
5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 

Lautakunnan ja sen liikennejaoston kokoon-
pano, kokoukset ym. Kaupunkisuunnittelu-
lautakuntaan kuuluivat v. 1966 varapuheen-
johtajana valtiot.maist. Jorma Korvenheimo 
sekä muina uusina jäseninä rak.mest. Jaakko 
Aalto ja fil.maist. Victor Procope, joka myös 
valittiin liikennej aostoon. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 46 ja lii-
kennejaostolla 17 kokousta. Lautakunnan 
pöytäkirjojen pykäläluku oli 1 038, liikenne-
jaoston 70. Lautakunnalle saapuneiden kir-
jeiden luku oli 1 491 ja lähetettyjen kirjeiden 
592. 

Lautakunnan kertomusvuonna käsittele-
mistä asioista mainittakoon seuraavat: 

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 . Ratkaisemattomien asioiden luettelon 
tarkastaminen. Luettelot lautakunnan diaariin 
ennen 1.7.1965 merkityistä 26.1.1966 ratkai-
sematta olleista sekä ennen 1.1.1966 merki-
tyistä ja 10.8.1966 ratkaisematta olleista 
asioista tarkastettiin (26.1. 73 §, 10.8. 602 §). 

Lautakunta käsitteli v:n 1965 puolella pöy-
dälle pantua keskustan asemakaavatoimikun-
nan mietintöä ja antoi siitä lausunnon kau-
punginhallitukselle (4.1. 5 §, 19.1. 53 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä mm. asioista, jotka koskivat osan-
ottajien lähettämistä seuraaviin tilaisuuksiin: 
yhdyskuntasuunnittelun tilastomenetelmiä 
käsittelevään seminaariin Osloon (4.5. 338 §), 
kansainväliselle liikennesuunnittelun viikolle 
Barcelonaan (22.6. 465 §), Suomen Arkki-

tehtiliiton tutustumismatkalle Englantiin (24. 
8. 645 §), Norjan Norden-yhdistyksen järjes-
tämälle »Kaupunkisuunnittelu sosiaalisessa 
perspektiivissä» -nimiselle kurssille Osloon 
(7.9. 665 §) sekä kaupunkisuunnittelua käsit-
televään seminaariin Salzburgiin (14.12. 983 
§) ja ympäristöhygienian kurssille Götebor-
giin (28.12. 1 027 §). Lisäksi esitettiin pitkän 
tähtäimen taloussuunnitelma lautakunnan 
toimipiiriin kuuluvien asioiden osalta (16.11. 
898 §). 

Taloussuunnittelutoimikunnalle lähetettiin 
esitys, joka koski pitkän tähtäimen talous-
suunnitelmaan liittyviä ennusteita (7.12. 961 
§, 28.12. 1 029 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: uuden messualueen 
varaamista Lahden moottoritien pohjoispuo-
lelta (26.1. 72 §); Valtionrautateiden ratapiha-
alueen itärajan siirtämistä (4.5. 342 §); Kuusi-
saaren katupiirustusten vahvistamista (8.6. 
444 §); tutkimuksen suorittamista Helsinkiä 
ympäröivästä I maailmansodan aikaisesta 
linnoitusvyöhykkeestä (22.6. 463 §); aloitetta 
jalankulkijoille varatun kaistan rakentami-
seksi Laajasalontielle ym. (13.7. 523 §); Lin-
nanmäen huvipuiston alueen suunnittelukil-
pailun järjestämistä (26.10. 821 §); Husön 
alueen käyttösuunnitelman laatimista (26.10. 
822 §) sekä piirtäjän virkojen palkkaluokkien 
ja pätevyysvaatimusten järjestelyä (7.12. 
959 §). 

Määrärahat. Kaupunginhallitukselle teh-
tiin seuraavat määrärahan myöntämistä kos-

383 



5. Kaupunkisuunni t t e lu lau takunta 

kevät esitykset: uusien toimihenkilöiden palk-
kaaminen ja eräiden asemakaavaosaston työ-
suhteisten henkilöiden palkkaus (16.2. 140, 
141 §); Helsingin sisääntuloteiden ja ranta-
alueiden kaunistaminen (22.6. 467 §) sekä he-
likopterikuljetusten järjestäminen suunnitte-
lijoiden kaupunkiin tutustumiseksi ilmasta 
käsin (3.8. 549 §). 

