
5· Kaupunkisuunnittelulautakunta 

Lautakunnan ja sen liikennejaoston ko-
koonpano, kokoukset ym. Kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan kokoonpano oli v. 1968 muu-
ten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että 
puheenjohtajaksi sos.pääll. Aarne Leskisen 
tilalle valittiin pääjoht. Ylermi Runko ja 
jäseniksi isänn. Ragnar Lönnqvistin ja toi-
minnanjoht. Jaakko Itälän tilalle dipl.ins. 
Runo Harmo ja apul.prof. Risto Sänkiaho. 
Kaksi viimemainittua tulivat valituiksi myös 
liikennejaostoon, jonka kokoonpano muuten 
pysyi samana. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 57 ja 
liikennejaostolla 10 kokousta. Lautakunnan 
pöytäkirjojen pykäläluku oli 1 126 ja liiken-
nejaoston 48. Saapuneiden kirjeiden luku oli 
1 880 ja lähetettyjen kirjeiden 611. Pöytä-
kirjan otteita lähetettiin 324 asiassa. 

Lautakunta asetti kertomusvuoden aikana 
keskuudestaan seuraavat ylimääräiset jaos-
tot: 1) pohjoisimpien kaupunginosien asema-
kaavojen ja kunnallisteknillisten töiden vii-
pymistä tutkiva jaosto, johon lautakunnas-
ta kuuluivat: Runo Harmo, Aarne Heino 
ja Jorma Korvenheimo, 2) kiinteistörekiste-
rin perustamista valmisteleva tilapäinen 
jaosto, johon lautakunnasta kuuluivat: Olof 
Hansson ja Risto Sänkiaho, 3) kaupunki-
suunnitteluviraston organisaation edelleen 
kehittämistä tutkivan työryhmän työtä joh-
tava tilapäinen jaosto, johon lautakunnasta 
kuuluivat puheenjohtajana Runo Harmo sekä 

jäseninä Vi van Juthas ja Risto Sänkiaho 
sekä 4) lautakunnan lausuntoa Hakaniemen 
- Puotinharjun metrosuunnitelmasta valmis-
televa tilapäinen jaosto, johon lautakunnasta 
kuuluivat Jorma Korvenheimo ja Ylermi 
Runko (3.1. 8 §, 14.2. 144 §, 21.2. 173 §, 
11.9. 744 §, 7.11. 913 §, 15.11. 963 §). 

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 30.6.1967 merkityistä, 31.1.1968 rat-
kaisematta olleista asioista sekä ennen 31.12. 
1967 merkityistä, 31.7.1968 ratkaisematta 
olleista asioista tarkastettiin (31.1. 93 §, 
31.7. 642 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä asioista, jotka koskivat mm. osan-
ottajien lähettämistä seuraaviin tilaisuuk-
siin: Suomen Kaupunkiliiton, Seutusuunnit-
telun Keskusliiton, Ekonon ym. järjestämään 
kongressiin »Yhdyskunta ylihuomenna» (24.1. 
78 §), Suomen Kaupunkiliiton koulutustoi-
mikunnan ym. järjestämälle pohjasuhteita 
kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa 
käsittelevälle kurssille (6.3. 213 §), Lontoossa 
pidettävään liikennesuunnitteluseminaariin 
(13.3. 235 §), Insinöörijärjestojen Koulutus-
keskuksen ja TALJAn ym. järjestämille 
teiden ja katujen taloudellista suunnittelua 
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sekä tie- ja katuverkon suunnittelua yhdys-
kuntasuunnittelun osana käsitteleville kurs-
seille (20.3. 258 §, 27.11. 996 §). Ruotsin kun-
nallisteknillisen yhdistyksen Tukholmassa 
järjestämälle luonnon- ja maisemanhoitoa 
käsittelevälle kurssille (27.3. 279 §), virka-
matkalle tutustumista varten Tukholman 
kaupunkirakennustoimiston saneerausosas-
ton ongelmiin (15.5. 415§),9. kansainväliseen 
liikennetekniikan ja liikenneturvallisuuden 
opintoviikkoon Munchenissä (29.5. 467 §), 
liikennevalotietokoneen toimintaa käsittele-
ville lisäinformaatiopäiville Muncheniin (5.6. 
492 §), Suomen Rakennusinsinöörien Liiton 
toimesta järjestettävään Highway Capacity 
-seminaariin (21.8. 684 §) sekä Suomen Kau-
punkiliiton toimesta järjestettävään koulu-
suunnitteluseminaariin (21.11. 967 §). Li-
säksi tehtiin esitykset opintomatka-apurahan 
myöntämisestä kaupunkisuunnitteluviraston 
eräälle toimihenkilölle (13.3. 234 §) sekä tut-
kimustoimintaa valmistelevan työsopimus-
suhteisen henkilön palkkaamisesta virastoon 
(17.7. 606 §). 

