
5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 

Lautakunnan ja sen liikennejaoston kokoon-
pano, kokoukset ym. Kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan kokoonpano v. 1967 oli muuten 
sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäse-
neksi fil.maist. Procopen tilalle valittiin 
arkkit. Olof Hansson ja 5.4. jäsenyydestä 
eronneen toim.joht. Mattilan tilalle valtiot, 
maist. Jaakko Itälä. Molemmat uudet jäsenet 
valittiin myös liikennejaostoon. Liikennejaos-
ton uudeksi puheenjohtajaksi toim.joht. Mat-
tilan tilalle lautakunta päätti määrätä aikai-
semmin jaoston varapuheenjohtajana toimi-
neen valtiot.maist. Aarne Välikankaan ja 
uudeksi varapuheenjohtajaksi arkkit. Olof 
Hanssonin. Kaupunginhallituksen edustajana 
lautakunnassa ja liikennejaostossa oli kiin-
teistötointa johtava apul.kaup.joht. J . A. 
Kivistö sekä 10.4. jälkeen apul.kaup.joht. 
Aatto Väyrynen. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 48 ja 
liikennejaostolla 11 kokousta. Lautakunnan 
pöytäkirjojen pykäläluku oli 965 ja liikenne-
jaoston 50. Saapuneiden kirjeiden luku oli 
1 622 ja lähetettyjen kirjeiden 530. 

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 tar-
kastaminen. Luettelot lautakunnan diaariin 
ennen 1.7.1966 merkityistä 1.2.1967 ratkaise-
matta olleista sekä ennen 31.12.1966 merki-

tyistä 1.7.1967 ratkaisematta olleista asioista, 
tarkastettiin (1.2. 73 §, 26.7. 527 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä asioista, jotka koskivat mm. osan-
ottajien lähettämistä seuraaviin tilaisuuk-
siin: liikennetutkimuksia koskevaan neuvot-
teluun Malmöön (22.2. 123 §), virkamatkalle 
Osloon (15.3. 180 §), pohjoismaiselle opinto-
matkalle (12.4. 249 §), virkamatkalle Köö-
penhaminaan (23.8. 591 §), Suomen Arkki-
tehtiliiton järjestämään seminaariin »Mitä 
opimme Tapiolasta» (6.9. 627 §), Pidä Suomi 
Siistinä -valtuuskunnan yhdessä Suomen 
Kaupunkiliiton ja Maalaiskuntien Liiton 
kanssa järjestämään seminaariin »Puhtaana-
pito kunnallisessa hallinnossa» (25.10. 786 §), 
Insinöörijärjestojen Koulutuskeskuksen jär-
jestämälle pysäköintikysymyksiä käsittele-
välle liikennetekniikan kurssille (1.11. 805 §) 
sekä virkamatkalle Itävaltaan Salzburg Se-
minar in American Studies'in järjestämään 
kaupunki- ja liikennesuunnitteluseminaariin 
osallistumista varten (13.12. 935 §). Lisäksi 
tehtiin esitykset kaupunkisuunnitteluviras-
ton 33. palkkaluokkaan kuuluvan liikenne-
suunnittelupäällikön viran julistamisesta 
haettavaksi siten, että viran hakijat saavat 
esittää myös omat palkkavaatimuksensa 
(11.10. 740 §), eräiden teknillisten viranhalti-
joiden ja toimihenkilöiden palkkaus- ja työ-
sopimuksista (4.10. 718, 719 §, 11.10. 745 §) 
sekä ansiomerkin myöntämisestä kaupunki-
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sunnnitteluviraston eräälle viranhaltijalle 
(15.3. 181 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Vuosaaren suunnit-
telukomitean mietintöä (8.3. 145 §, 15.3. 
177 §); katujen talvipuhtaanapitoluokituksen 
uudistamista varten tarvittavan komitean 
asettamista (5.4. 220 §); Bengtsärin saariryh-
män käyttösuunnitelmaa (5.4. 221 §); poik-
keusluvan myöntämistä Suomen Messut 
-osuuskunnalle 14. kaup.osassa sijaitsevan 
tilapäisen hallirakennuksen pitämiseksi pai-
koillaan (5.4. 225 §); ns. Sederholmin talon 
saattamista suojelluksi kulttuurihistorialli-
sesti huomattavien rakennusten suojelusta 
annetun lain mukaisesti (24.5. 363 §); pää-
kaupungin hotel litilanteen parantamista 
(21.6. 450 §); myyntitarjousta, joka koski 
1. kaupunginosan (Kruununhaan) korttelissa 
n:o 17 olevaa tonttia n:o 18 (5.7. 494 §); sata-
makomitean mietintöä lautta- ja konteineri-
sataman rakentamisesta (6.9. 626 §, 11.9. 
649 §, 13.9. 659 §); ehdotusta kunnallisen 
yhteistoiminnan järjestysmuotokomitean I 
mietinnöksi (6.9. 628 §, 11.9. 651 §); kunta-
uudistuksen suunnittelulain edellyttämän eh-
dotuksen tekemistä kunnallisen jaotuksen 
tarkistamista ja kuntien yhteistoiminnan jär-
jestämistä koskeviksi suunnitelmiksi (6.9. 
629 §, 11.9. 652 §, 13.9. 660 §); sisäasiainmi-
nisteriön kirjeitä, jotka koskivat ferveyden-
ja sairaanhoitoon liittyviä näkökohtia kunta-
uudistuksen suunnittelussa sekä kuntauudis-
tuksen suhdetta seurakuntajakoon ym. (6.9. 
630 §, 11.9. 653, 654 §, 20.9. 677 §); vähäisten 
asemakaavan muutosten hyväksymistä kos-
kevan määräyksen sisällyttämistä kaupun-
ginhallituksen ohjesääntöön (20.9. 678 §); 
määräalojen vuokraamista yksityisille Mal-
min lentoaseman alueelta lentokonesuojien 
rakentamiseen (18.10. 762 §, 1.11. 803 §, 
8.11. 826 §); rekka- ja säiliöautojen pysä-
köinnin rajoittamista talon Kasarmikatu 26 
kohdalla (1.11. 806 §) sekä seuraavia val-
tuustoaloitteita: Siltavuoren salmen ranto-
jen kunnostamiseksi ja kaunistamiseksi (4.1. 