Käyttövaroista päätettiin mm. suorittaa 
yleiskaavaosaston muutosta aiheutuneet ku-
lut (26.1. 74 §, 2.2. 94 §) sekä kaupunkisuun-
nittelulautakunnan ja -viraston edustajien 
osallistumismaksuina erilaisille kursseille ja 
neuvottelupäiville yht. 1 060 mk (23.2. 165 §, 
6.4. 276 §, 5.10. 754 §, 12.10. 772 §, 26.10. 820 
§). Lisäksi käyttövaroista suoritettiin lauta-
kunnan jäsenille jaetuista kartoista ja jäsen-
todistuksista aiheutuneet kulut sekä liiken-
nelaitoksen velottamat kuljetusmaksut. 

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 . Asemakaavan muu-
tokset. Kaupunginhallitukselle annetuissa lau-
sunnoissa puollettiin lukuisia asemakaavan 
muutoksia. 

A semakaavaehdotukset. Kaupunginhalli-
tukselle päätettiin lähettää seuraavat asema-
kaavaehdotukset sekä puoltaa niiden hyväk-
symistä: 38. kaupunginosan (Malmi) Pihlaja-
mäen osa-alueen ja pohjoisen hautausmaan 
korjattu ehdotus (4.1. 6 §); 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Ruoholahti) osan (6.7. 503 §); 
43. kaupunginosan (Herttoniemi, Länsi-Hert-
toniemi) korttelin N:o 43155 viereisen kaa-
voittamattoman alueen (2.11. 857 §) sekä 
47. kaupunginosan (Mellunkylä) Mellunmä-
en osa-alueen pohjoisosan asemakaavaehdo-
tus (22.6. 481 §). 

Lopullisen asemakaavan pohjaksi päätet-
tiin hyväksyä luonnos 47. kaupunginosan 
(Mellunkylä) Mellunmäen osa-alueen pohjois-
osan ja Vesalan osa-alueen koillisosan asema-
kaavaksi (12.1. 34 §). 

Kortteleiden korkeussuhteet. Kaupunginhal-
litukselle esitettiin vahvistettavaksi useita 
kortteleiden korkeustasojen muutoksia ase-

makaavaosaston laatimien piirustusten mu-
kaisesti. 