Taloussuunnittelutoimikunnalle lähetettiin 
taloussuunnitelma vuosiksi 1970—1979 (9.10. 
827 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: ns. puhtaanapitolai-
toksen tontin varaamista hotellitontiksi (24.1. 
76 §, 28.2. 191 §); joukkokuljetusliikennetoi-
mikunnan mietintöä (14.2. 145 §); kaupunki-
suunnitteluviraston liikennesuunnittelupääl-
likön viran hakijoita (28.2. 190 §, 20.3. 257 §, 
3.4. 296 §); Helsingin kaupungin ja Helsingin 
maalaiskunnan alueiden liittämistä yhdeksi 
kunnaksi (20.3. 256 §); satamakomitean mie-
tintöä (29.5. 469 §, 19.6. 532 §); vuositilin-
tarkastajien sekä revisioviraston kertomusta 
v:lta 1967 (21.8. 685 §); Uudenmaan läänin 
kuntauudistustoimikunnan alustavaa ehdo-
tusta kuntauudistusta koskeviksi suunnitel-
miksi (13.11. 936 §, 15.11. 962 §) sekä 
seuraavia valtuustoaloitteita: toimenpitei-
siin ryhtymistä Simonkadun aukiolla olevien 
linja-autopysäkkien siirtämiseksi sopivam-

paan paikkaan (3.1. 3 §); siirtolapuutarhojen 
pitkän tähtäyksen suunnitelman laatimiseksi 
(27.3. 276 §, 8.5. 396 §); raitiovaunupysäkkien 
varustamiseksi suojaseinämillä (27.3. 278 §); 
Eliel Saarisen tien ja Pirkkolantien rakenta-
miseksi virkistyskävelyä palvelevaksi puisto-
kaduksi (15.5. 413 §); perusteellisen selvityk-
sen saamiseksi niistä sivutoimista, joita kau-
punkisuunnitteluviraston palveluksessa ole-
villa arkkitehdeilla ja insinööreillä on (22.5. 
437 §); Osuuskunta Suomen Messuja varten 
periaatteessa varatun alueen käyttökuntoon 
saattamiseksi (29.5. 468 §); vapaaehtoisten 
henkilöiden käyttämiseksi liikenteen ohjaa-
misessa ruuhka-aikoina (12.6. 512 §); sopivien 
maa-alueiden asemakaavoittamiseksi loma-
alueiksi, mahdollisuuksien tutkimiseksi ra-
kennuslainojen myöntämiseksi ko. palstojen 
vuokraajille ym. (26.6. 548 §); kaupungin 
alueen maankäytön tarkistamiseksi (26.6. 
549 §); lasten kahluualtaiden sekä leikki· ja 
palloilukenttien rakentamiseksi Kontulaan, 
Myllypuroon ym. (23.10. 863 §); eräiden py-
säkki- ja pysäköimisjärjestelyjen suoritta-
miseksi Senaatintoria ympäröivillä kaduilla 
(30.10. 887 §); toimenpiteisiin ryhtymiseksi 
vähittäiskaupan ja muun palvelun keskit-
tymisen välttämiseksi esikaupunkialueilla ja 
kuluttajain mahdollisuuksien turvaamiseksi 
ostosten suorittamiseksi jalankulkuetäisyy-
dellä asunnoista (7.11. 914 §); liikenteen jär-
jestämiseksi Eläintieteellisen museon edus-
talla (27.11. 994 §); asemakaavojen suunnit-
telutehtävien antamiseksi entistä suurem-
massa määrin yksityisten suunnittelutoimis-
tojen laadittavaksi (4.12. 1030 §) sekä toi-
menpiteisiin ryhtymiseksi Töölön alueen 
uudelleen kaavoittamisen valmistelussa siten, 
että edistettäisiin omatoimista korttelisanee-
rausta (11.12. 1051 §). 