3 §); liike- ja hallintorakennusten sijoittami-
seksi itäisille alueille (1.2. 70 §); keskustan 
pysäköintialueiden muuttamiseksi maksulli-
siksi ja henkilö valvonnalla hoidettaviksi 
(5.4. 219 §); Vanhankaupunginlahden erään 
rantaosan varaamiseksi virkistys-, urheilu- ja 
leikkikenttäalueeksi (12.4. 248 §); korttelin 
n:o 173 kunnostamiseksi puistoksi ja lasten 
leikkialueeksi (19.4. 269 §); oikeuden myön-
tämiseksi takseihin nousemiseen ja niistä 
poistumiseen pysähtymiskiellon alaisilla ka-
tuosuuksilla (10.5. 320 §); Malmin keskus-
tassa olevan maantiesillan tilapäiseksi kun-
nostamiseksi (24.5. 364 §, 27.9. 694 §); toimi-
kunnan asettamiseksi selvittämään teolli-
suustoiminnan edistämistä ja laajentamista 
kaupungin alueella (12.7. 507 §); sisääntulo-
teitä ympäröivien alueiden siistimiseksi (30.8. 
602 §); jalankulkijoiden liikenneturvallisuu-
den varmistamiseksi Mannerheimintiellä sekä 
Mannerheimintiehen liittyvien liikennesuun-
nitelmien kiirehtimiseksi (6.9. 624, 625 §);. 
toimenpiteisiin ryhtymiseksi itsenäisyyttäm-
me koskevan muistomerkin aikaansaamiseksi 
(13.9. 658 §); Eläintarhan urheilukentän säi-
lyttämiseksi akateemikko Alvar Aallon laati-
man keskustasuunnitelman toteuttamisen 
yhteydessä (4.10. 715 §); tutkimuksen suori-
tuttamiseksi niistä seikoista, jotka vaikutta-
vat kuljetusmuodon valintaan helsinkiläisten 
osalta sekä ehdotusta sen perusteella laadit-
tavasta ohjelmasta julkisen liikenteen kehit-
tämiseksi (8.11. 827 §); toimenpiteisiin ryh-
tymiseksi keskustan tunneliajotieverkon ja 
siihen liittyvän Töölönlahden vedenalaisen 
paikoitustalon tutkituttamiseksi metron kor-
vaamiseksi ja keskustan vapauttamiseksi 
suureksi osaksi henkilö- ja kuorma-autolii-
kenteeltä (29.11. 889 §) sekä toimikunnan 
muodostamiseksi, jonka tehtävänä olisi luoda, 
suotuisat olosuhteet rakennusten korjaus- j a 
uudenaikaistamistoiminnalle (20.12. 952 §). 