Kadun- ja paikannimet. Kaupunginhalli-
tukselle tehdyt esitykset tai annetut lausun-
not koskivat: Vuosaaren kadunnimien tar-
kistamista (12.1. 28 §, 1.6. 426 §); poliisilai-
toksen Töölön vartiopiirin alueen nimettö-
mien teiden nimiehdotusten hyväksymistä 
(26.1. 77 §); valtuustoaloitetta Viidennen lin-
jan nimen muuttamiseksi Oskari Tokoin ka-
duksi ja Karhupuiston nimen muuttamiseksi 
Oskari Tokoin puistoksi (16.2. 151 §); 40. kau-
punginosan (Suutarila) kadunnimistön täy-
dentämistä (1.6. 428 §); 41. kaupunginosan 
(Suurmetsä, Puistola) kadunnimien muutta-
mista (1.6. 429 §); Airueentien kirjoitusasun 
korjaamista (22.6. 470 §); keskustan jonkin 
kadun nimeämistä Lakimiehenkaduksi (6.7. 
498 §); 42. kaupunginosassa (Kulosaari) ole-
van aukion nimittämistä (6.7. 499 §); kadun-
nimen muutosta 40. kaupunginosassa (Suu-
tarila, Ala-Tikkurila) (28.9. 740 §); Husö-ni-
misen alueen suomenkielistä vastinetta Talo-
saari (12.10. 779 §); Vuosaareen johtavan sil-
lan nimeä (26.10. 824 §) sekä 38. kaupungin-
osan (Malmi) kadunnimistön täydennystä 
(7.12. 963 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm.: Vuosaaren asema-
kaavan laatimista (4.1. 9 §); osallistumista 
IFLA:n kongressiin Länsi-Saksassa (26.1. 84 
§); 47. kaupunginosan (Mellunkylä) Kontulan 
ja Vesalan osa-alueiden välisen rajan muutta-
mista (2.2. 98 §); lisäajan anomista 17. kau-
punginosan (Pasila) jaoituskaava-alueella ole-
vien eräiden kortteleiden sekä Valtionrauta-
teiden alueen asemakaavan laatimiseen (16.2. 
152 §); rakennuskiellon jatkamista Suutari-
lan, Siltakylän ja Ala-Tikkurilan kylien 
alueilla sekä osalla Tapaninkylän aluetta (20. 
5. 387 §) ja rakennuskiellon jatkamista 1.—8., 
13. ja 14. kaupunginosissa sekä 12. kaupun-
ginosan eräässä korttelissa (24.8. 649 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Isonnevantien ja Haa-
gan urheilutien kulmauksessa olevan kallion-
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kielekkeen louhimista (12.1. 30 §); kouluton-
tin varaamista Tölö Svenska Samskola -nimi-
selle oppikoululle (12.1. 31 §); puurivin istut-
tamista Ilmarinkadulle (19.1. 56 §); valtuus-
toaloitetta ja muinaistieteellisen toimikun-
nan kirjelmää Pohj. Esplanadikadun raken-
nustaiteellisesti arvokkaan katukuvan säi-
lyttämiseksi (19.1. 60 §); Haagan puron var-
ren puiston järjestelysuunnitelmaa (26.1. 76 
§); kaupungin osallistumista Ida Aalbergin 
muistopatsaan kustannuksiin (26.1. 83 §); 
valtuustoaloitetta eräiden Puistolan ja Hei-
kinlaakson teiden kestopäällystämiseksi (2.2. 
97 §); hiekkasatamaa ja betonitehdasta var-
ten tarvittavan alueen luovuttamista Lohjan 
Kalkkitehdas Oy Ruduksen käyttöön (2.2. 
103 §); Kaivokadun alitse rakennettavan ja-
lankulkutunnelin muutospiirustusten hyväk-
symistä (2.2. 106 §); Esplanaadikappelin 
alueen uudelleenjärjestelysuunnitelmaa (16.2. 
146 §); maksullisen yleisökäymälän rakenta-
mista Kauppatorille (16.2. 147 §); Länsisata-
maan suunnitellun talletusvarasto- ja hallin-
torakennuksen kiireellisyyttä (23.2. 169 §); 
valtuustoaloitetta Katolisen kirkon edustalla 
olevan aukion siistimiseksi ja entisen Ullan-
linnan kylpylaitoksen paikalle pystytettävää 
muistomerkkiä (2.3. 186 §); valtuustoaloitetta 
lasten kahluualtaan ja uimalammikon raken-
tamiseksi 35. kaupunginosaan Paloheinän ja 
Torpparinmäen välimaastoon (9.3. 209 §); 
tontin varaamista opiskelija-asuntolaa varten 
(23.3. 245 §); Oy Esso Ab:n Lauttasaaren 
huoltoaseman siirtämistä (23.3. 249 §); kivi-
päällysteisten katujen muuttamista asfaltti-
päällysteisiksi (6.4. 280 §); kellaritilojen ulot-
tamista 2. kaupunginosan (Kluuvi) eräiden 
kortteleiden tonteilla syvemmälle kuin raken-
nusjärjestys edellyttää (6.4. 284 §); vuokra-
alueiden järjestelytoimituksia sekä järjestely-
toimituksen keskeyttämistä 33., 11., 48. ja 49. 
kaupunginosissa (Etelä-Kaarela, Kallio, Var-
tiosaari ja Laajasalo) (20.4. 301, 303, 307 §, 
20.5. 389 §); 38. kaupunginosan (Malmi) 
eräässä korttelissa olevan yleisen rakennuk-
sen tontin asettamista Malmin kirkon suun-