Käyttövaroista päätettiin suorittaa seuraa-
vat erät: liik.suunn.osaston ins. Aimo Kän-
nön sekä as.kaavaosaston arkkit. Olof Ste-
niuksen hautaustilaisuuteen toimitettavien 
kukkalaitteiden kustannukset yht. 100 mk 
(14.8. 661 §, 2.10. 802 §), yleiskaavaosaston 

25 - Hels. kaup. kunnallishallinto 1968 385 



5. Kaupunkisuunnit telulautakunta 

muutosta aiheutuneita kuluja 155 mk (24.4. 
345 §) sekä lautakunnan ja kaupunkisuunnit-
teluviraston edustajien osallistumismaksuina 
erilaisille kursseille ja neuvottelupäiville yht. 
2 180 mk (21.2. 172 §, 28.2. 193 §, 24.4. 
343 §, 5.6. 490 §, 19.6. 531 §, 16.10. 848 §, 
27.11. 995 §). Lisäksi käyttövaroista suori-
tettiin lautakunnan jäsenille jaetuista kar-
toista ym. aiheutuneet kulut sekä liikenne-
laitoksen velottamat kuljetusmaksut. 

Lautakunta suoritti kertomusvuoden aika-
na tutustumiskäynnin Laajasalon kaupun-
ginosaan (6.9. 733 §). 

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 a s i a t . Asemakaa-
van muutokset. Kaupunginhallitukselle anne-
tuissa lausunnoissa puollettiin lukuisia ase-
makaavan muutoksia. 

Asemakaavaehdotukset. Kaupunginhallituk-
selle päätettiin lähettää eräiden kaupungin-
osien tai niiden osa-alueiden asemakaava-
ehdotukset sekä puoltaa niiden hyväksy-
mistä. 

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

Kadun- ja paikannimet. Kaupunginhalli-
tukselle tehtiin esityksiä tai annettiin lausun-
toja eräiden katujen nimien hyväksymisestä 
tai muuttamisesta. 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm.: 23. ja 24. kaupungin-
osan (Kumpula, Toukola) eräiden korttelien 
asemakaavan muuttamista sekä Kumpulan-
tien, Isonniitynkadun, Mäkelänkadun, sata-
maradan ja Kustaa Vaasan tien rajoittaman 
alueen 24. kaupunginosassa (Kumpula) ja 
22. kaupunginosassa (Vallila) asemakaavan 
laatimista (6.3. 221 §); Tiilimäen ja Nuotta-
polun risteystä koskevan katulaaj ennuksen 
järjestelyä (31.7. 646 §); Kantakaupungin 
1.—8. ja 10.—14. kaupunginosien 11.10.1968 
päättyvän rakennuskiellon jatkamista kah-
della vuodella niiltä osilta, joille kaupungin-