Määrärahat. Kaupunginhallitukselle teh-
tiin seuraavat määrärahan myöntämistä kos-
kevat esitykset: työsopimussuhteeseen pal-
kattavan lisätyövoiman saamista kaupunki-
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suunnitteluvirastoon (25.1. 57 §, 1.2. 74 §) 
sekä oikeuden myöntämistä ylittää eräitä 
kertomusvuoden talousarvioon merkittyjä 
määrärahoja (26.7. 529 §, 25.10. 787 §, 22.11. 
871 §). 

Käyttövaroista päätettiin mm. suorittaa 
lautakunnan ja kaupunkisuunnitteluviraston 
seppeleen hankkimisesta edesmenneen kiin-
teistöjohtajan J. A. Kivistön siunaustilai-
suuteen aiheutuneet kulut 100 mk (26.4. 
292 §), yleiskaavaosaston muutosta aiheutu-
neet kulut 810 mk (30.8. 603 §) sekä kau-
punkisuunnitteluviraston edustajien osallis-
tumismaksuina erilaisille kursseille ja neuvot-
telupäiville yht. 1 550 mk (18.1. 26 §, 26.4. 
291 §, 4.10. 716 §, 11.10. 742 §, 18.10. 763 §). 
Lisäksi käyttövaroista suoritettiin lautakun-
nan jäsenille jaetuista kartoista, jäsentodis-
tuksista ja kirjallisesta materiaalista aiheutu-
neet kulut sekä liikennelaitoksen velottamat 
kulj etusmaksut. 

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 
lausunnoissa puollettiin lukuisia asemakaa-
van muutoksia, joista mainittakoon 25. kau-
punginosan (Käpylän) kortteleita n:o 806— 
808, 810—813, 816—820, 822, 824 ja 825 kos-
keva asemakaavan muutos (1.2. 80 §). 

A semakaavaehdotukset. Kaupunginhallituk-
selle päätettiin lähettää seuraavat asema-
kaavaehdotukset sekä puoltaa niiden hyväk-
symistä: 41. kaupunginosan (Suurmetsän) 
Jakomäen osa-alueen korttelin n:o 41200 
(25.1. 60 §), 40. kaupunginosan (Suutarilan) 
Siltamäen osa-alueen itäosan (15.2. 107 §), 
36. kaupunginosan (Viikki, Viikinmäki) osan 
(26.4. 294 §) ja 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
ns. eteläinen alue) osa-alueen (25.10. 792 §). 