nittelukilpailun pohjaksi ja tontin rajojen 
tarkistamista (27.4. 323 §); sisäasiainministe-
riön palauttamaa 45. kaupunginosan (Vartio-
kylä) osaa koskevaa asemakaavaa (27.4. 324 
§); Sibelius-monumentin sijoituspaikkaa Si-
beliuksen puistossa ja monumentin perustus-
ja ympäristötöiden suorittamista ja kustanta-
mista (27.4. 327 §); oikeus- ja poliisitalon 
palkkakysymystä (25.5. 412 §); leikkikenttä-
paikkojen varaamista Pihlajamäen ja Mylly-
puron alueilla (8.6. 448 §); Seurasaaritoimi-
kunnan mietintöä (22.6. 478 §); Sinebrychof-
fin alueella olevien kahden puisen empirera-
kennuksen siirtämistä Seurasaaren ulkomu-
seon alueelle (22.6. 480 §); korkeatasoisen 
edustussaunan rakentamista Helsinkiin (6.7. 
502 §); tutkimuslupaa Hakaniementorin alu-
eella (6.7. 505 §); tutkimusten suorittamista 
Töölönlahden käyttämiseksi pysäköinti- ja 
varastotarkoituksiin (13.7. 529 §); Roihuvuo-
rentien yhdistämistä Sahaajankatuun (3.8. 
553 §); lipputankojen kiinnitysputkien. asen-
tamista Aleksanterinkadun reunoille (3.8.555 
§); Toukolassa olevaa hiilivarastoa ja Sör-
näisten rantatien varrelle sijoitettua betoni-
tehdasta (3.8. 556 §); Helsingin keskeisten 
julkisten rakennusten, nähtävyyskohteiden 
ja puistoalueiden valaistuksen parantamista 
(3.8. 558 §); 11. kaupunginosan (Kallio) kort-
telin n:o 308 pohjoispuolelle suunnitellun leik-
kikentän kunnostamista (3.8. 560 §); Marja-
niemen ranta-alueen täyttösuunnitelmaa (3.8. 
567 §); linja-autoaseman huoneohjelmatoimi-
kunnan mietintöä (10.8. 604 §); valtuusto-
aloitetta linja-autoaseman rakennushankkeen 
kiirehtimiseksi (10.8. 605 §); sähkölaitoksen 
polttoainevarastojen yleissuunnitelmaa ja 
öljynkaasutuslaitoksen sijoittamista kaasu-
laitoksen nykyiselle alueelle (10.8. 609 §); 
valtuustoaloitetta sivistyshistoriallisesti ja 
rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennus-
ten säilyttämiseksi ja erityisen kunnallisen 
elimen perustamiseksi tarkoitusta varten (17. 

8. 627 §); valtuustoaloitetta Vanhankaupun-
ginlahden ranta-alueiden, kunnostamiseksi (7. 
9. 670 §); 29. kaupunginosan (Haaga) Kivi-
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haan alueen pohjoisosan asemakaavaa koske-
vaa asiaa (13.9. 696 §); Ylioppilastalon jalan-
kulkutunnelin rakentamista ja siihen liitty-
vää asemakaavan muutosta ym. (21.9. 718 §); 
Laakson ja Ruskeasuon ratsastusalueita (21. 
9. 721 §); merenkulun ja merimiesten muisto-
merkin sijoitusta (21.9. 723 §); Helsingin 
merikasarmin suojaamista ja Katajanokan 
alueen tulevaa käyttöä (28.9. 738 §); yhteisen 
puhdistamon rakentamista Kyläsaaren ja 
Tervasaaren viemärialueiden jätevesiä var-
ten ym. (5.10. 761 §); Mellunkylässä olevan 
Fallbacka-nimisen tilan rakennusten säilyt-
tämistä (12.10. 778 §); Tähtitornin vuoren ja 
Ullanpuiston alueen asemakaavan muutta-
mista (19.10. 805 §); jalankulkusillan raken-
tamista Nurmijärventielle Suomalais-venä-
läisen koulun kohdalle (23.11. 920 §); 2. kau-
punginosan (Kluuvi) eräästä korttelista Et el. 
Esplanadikadulle rakennettavan ajotunnelin 
piirustusten hyväksymistä (23.11. 921 §); 
Korkeasaaren—Mustikkamaan sillan raken-
tamista (23.11. 922 §); huoltoasematoimikun-
nan mietintöä (30.11. 945 §); Roihuvuoren 
kirkon tontin järjestelyä (14.12. 987 §) sekä 
Pitäjänmäen alikulkusillan rakentamista (21. 
12. 1 013 §). 