valtuusto ei vielä ollut hyväksynyt asema-
kaavan muutosta, sekä mainittujen kaupun-
ginosien saneerausta (14.8. 668 §, 4.12. 1027 
§); lumenkaatopaikan osoittamista Tuusulan-
tien varrelta rakennusviraston puhtaanapito-
osastolle (28.8. 708 §); pysäköintialueen jär-
jestelyä Merikadun varrella (11.9. 741 §, 
7.11. 915 §) ja Jakomäenaukion järjestely-
ehdotusta (18.9. 761 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: valtuustoaloitetta 
pohjoisimpien kaupunginosien asemakaavo-
jen ja kunnallisteknillisten töiden viipymisen 
selvittämiseksi (3.1. 8 §); Puistolan alueen ase-
makaavan viivästymistä (3.1. 9 §); tontin 
muodostamista Invalidisäätiön ammattikou-
lua varten Ruskeasuon puistoalueelle (3.1. 
13 §); valtuustoaloitetta Kampin-Ruoho-
lahden alueen leikkipaikoista (3.1. 14 §); 
raskaan polttoöljyn syvävaraston rakenta-
mista Salmisaaren voimalaitoksen läheisyy-
teen (3.1. 15 §); lumenkaatopaikan sijaintia 
Oulunkylässä (17.1. 44a §); Vuosaaren voi-
massa olevan rakennuskaavan kumoamista 
(17.1. 45a §); sähkölaitoksen uuden toimi-
talon ja Kampin sähköaseman muutostöitä 
koskevien luonnospiirustusten hyväksymistä 
(17.1. 46a §); tontin varaamista Helsingin 
Suomalaiselle Yhteiskoululle (24.1. 79 §); 
valitusta Punavuoressa (ns. Sinebrychoffin 
alueella) olevan tontin asemakaavan muu-
toksesta (24.1. 80 §); maanalaisen pysäköin-
titilan rakentamista Johanneksen urheiluken-
tän alle (31.1. 98 §); valtuustoaloitetta yhdys-
tien suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi 
Myllypadontieltä tai Myllypurontieltä län-
teen Viikintielle (31.1. 100 §); v:n 1962 leikki-
kenttäkomitean mietintöä (7.2. 121 §); lisä-
alueen järjestämistä Yleisradion Pasilan toi-
mintakeskusta varten (7.2. 123 §, 14.2. 154 §); 
poikkeusluvan myöntämistä rakennustoimen-
pidettä varten Etelä-Kaarelan kylässä ole-
valle Malminkartanon tilalle (7.2. 128 §); 
Pasilan asukkaiden asunnonsaannin turvaa-
mista ja sitä koskevaa valtuustoaloitetta 
(14.2. 148, 149 §); Kyläsaarenkadun—Her-
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manninrannan tienoon käyttämistä satama-
tarkoituksiin (14.2. 151 §); tonttien yhdistä-
mismahdollisuutta Oulunkylässä (14.2.152 §); 
anomusta Koivusaaren asemakaavan laati-
miseksi (14.2. 153 §); itäisen lääkäriaseman 
sijoitusta (14.2. 155 §); Hakaniemen hallin 
siirtämistä (14.2. 158 §); ajotieyhteyden ra-
kentamista Strömsintieltä Tulisuontielle (28. 
2. 199 §); alueen varaamista syöpäsairaalaa 
varten (13.3. 240 §, 13.11. 943 §); Stockmann 
Oy:n liikennetunnelin rakennusluvan ehtojen 
muuttamista (13.3. 244 §, 24.7. 630 §, 31.7. 
648 §); kaasulaitokselta Suvilahdessa vapau-
tuvan alueen varaamista sähkölaitoksen 
käyttöön (20.3. 260 §); Hanasaaren voima-
laitostontin uusien rajojen määrittelyä (20.3. 
261 §); toimenpiteisiin ryhtymistä Suomen 
itsenäistymisen muiston säilyttämiseksi (20.3. 
262 §); kaasuturbiinilaitoksen rakentamista 
Salmisaaren voimalaitoksen alueelle ym. 
(27.3. 282 §, 30.10. 896 §); Eduskuntatalon 
lisärakennussuunnitelmia (27.3. 284 §); silto-
jen ym. insinöörirakenteiden rakentamisen 
saattamista luvan varaisiksi (27.3. 286 §, 
10.4. 319 §); kunnallisteknillisten töiden suo-
rittamista Ala-Malmin lounaisosassa (3.4. 
299 §); jalankulkijoiden alikulkutunneleiden 
rakentamista Mannerheimintielle, lastentar-
han ja -seimen rakentamista Taka-Töölöön 
ym. (3.4. 300 §); paikoitustalon mahdollista 
sijoittamista Kampin alueelle (3.4. 301 §); 
Lauttasaaren entisen yhteiskoulukiinteistön 
käyttöä kaupungin tarkoituksiin (10.4. 316 §); 
Vartiokylän—Vartioharjun korttelit n:o 
45218 ja 45219 käsittävän asemakaavaehdo-
tuksen tarkistamista (10.4. 318 §); määrä-
ajan asettamista Ala-Tikkurilan, Puistolan ja 
Heikinlaakson alueiden asemakaavojen val-
mistumiselle (10.4. 320 §); rantasuunnitel-
maa Pitkänsillan ja Hakaniementorin välillä 
(10.4. 321 §); eräitä lastentarhatarkoituksiin 
suunniteltuja tontteja (24.4. 346 §); sisä-
asiainministeriön palauttamaa Suutarilan 
Siltamäen alueen länsiosan asemakaavaa 
(24.4. 349 §); Auroran sairaalan nuoriso-
poliklinikan perustamissuunnitelmaa (24. 