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: 40. kaupunginosassa (Suutari-
lassa) Saturnuksentien ja Pikkaraistien vä-
lissä olevan tien nimen hyväksymistä Jupi-
terintieksi — Jupitervägen (26.4. 295 §); 
25. kaupunginosassa (Käpylässä) olevan Pe-
räpohjolantien ruotsinkielistä vastinetta sekä 
uuden nimen Vaakalinnuntie — Gripvägen 
antamista sille (26.4. 301 §); Helsingin saar-
ten ja rannikon paikannimistöehdotusta (7.6. 
415 §); eräiden kadunnimien vahvistamista 
Pukinmäen eräälle osalle (14.6. 433 §) sekä 
nimen antamista seuraaville teille ym.: Teolli-
suuskadun ja Kulosaaren sillan väliselle rau-
tatiealueelle kunnostetulle kadulle (14.6. 
436 §), tielinjalle Itäinen moottoritie — Hert-
toniementie — Porvoontie (28.6. 477 §), 
Kaivokadun alitse kulkevalle tunnelille 
(22.11. 876 §) ja Lahdentieksi kutsutulle moot-
toritielle (29.11. 896 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm.: pysäköintialueen 
kunnostamista 29. kaupunginosassa olevan 
Haagan puiston reunaan Isonnevantien var-
relle (26.7. 534 §); Vuosaaren rakennuskaa-
van kumoamista ja rakennuskiellon jatka-
mista (2.8. 559 §, 22.11. 873 §); lisäajan ano-
mista järjestelytoimitukseen n:o 70731 kuu-
luvan vuokra-alueen osalta (13.9. 661 §); 
Pihlaj asaaren ulkoilupuiston käyttösuunni-
telmaa (13.12. 937 §) ja tontin varaamista ah-
tausliikkeiden toimipaikaksi (20.12. 954 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Mellunkylän Kontu-
lan osa-alueen eteläosan asemakaavan vah-
vistamisajankohtaa (18.1. 40 §); kirjeitä Kä-
pylän puutarhakaupunginosan säilyttämi-
seksi (1.2. 81 §); Vuosaaren vesijohdon ra-
kentamista ja jätevedenpuhdistamoa sekä 
valtuustoaloitetta Vuosaaren asemakaavan 
laatimiseksi ja katurakennustöiden suoritta-
miseksi (1.2. 78, 82 §, 31.5. 392 §); Miina Sil-
lanpään patsaan perustan kunnostamista 
sekä valaistuksen järjestämistä (8.2. 95 §); 
Mellunmäen alueen kunnallisteknillisten ky-
symysten selvittämistä (22.2. 127 §); kau-
pungin sairaanhoitokoulun uuden rakennuk-
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sen perustamissuunnitelmaa ja huonetila-
ohjelmaa (22.2. 128 §); tontin varaamista 
koulutushuoltoasemaa, itäistä sairaalaa ja 
Sokeain Ammattikoulua varten (22.2. 130 §, 
12.4. 254 §, 4.10. 720 §); vesijohtojen raken-
tamista Pukinmäessä olevalle ns. Savelan 
alueelle (8.3. 151 §); itäisen alueen erikois-
lääkäriaseman perustamissuunnitelmaa (8.3. 
152 §); Kaarlo Bergbomille suunnitellun pat-
saan paikkaa (8.3. 153 §); pysäköintipaikkoja 
Vuosaaren ostoskeskuksessa ja Punapaaden-
tien rakentamista (8.3. 155 §); Kipparlahden 
ja Marjaniemen venesatamien ja Marjanie-
men Venekerhon venelaiturin laajentamis-
suunnitelmia ym. (8.3. 157, 158 §); palotur-
vallisuuden tehostamista Laajasalon öljy-
varastoalueella (15.3. 182 §); alueen varaa-
mista edustussaunaa varten (15.3. 183 §, 
22.3. 202 §); Pasilaan suunnitellun maalii-
kennekeskuksen vaikutusta Niittylän oma-
kotialueeseen ja suunnitelman toteuttamista 
koskevaa muistiota (15.3. 184 §, 8.11. 832 §); 
Laajasalon ns. Uuden Jollaksen alueen ase-
makaavoittamista (15.3. 185 §); Vuosaaren 
urheiluhallin sijoitusta ja rakentamista (22.3. 
199 §, 12.4. 253 §); sataman maanpuoleisten 
rajojen uudelleen vahvistamista (22.3. 200 §); 
Herttoniemen sataman käyttösuunnitelmaa 
ym. (22.3. 201 §); vanhusten asuntokomitean 
mietintöä (5.4. 227 §, 1.11. 813 §); oikeustalon 
palkkakysymystä (19.4. 276 §); anomuksia 
Kluuvin erään korttelin tontin asemakaavan 
muuttamiseksi ja maanalaisen paikoitustilan 
järjestämiseksi Keskuskadun alle (19.4. 
279 §, 24.5. 380 §); eräiden katujen rakenta-
mista, kestopäällystämistä ym. (10.5. 322 §, 
26.7. 536, 539 §, 6.9. 631 §); Kantakaupungin 
kaukolämpöverkon eteläisen huippu- ja vara-
lämpökeskuksen sijoittamista Munkkisaaren 
puhdistamon alueelle (10.5. 332 §); valtuusto-
aloitetta lumenkaatopaikka- ja rantakomi-
tean asettamiseksi sekä Oulunkylässä Mikko-
lantien varrella olevan lumenkaatopaikan 
poistamista (7.6. 419, 420 §); v:n 1918 kansa-
laissodan muistomerkin ja rauhanpatsaan 
sijoituspaikkaa (14.6. 435, 438 §, 28.6. 476 §); 