Lisäksi annettiin lausuntoja maantiesilto-
jen ja puhdistus- ym. laitosten piirustuksista 
sekä katupiirustusten ja viemärisuunnitel-
mien vahvistamisesta. 

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 . Esitykset. Kaupun-
ginhallitukselle tehtiin esitys määrärahan 
myöntämiseksi ilmavalokuvien hankkimista 
varten (3.8. 573 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
seuraavia asioita: Vuosaaren alueliitostoimi-
kunnan mietintöä (19.1.61 §); valtuustoaloit-
teita liikenteen kokonaisj ärj estelyksi, luonnon-
puistojen järjestämiseksi esikaupunkialueille 
ja Helsingin rantojen ja lähisaarten järjeste-
lyn kokonaissuunnitelman laatimiseksi (2.3. 
189, 190,191 §); lastenkotien sijoituskomitean 
mietintöä (3.8. 569 §); Reposalmen uimaran-
ta- ja ulkoilualueen pääsisäänajoteiden ja py-

säköintialueiden sijainnin määrittelemistä (3. 
8. 570 §); valtuustoaloitteita Helsingin saa-
riston käyttämiseksi asuntotarkoituksiin, 
Santahaminan ja sen lähisaarten hankkimi-
seksi kaupungin ulkoilualueiksi sekä uusien 
alueiden liittämiseksi kaupunkiin (3.8. 571, 
572 §); alueen varaamista autokoulujen ajo-
opetusta varten (23.2. 178 §, 17.8. 632 §) sekä 
leirintäaluekomitean mietintöä (26.10. 832 

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, keskusohjatun liiken-
nevalojärjestelmän keskusvalvomon rakenta-
mista (2.2. 117 §); pysäköintimittareiden ja 
niiden suojuspussien hankkimista ja sijoitta-
mista (11.5. 366 §); liikennevalojen asenta-
mista Itäisen moottoritien ja Marjaniemen-
tien sekä Itäisen moottoritien ja Meripellon-
tien risteyksiin, Sörnäisten rantatielle sekä 
Helsingin — Lahden moottoritien, Kustaa 
Vaasan tien ja Koskelantien risteykseen (20.5. 
391, 392 §, 12.10. 793 §); Herttoniementien 
nopeusrajoituksen muuttamista (1.6. 431 §); 
vartioidun maksullisen pysäköintialueen jär-
jestämistä Rautatientorille ja maksun vah-
vistamista (22.6. 491 §); pysäköintiautomaa-
tin hankkimista (22.6. 492 §); Rautatientorin 
linja-autolaiturien järjestelyä ja torin kaunis-
tamista (13.7. 536, 539 §); Malmin eteläisen 
koulun oppilaiden liikenneturvallisuuden pa-
rantamista (3.8. 576 §); pysäköintialueen ra-
kentamista Lauttasaarentien - Lahnalahden-
tien kulmaukseen (3.8. 587 §); Mannerheimin-
tien leventämistä korttelin n:o TK 472 koh-
dalla Eläintarhantien kulmassa (7.9.681 §, 26. 
10.845 §); liikenteen yksisuuntaistamista sekä 
pysäköinnin kieltämistä ja rajoittamista Las-
tenkodinkujalla (19.10. 813 §); kautta-ajolii-
kenteen kieltämistä Viidenrajantiellä Pirkko-
lantien ja Pirjontien välillä (2.11. 859 §); 
jalankulku- ja pyörätieyhteyden järjestämis-
tä Metsälän pohjoisosasta Pakilantielle Tuu-
sulantien Maunulan liittymän yhteyteen (9. 
11. 887 §) sekä varoitusmerkkien asettamista 
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ja suojateiden merkitsemistä Laajasuontien 
ja Tunnelitien risteyksessä (30.11. 947 §). 