4. 350 §); Kirstinkadun, Josafatinkadun, 
Sturenkadun ja Helsinginkadun välisen alu-
een kunnostamista puistoksi (24.4. 356 §); 
Osuuskunta Suomen Messuille vuokratun C-
messuhallin alueen vuokra-ajan jatkamista 
(2.5. 377 §); Etelä-Kaarelan asemakaavaa 
(2.5. 378 §); alueen varaamista Mustikka-
maalta Hanasaaren ja Suvilahden voimalai-
tosten polttoöljyn syvävarastoa varten (2.5. 
380 §); tie- ja vesirakennushallituksen lau-
suntoa Laajasalon eteläisen osan korttelei-
den n:o 49060—49082 asemakaavaehdotuk-
sesta (2.5. 384 §); Helsingin Seutukaavaliiton 
lausuntoa Mellunmäen alueen pohjois-osan 
asemakaavaehdotuksesta (8.5. 401 §); leikki-
alueen järjestämistä Pienolan lastentarhaa 
varten (8.5. 402 §); aallonmurtajan rakenta-
mista Kulosaaren etelärantaan (8.5. 403 §); 
Konalassa asuvien kansakoululaisten liiken-
neturvallisuutta ym. (15.5. 418 §); huolto-
aseman rakentamista Viikin Latokartanon 
alueelle (15.5. 420 §); eräitä kalliosuojien 
asemakaavoissa tehtäväksi ehdotettuja muu-
toksia (22.5. 441 §); ev.lut. seurakuntien 
anomusta niiden toimintamahdollisuuksien 
turvaamiseksi Humleudd -nimisellä tilalla 
Laajasalon alueen asemakaavaa laadittaessa 
(22.5. 443 §); Valmet Oy:n uivien telakoiden 
sijoitusta Katajanokan telakka-alueen yh-
teyteen (22.5. 452 §); raiteiden nostoa Hel-
singinkadun alikulkusillan kohdalla rata-
osalla Helsinki—Pasila (5.6. 494 §); Kallion 
korttelin n:o 330 (Kaupunginteatteri) auto-
paikkojen järjestämistä (5.6.497 §); pysäköinti-
alueen kunnostamista Niemenmäessä (12.6. 
517 §); suunnitelmaa Itäväylän rakentami-
seksi 4-kaistaiseksi Puotilan ja Turunlinnan 
liittymien kohdalla ym. (3.7. 569 §); Kiito-
linja Oy:lle Ruoholahdesta vuokratun alueen 
vuokra-ajan pidennystä (3.7. 572 §); leikki-
puiston tai -kentän rakentamista Malmille ja 
Lehtisaareen (17.7. 609, 614 §); leikkausris-
kien järjestelyä rataosalla Helsinki—Pasila 
sekä Ensi linjan ja Tivolintien sulkemista lii-
kenteeltä (24.7. 631 §); Kivelän ja Hesperian 
sairaaloiden modernisointia sekä Laakson 
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sairaalan laajentamista koskevien perusta-
missuunnitelmien hyväksymistä (31.7. 644 §); 
anomusta Meilahden korttelin n:o 610 tontin 
nro 126 myymisestä (14.8. 666 §); asumista 
häiritsevää meluhaittaa eräissä kaupungin-
osissa (21.8. 688 §); Sompasaaren lauttasata-
man yleissuunnitelmaa (21.8. 689 §); Lato-
kartanontien — Kirkonkyläntien liikenteen 
järjestelyä (9.10. 829 §); Vuosaaren jäte-
vedenpuhdistamon aluevarauksen muutosta 
(9.10. 835 §); jätevesistä aiheutuvien haitto-
jen poistamista Heikinlaaksossa (16.10. 849 §); 
Munkkisaareen sijoitettavan lumensulatus-
altaan yleissuunnitelman hyväksymistä (23. 
10. 864 §); autokatsastusaseman väliaikaista 
sijoituspaikkaa (23.10. 868 §); puiden istut-
tamista Jäähallin pysäköintialueelle (23.10. 
869 §, 13.11. 940 §); Limingantien ja Ko-
reankadun välisen jalankulkutien säilyttä-
mistä (30.10. 897 §); valtuustoaloitetta Kah-
vikin niemen osoittamiseksi uimaranta- ja 
ulkoilualueeksi Vuosaaren asemakaavaa laa-
dittaessa ym. (30.10. 898, 899 §); jalankulku-
ja huoltoajosillan rakentamista Korkeasaaren 
ja Hylkysaaren välille (13.11. 942 §); Eiran 
korttelin nro 223 eräiden tonttien suunnitel-
tuja rakennusoikeuksia ym. (21.11. 974 §); 
Wallininkadun sillan yleispiirustuksia (27.11. 
1003 §); Nordenskiöldin- ja Helsinginkadun 
rautatiesiltojen levittämistä ja Linnunlaulun 
jalankulkusillan rakentamista rataosalla Hel-
sinki—Pasila (4.12. 1026 §, 11.12. 1060 §); 
ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen ra-
kentamista Länsiväylän varrella olevaan 
Hanasaareen (18.12. 1089 §) sekä Lauttasaa-
ren itärannan yleisjärjestelyä (28.12. 1109 