Vanhankaupungin, Toukolan ja Kumpulan 
alueiden alueilla ilmenevien epäkohtien kor-
jaamista (12.7. 510 §); julkisen henkilöliiken-
teen kulkumahdollisuuksien parantamista 
(26.7. 542 §); Nordsjön paikallistien järjes-
telyä koskevaa suunnitelmaa (30.8. 606 §); 
Oulunkylän ja Maunulan eräiden kortteleiden 
uudelleenrakentamista (13.9. 663 §); tie-
yhteyksiä Suutarilasta Tapanilaan ja Mal-
mille ym. (20.9. 681 §, 4.10. 722 §); 110 kV 
avojohdon rakentamista välille Herttoniemi 
—Mellunkylä sekä alueen vuokraamista voi-
majohtoa varten (27.9. 698 §, 4.10. 727 §); 
täyttömaa-alueiden varaamista Porolahdessa 
ja Loppilahdessa suoritettavia ruoppauksia 
varten (11.10. 746 §); ns. Pakin talon perus-
korjaus- ja entistämistyötä (11.10. 748 §); 
toimenpiteitä ilman saastumisen ehkäisemi 
seksi (11.10. 749 §); Sinebrychoffin puisto-
alueen vanhojen rakennusten purkamispää-
töksen muuttamista (11.10. 750 §); ratapen-
kereen levittämiseen liittyviä järjestelyjä 
Eläintarhanlahden kohdalla (18.10. 767 §); 
Merisataman rantasuunnitelman muuttamis-
ta (25.10. 794 §); Munkkiniemen asemakaava-
ja rakentamissuunnitelmia (1.11. 808 §) sekä 
Sörnäisten sataman yleissuunnitelmaa ja sen 
tarkistamista sekä ratapihan järjestelyä 
(29.11. 897, 898 §). 

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 . Lausunnot kaupun-
ginhallitukselle koskivat mm. seuraavia val-
tuustoaloitteita: kaupungin vastaisen enim-
mäisasukasluvun selvittämistä (22.2. 132 §), 
Vantaanjoen tulvien estämiseksi kaupungin 
alueella (8.3. 159 §), Vantaanjoen tulvahait-
tojen poistamiseksi (8.3. 160 §) ja toimenpi-
teisiin ryhtymiseksi 2—3 edustavan tontin 
varaamiseksi hotellitarkoituksiin (8.3. 161 §) 
sekä Vanhankaupungin vedenpuhdistuslai-
toksen peruskorjauksen II rakennusvaiheen 
ja laitoksen laajennuksen luonnospiirustusten 
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hyväksymistä sekä aluevarauksen laajenta-
mista (8.11. 836 §) ja suunnitelmaa Helsingin 
lentoaseman tulotien suuntauksesta (22.11. 
877 §). 