Lisäksi tehtiin esityksiä eräiden katujen 
tai niiden osien liikenteen järjestelystä (26.1. 
89 §, 30.3. 269 §, 4.5. 350 §, 22.6. 490 §, 24.8. 
655 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Damaskuksentien itä-
pään sulkemista liikenteeltä (4.1. 16 §); lii-
kuntaesteisten liikkumisedellytysten paran-
tamista (19.1. 65 §); aloitetta liikenteen ko-
konaisohjelman vahvistamiseksi (19.1. 67 §); 
yleissuunnitelmaa Itäisen moottoritien raken-
tamisesta 4-kaistaiseksi Siilitien ja Marjanie-
mentien välillä (9.2. 133 §); Haagan moottori-
radan kehittämistä sekä moottoriradan ja 
sinne johtavien tuloteiden sulkemista liiken-
teeltä (2.3. 195 §); Kirkkonummen sillan 
länsipuolelle suuntautuvan linja-liikenteen 
siirtämistä Lauttasaarentieltä Lapinlahden 
sillan kautta suuntautuvalle reitille (2.3. 196 
§); Keskustan — Pajamäen sekä Rautatien-
torin — Länsi-Herttoniemen liikenteen uudel-
leen järjestelyä (27.4. 332, 333 §); Taljan lii-
kenneturvallisuustyötä varten saamaa avus-
tusta (4.5. 349 §); ehdotusta hallituksen esi-
tykseksi eduskunnalle laiksi pysäköintivirhe-
maksusta (11.5. 374 §); Ehrenströmintien, 
Nordenskiöldinkadun ja Pasilankadun ris-
teyksen, Eläintarhantien ja Mäkelänkadun 
liikenteen järjestelyä (1.6. 436 §, 22.6. 483 §, 
7.9. 683 §, 26.10. 843 §); nopeusrajoituksen 
korottamista Helsingin kaupungin alueella 
(8.6. 449 §); Paciuksenkadun koroke- ja suo-
jatiejärjestelyä (8.6. 450 §); pysäköintipaikan 
varaamista kiitolinja-autoille (22.6. 482 §); 
liikennelaitoksen Iinj a-autolinj oj en liikenne-
tiheyksiä (6.7. 517 §); Rautatientorin liiken-
nekioskin. suunnittelua (13.7. 537 §); pysä-

köinnin rajoittamista eräillä keskustan to-
reilla (3.8. 575 §); Eliel Saarisen tien raken-
tamista välillä Vihdintie — Ilkantie (7.9. 
688 §); Itäisen moottoritien rakentamiseen 
liittyvää jalankulku- ja polkupyörätiesuunni-
telmaa (21.9. 724 §); jalankulkijoiden turval-
lisuuden parantamista (2.11. 858, 870 §); tie-
yhteyden rakentamista Radanvieruskuj alta 
Solavuorentielle (9.11. 885 §); valtuustoaloi-
tetta Mannerheimintien liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi (9.11. 886 §); Helsingin — 
Lahden moottoritien rakentamista välillä 
Viikki—Tattariharju tiejärjestelyineen (16. 
11. 905 §); valtuustoaloitetta ja anomuksia 
toimenpiteistä koululaisten liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi sekä ajonopeuden 
rajoittamiseksi Nurmijärventiellä (16.11. 911 
§, 23.11. 926, 927, 936 §); valtuustoaloitetta 
sekä esitystä Itäisen moottoritien liikenteen 
järjestelystä Kulosaaren sillan länsipään ja 
Linnanrakentajantien risteyksen välillä (7.12. 
978 §) ja liikennevalojen asentamista Lemis-
saarentielle sekä jalankulkusillan rakenta-
mista tien yli (14.12. 993 §). 

Lisäksi päätettiin mm. lukuisista pysäköi-
misen rajoittamisista ja kieltämisistä, pysäh-
tymisen kieltämisistä, liikenteen tilapäisistä 
rajoittamisista ja jalankulkijain liikennetur-
vallisuuden parantamista tarkoittavista toi-
menpiteistä sekä keskusohjattuun liikenne-
valojärjestelmään kuuluvista tilauksista. 

Liikennejaosto toimintaohjeidensa ja lauta-
kunnan johtosäännön mukaisesti valmisteli 
lautakunnassa käsiteltyjä liikenneasioita sekä 
antoi kaupunginhallitukselle lausuntoja yksi-
tyisen linja-autoliikenteen aikatauluista ja 
pysäkkien sijoittamisesta sekä yksityisen 
liikenteen taksoista. 
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