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 l u v a t . Esitykset. Kaupungin-
hallitukselle tehtiin esityksiä mm. asioista, 
jotka koskivatr kiinteistörekisterin perusta-
mista (31.7. 649 §, 11.9. 744 §, 18.9. 764 §) ja 

Puotilan aluekeskusta koskevan kilpailun 
järjestämistä (31.7. 650 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
seuraavia asioitar valtuustoaloitetta itäisen 
suunnan liikenteen parantamiseksi (31.1. 
105 §); helikopteriasemien huomioon otta-
mista laadittavissa asemakaavoissa (31.1. 
106 §); tutkimuksen suorittamista kantosiipi-
aluksen käyttämiseksi Vuosaaren ja Kanta-
kaupungin välisessä liikenteessä (31.1. 107 §); 
Helsingin maalaiskunnan Rajatorpan alueen 
asemakaavaehdotusta (5.6. 500 §); Espoon 
kauppalan Otaniemen alueen asemakaava-
ehdotusta (26.6. 552 §); Helsingin maalais-
kunnan opetusministeriöltä anomaa lupaa 
rakentaa Etelä-Kaarelan kylässä Malmin-
kartanon tilan kautta kulkeva tie (24.7. 
632 §); tutkimuksen suorittamista Maunulan 
asuntoalueella esiintyvistä asumisviihtyisyyt-
tä haittaavista seikoista (11.9. 743 §); eräitä 
Helsingin maalaiskunnan asemakaavoja (18. 
9. 765 §); pienteollisuustalon rakentamista 
tiloille RNrot l 2 5 ja l31 Helsingin maalaiskun-
nassa (16.10. 852 §) sekä Tullisaaren leirintä-
alueen käyttösuunnitelmaa (28.12. 1111 §). 

Tiedotustilaisuudet. Lautakunta päätti ker-
tomusvuoden aikana seuraavista julkisen sa-
nan edustajille tarkoitetuista tiedotustilai-
suuksistar tiedotustilaisuuden järjestäminen 
keskustan yleiskaavalliseen selvitykseen liit-
tyvän Pasilan suunnittelun sekä asumista ja 
palveluksia koskevan tutkimuksen selostami-
seksi (4.9. 724 §, 2.10. 810 §, 9.10. 936 §). 