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: Linnanrakentajan-
tien ja Abraham Wetterin tien liikenteen jär-
jestelyä välillä Itäinen moottoritie — Roihu-
vuorentie (18.1. 50 §), Erottajan liikenteen 
järjestelyä (18.1. 42 §, 15.3. 189 §), Rune-
berginkadun liikenteen järjestelyä välillä 
Arkadiankatu — Töölön tori (12.4. 264 §, 
31.5. 401 §, 7.6. 429 §), liikenne- ja pysäköinti-
järjestelyjä keskusurheilupuiston alueella 
(31.5. 403 §), Töölön suunnan liikenteen jär-
jestelyä (21.6. 467 §, 28.6. 490 §), kaupungin 
virastojen ja laitosten autopaikkojen käyttöä 
(5.7. 502 §), liikennesuunnitteluosaston eräi-
den viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden vir-
kamatkaa Tukholmaan (12.7. 515 §), kau-
pungin liikenneolosuhteita ja liikenneturval-
lisuutta käsittelevän ohjekirjasen laatimista 
(6.9. 642 §), Eläintarhantien liikenteen järjes-
telyä Kaupunginteatterin kohdalla (13.9. 
667 §), liikennevalokeskuksen tietokoneen 
vakuuttamista (20.9. 689 §), kautta-ajolii-
kenteen kieltämistä osalla Vanhaa Vierto-
tietä ja sen kautta suuntautuvien linja-auto-
reittien muuttamista (25.10. 798 §), ajo-
yhteyden järjestämistä Munkkiniemen karta-
non tontille Kartanonpuiston kautta (25.10. 
799 §), pysäköintialueen kunnostamista Ha-
kaniemen rantaan (1.11. 816 §), suojatien 
merkitsemistä Pirkkolantielle (15.11. 866 §), 
yksisuuntaisen liikenteen muuttamista kaksi-
suuntaiseksi osalla Castreninkatua (7.12. 
923 §) ja raitiotien tasoristeystä osoittavan 
varoitusmerkin asettamista Tarkkampujan-
kadulle (20.12. 961 §). Lisäksi tehtiin esityk-
siä määrärahan siirrosta ja ylitysoikeuden 
myöntämisistä pysäköintimittareiden han-
kintaan ym. merkittyihin määrärahoihin 
sekä talousarvioehdotuksen muuttamisesta 

eräiltä osin (18.1. 51 §, 4.10. 735 §, 8.11. 841 §, 
22.11. 884 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: jalkakäytävän leven-
tämistä Lauttasaarentie 10:n kohdalla (18.1. 
49 §), liikenteen yksisuuntaistamista Lasten-
kodinkujalla ja Työmiehenkadulla (25.1. 
62 §, 1.2. 84 §), linjalupa-anomusta autolin-
jalle Rautatientori—Kontula (8.3. 163 §), 
sokeiden liikenneturvaa ja äänimerkkiä anta-
vien laitteiden asentamista jalankulku valo-
jen yhteyteen eräisiin risteyksiin (15.3. 190, 
191 §), kahden valtuutetun kirjelmää liiken-
nevalojen asentamisesta Fredrikinkadun ja 
Salomonkadun risteykseen (22.3. 207 §), 
Rautatientorin ja sen ympäristön liikenne-
järjestelyä (5.4. 236 §, 12.4. 265 §, 26.4. 
313 §, 21.6. 460 §), Eläintarhantien liikenteen 
järjestelyä (19.4. 282 §), Lauttasaaren uuden 
sillan rakennusaikaisiin liikennejärjestelyihin 
valmistautumista sekä Lauttasaaren ja Sal-
misaaren linjaliikenteen järjestelyä (24.5. 
382 §, 21.6. 464 §), liikenneturvallisuuden pa-
rantamista (31.5. 399 §), Itäisen moottoritien 
ja Viikin risteyksen sillan n:o 6 pääpiirustuk-
sia ym. (31.5. 402 §, 26.7. 552 §), ajonopeuden 
rajoittamista Myrskyläntiellä ja korottamista 
Länsiväylällä (31.5. 405 §, 20.9. 682 §), tutki-
muksen suorittamista Punahilkantien pai-
koitusalueiden lisäämiseksi (14.6. 445 §), 
Itäisen moottoritien leventämistä 6-kaistai-
seksi välillä Kulosaaren silta—Linnanraken-
tajantien risteys sekä suunnitelmaa tien ra-
kentamiseksi 4-kaistaiseksi Marjaniementien 
liittymän kohdalla (21.6. 462 §, 6.9. 644 §), 
ajonopeuden rajoittamista Helsingin—Tuu-
sulan moottoritiellä kaupungin alueella sekä 
tien moottoritieksi määräämistä vastustavaa 
kirjettä (21.6. 465 §, 28.6. 486 §), pysäköinti-
j är j estelyj ä Dagmarinkadulla j a Töölönkadul-
la sekä Museokadun vuokra-autoaseman jär-
jestelyjä (28.6. 482 §), ajoneuvoliikenteen ra-
joittamista Ehrenströmintiellä (28.6. 484 §, 
5.7. 499 §), mahdollisten julkisen liikenteen 
kaistojen varaamista myös postiautoille 
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(12.7. 512 §), Pohjoisella Hesperiankadulla 
olevan taksiaseman siirtämistä (26.7. 543 §), 
kaupungin alueen käsittävän liikennejärjes-
tyksen aikaansaamista ja sen jakamista sopi-
vassa painoasussa sitä haluaville (26.7. 544 §), 
koroke- ja suojatiejärjestelyä Vanhaistentien 
ja Kantelettarentien risteyksessä (26.7. 551 §), 
liikennevalojen asentamista Mannerheimin-
tielle Kansallismuseon kohdalle sekä välille 
Messuhalli—Nordenskiöldinkatu ja eräitä lii-
kennejärjestelyjä Nordenskiöldinkadun sekä 
Museokadun ja Töölönkadun risteyksissä 
(16.8. 579, 580, 582 §), vasemmalle kääntymi-
sen sallimista Mannerheimintien ja Honka-
tien risteyksessä (16.8. 581 §), liikennevalojen 
asentamista Runebergin- ja Sandelsinkadun 
risteykseen (16.8. 583 §), Salmisaarenrannan 
osittaista sulkemista (16.8. 586 §), liikenteen 
yksisuuntaistamista osalla Uimarinpolkua 
(18.10. 776 §), linjaliikenteen järjestelyä Kau-
punginteatteria varten (8.11. 840 §), ajo-
nopeuden rajoittamista Helsingin—Lahden 
moottoritiellä välillä Koskelantie—Viikki 
sekä yleissuunnitelmaa moottoritien raken-
tamiseksi välillä Tattariharju—Mäkelä (8.11. 
844 §, 29.11. 903 §), Huopalahdentien liiken-
teen järjestelyä (8.11. 845 §), jalankulkijoiden 
turvallisuuden parantamista Pitäjänmäellä ja 
Länsi-Pakilassa (13.9. 668 §, 29.11. 908 §), 
30 km/h nopeusrajoituksen jatkamista Ten-
holantiellä (29.11. 911 §), Mannerheimintiellä 