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 . Esitykset. Kaupunginhalli-
tukselle tehtiin esityksiä mm. asioista, jotka 
koskivatr liikennevalokeskuksessa sijaitse-
van tietokoneen ja sen käyttölaitteiden va-
kuutussumman korottamista (31.1. 114 §); 
liikenteen järjestelyä seuraavissa paikoissar 
Seppämestarin- ja Latokartanontien ris-
teyksessä (14.2. 159 §); Erottajalla (3.1. 
26 §, 20.3. 272 §); Mannerheimintien ja Pohj. 
Rautatienkadun risteyksessä (24.4. 363 §); 
Pitäjänmäentiellä välillä Valimontie—Vih-
dintien liikenneympyrä ja välillä Pajamäen-
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tie—Kaupintie (24.4. 366 §, 2.10. 818 §, 
23.10. 879 §); Itäväylän ja Linnanrakenta-
jantien risteyksessä (15.5. 431 §, 26.6. 554 §); 
Lauttasaarentien, Isokaaren ja Katajahar-
juntien risteyksessä (12.6. 519 §); Pohjois-
rannassa ja Liisankadulla (26.6. 553 §); Lato-
kartanon- ja Kirkonkyläntiellä (17.7. 618 §); 
Lauttasaarentien — Lauttasaarenkadun lii-
kennettä välillä Meripuistotie—Itämeren-
katu (2.10. 816 §, 30.10. 901 §); Lyytikän-
kujan jatkamista Koirasaarentielle (13.3. 
250 §); Kaivokadun, Simonkadun ja Annan-
kadun liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä sekä 
liikennevalojen asentamista (27.3. 287 §); 
porrastuksen noudattamista virastojen, toi-
mistojen yms. töiden alkamis- ja päättymis-
aikoja määrättäessä ja sen vaikutusta Helsin-
gin liikenteeseen (10.4. 329 §); liikennevalo-
jen asentamista Roihu vuorentielle (2.5. 391 §); 
osanottoa Insinöörijärjestojen Koulutuskes-
kuksen järjestämille tietokoneen käyttöä kos-
keville kursseille (2.5. 392 §); liikennevalojen 
asentamista Sturenkadun ja Porvoonkadun 
risteykseen (15.5. 432 §); pysäköintimittarei-
den hankintaa ja niiden sijoituspaikkaa (22.5. 
460 §); toimenpiteitä Runeberginkadun lii-
kenteen järjestelysuunnitelman toteuttami-
seksi (12.6. 527 §, 21.11. 989 §, 27.11. 1008 §); 
Itäväylän—Viikintien eritasoliittymään asen-
nettavia opasteita ja liikennemerkkejä (10.7. 
594 §); nopeusrajoituksien muuttamista 
eräillä katuosuuksilla (24.7. 635 §); liikenne-
valojen huollon uudelleen järjestelyä (7.11. 
922 §); liikennevalojen asentamista Turun-
linnantien, Marjaniementien ja Kajaaninlin-
nantien risteykseen (13.11. 947 §); yhdystien 
rakentamista Myllypadontieltä Herttoniemen 
teollisuusalueelle (13.11. 948 §); liikenne-
merkkien voimassaoloaikoja koskevien rajoi-
tusten muuttamista täysille tunneille (13.11. 
949 §); osanottajan lähettämistä kiinteän lii-
kennevalaistuksen informaatiopäiville (13.11. 
959 §); jalankulkuliikenteen turvallisuuden 
parantamista Laajasalossa (11.12. 1064 §) 
sekä etuajo-oikeusjärjestelyjä eräissä Mylly-
mestarintien risteyksissä (11.12. 1066 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: liikenteen järjestelyä 
jäljempänä mainituilla kaduilla, risteyksissä 
ym.: Pohj. Rautatiekatu 23:n edustalla (3.1. 
17 §); Topeliuksen- ja Linnankoskenkadulla 
(17.1. 51a §); Kaupintiellä ja Kaupinmäen-
tiellä (31.1. 108 §); Rautatientorilla ja sen 
ympäristössä (14.2. 162 §, 21.2. 178 §, 15.5. 
425 §); Asema-aukiolla ja Mannerheimintien 
—Kaivokadun—Simonkadun risteyksessä 
(28.2. 207 §, 3.4. 311 §); Kuusisaarentien ja 
Lehtisaarentien risteyksessä (28.8. 712 §); 
Lapinmäentiellä välillä Huopalahdentie— 
Niemenmäentie (2.10. 817 §); Ravintola 
Kaisaniemen läheisyydessä (16.10. 858 §, 
7.11. 931 §); Pitäjänmäentien ja Nuolitien 
risteyksessä (7.11. 930 §); Ruoholahden- ja 
Hietalahdenkadulla (4.12. 1036 §); ajonopeu-
den rajoittamista Helsingin—Tuusulan moot-
toritiellä ja Tuomarinkylän paikallistiellä 
sekä tie- ja vesirakennushallituksen valitusta 
Tuusulan moottoritien nopeusrajoituksista 
(3.1. 23, 24 §); valitusta Myrskyläntien no-
peusrajoituksista (10.1. 39 §); Pohj. Hespe-
riankadulla Sairaala Mehiläistä vastapäätä 
olevan vuokra-autoaseman siirtämistä (10.1. 
40 §); pysäköintitilojen varaamista perustet-
tavan Hakaniemen lääkäriaseman käyttöön 
(24.1. 84§); linja-autopysäkkien sijoittamista 
Senaatintorille (7.2. 138 §); I ja II luokan 
palavien nesteiden kuljetusta koskevien ra-
joittavien määräysten aikaansaamista (3.4. 
309 §); pysäköintimittareiden asentamista 
ja pysäköimisrajoituksia talojen Yrjönkatu 
22 ja 24 edustalla (10.4. 327 §); Suomenlinnan 
asukkaiden autojen pysäköintijäij estelyjä 
(10.4. 328 §, 24.4. 367 §); jalankulkijoiden 
turvallisuuden parantamista Vartiokylässä 
(15.5. 426 §); Sanoma Oy:n valitusta Lud-
viginkadun pysäköintijärjestelyistä (22.5. 
459 §); valtuustoaloitetta toimenpiteistä 
sähkökäyttöisen S-radan rakentamiseksi Itäi-
sellä moottoritiellä olevalle keskikaistalle 
(12.6. 526 §); taksan vahvistamista autopal-
velutoimintaa varten (3.7. 574 §); yleisten 
teiden päätekohtia Tattariharjun—Öster-
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sundomin maantiellä ja Maratontien paikal-
listiellä sekä tieosalla Tattariharju—Alppi-
kylä (Vanha Porvoontie) (24.7. 638 §); yleis-
ten teiden päätekohtia Tuusulantiellä ja val-
tatiellä n:o 4 ja 5 (31.7. 652 §); Töölön suun-
nan liikenteen järjestelyä (28.8. 700 §, 19.9. 
777 §, 27.11. 1011 §, 4.12. 1043 §, 11.12. 
1075 §); metronsuunnittelutoimikunnan esi-
tystä Hakaniemen—Puotinharjun metrosta 
(11.9. 751 §, 23.10. 862 §, 25.10. 884 §, 1.11. 
910 §, 15.11. 963 §, 21.11. 982 §); jalkakäy-
tävän rakentamista Tursontielle Vaakalin-
nuntien ja Louhentien välillä (23.10. 877 §); 
liikennevalojen asentamista Nordenskiöldin-
kadulle Auroran sairaalan kohdalle (23.10. 
880 §, 7.11. 929 §, 21.11. 988 §); liikennevalo-
jen asentamista paloasemien porteille (30.10. 
906 §); liikenneturvallisuuden tehostamista 
Puotilan alueella (7.11. 923 §); Pitäjänmäen-
tien ja Nuolitien risteyksen liikenteen järjes-
telyä (7.11. 930 §); julkisen liikenteen toi-
mintamahdollisuuksien parantamista sekä 
sen hoitamista (24.7. 636 §, 7.11. 932 §, 21.11. 
983 §, 27.11. 1007 §); ryhmitysmerkkijärjes-
telyä Lönnrotinkadun ja Abrahaminkadun 
risteyksessä (13.11. 946 §); liikenteen yksi-

suuntaistamista Vallilantiellä Inarintien ja 
Mäkelänkadun välillä (13.11. 953 §); pysä-
köintikiellon tilapäistä lieventämistä Alek-
santerinkadulla (4.12. 1037 §); liikenteen 
yksisuuntaistamista ja pysäköimisen kieltä-
mistä eräillä Eiran kaduilla (4.12. 1040 §); 
nopeuden rajoittamista Lahdentiellä Helsin-
gin—Lahden moottoritien rakennustyön 
ajaksi (4.12. 1041 §); Lauttasaaren uuden sil-
lan liikenteen ohjauslaitteita (4.12. 1042 §) 
sekä tilapäisiä sumun takia asetettavia no-
peusrajoituksia valtatielle n:o 1 (Läntinen 
moottoritie) (11.12. 1063 §). 

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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