Töölön tavara-aseman luona olevan satama-
radan tasoristeyksen sulkemisajan muutta-
mista (7.12. 924 §), liikenteen yksisuuntaista-
mista ym. liikennejärjestelyjä Malminkadun 
ylätasolla (7.12. 925 §), maanteiden ja paikal-
listeiden päätekohtia Laajasalossa (13.12. 
945 §) sekä seuraavia valtuustoaloitteita: 
liikenteen järjestelyistä Munkkiniemessä ja 
Munkkivuoressa (4.1. 10 §); huolto- ja hen-
kilöliikenteen helpottamisesta (14.6. 446 §); 
keskikaupungin moottoriaj oneuvoliikenteen 
parantamiseksi (21.6. 461 §); linja-autolii-
kenteen jakamiseksi kolmelle linja-autoase-
malle (12.7. 513 §) sekä tunnelien rakentami-
seksi Mannerheimintien alitse (16.8. 578 §). 
Lisäksi annettiin lausuntoja linja-autoliiken-
teen reiteistä ja aikatauluista. 

Lisäksi päätettiin mm. lukuisista pysäköi-
misen rajoittamisista ja kieltämisistä, pysäh-
tymisen kieltämisistä, liikenteen tilapäisistä 
rajoittamisista ja jalankulkijain liikennetur-
vallisuuden parantamista tarkoittavista toi-
menpiteistä. 

Liikennejaosto valmisteli toimintaohjei-
densa ja lautakunnan johtosäännön mukai-
sesti lautakunnassa käsiteltyjä liikenneasioita 
sekä antoi kaupunginhallitukselle lausuntoja 
yksityisen linja-autoliikenteen aikatauluista 
ja pysäkkien sijoittamisesta sekä yksityisen 
liikenteen taksoista. 
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