
5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 

Lautakunnan ja sen liikennejaoston kokoon-
pano, kokoukset ym. Kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan kokoonpano oli v. 1969 muuten 
sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäse-
niksi autoil. Aarne Heinon, toim.joht. Aarne 
Välikankaan ja arkkit. Olof Hanssonin tilalle 
valittiin valtiot.maist. Carl Johan Adolfsson, 
valtiot.maist. Jaakko Itälä ja arkkit.yo Marja 
Kurenniemi. Kaikki kolme tulivat valituiksi 
myös uusina jäseninä liikennejaostoon. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 70 ja 
liikennejaostolla 8 kokousta. Lautakunnan 
pöytäkirjojen pykäläluku oli 1 338 ja liiken-
nejaoston 36. Lautakunnalle saapuneiden kir-
jeiden luku oli 2 013 ja lautakunnan lähettä-
mien kirjeiden luku 696. 

Lautakunta asetti kertomusvuoden aikana 
keskuudestaan seuraavat ylimääräiset jaos-
tot: 1) Pihlajamäen eteläosan asemakaavan 
laatimisen perusperiaatteita tutkiva tila-
päinen jaosto, johon lautakunnasta kuuluivat 
Runo Harmo, Jaakko Itälä ja Marja Kuren-
niemi (5.3. 225 §), 2) Puotinharju-Kamppi 
metrolinjauksen mahdollista tarkistamista 
tutkiva jaosto, johon lautakunnasta kuului-
vat Jorma Korvenheimo, Marja Kurenniemi 
ja Ylermi Runko (18.6. 629 §), 3) omakotiasu-
tusta koskevasta valtuustoaloitteesta annet-
tavaa lausuntoa valmistelemaan asetettu tila-
päinen jaosto, johon lautakunnasta kuuluivat 
Vivan Juthas, Marja Kurenniemi ja Risto 
Sänkiaho (30.7. 752 §), 4) Haaga-Vantaa 
alueen yleissuunnitelman laatimista valvova 
tilapäinen jaosto, johon lautakunnasta kuu-

luivat Runo Harmo, Jaakko Itälä ja Marja 
Kurenniemi (20.8. 828 §), 5) Etelä-Suomen sa-
tamat oimikunnan mietinnön johdosta annet-
tavaa lautakunnan lausuntoa valmistelemaan 
asetettu tilapäinen jaosto, johon lautakun-
nasta kuuluivat Runo Harmo, Jaakko Itälä 
ja Risto Sänkiaho (6.10. 988 §). 

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 diaa-
riin ennen 1.7.1968 merkityistä, 29.1.1969 rat-
kaisematta olleista asioista sekä ennen 31.12. 
1968 merkityistä, 30.7.1969 ratkaisematta ol-
leista asioista tarkastettiin (29.1. 100 §, 30.7. 
751 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä asioista, jotka mm. koskivat: kau-
punkisuunnitteluviraston johtosäännön 25 
§:n 1 momentin muuttamista (5.3. 214 §); lii-
kennesuunnitteluosaston insinöörin viran ni-
mikkeen muuttamista liikenneteknikon vi-
raksi (26.3. 301 §); aluevaihtoneuvottelukun-
nan, valtionrautateiden, tie- ja vesirakennus-
hallituksen, Yleisradio Oy:n, Osuuskunta 
Suomen Messujen ja Helsingin Kauppakama-
rin yhdysmiehen nimeämistä Pasilan jatko-
suunnittelua varten (30.4. 430 §); Malmin 
jatkosuunnittelun vaatimia määrärahoja 
(11.6. 596 §); itäisten esikaupunkialueiden 
piiriarkkitehdin palkkaamista työsopimus-
suhteeseen (25.6. 646 §); eräitä palkkausjär-
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jestelyjä kaupunkisuunnitteluvirastossa (8.1. 
27 §, 16.7. 722 §, 3.9. 860 §); kulkumuodon va-
lintaan vaikuttavia tekijöitä koskevaa tutki-
musta (27.8. 839 §); kaupunkisuunnitteluvi-
raston osallistumista pohjoismaisen yhdys-
kuntasuunnittelun instituutin toimesta jär-
jestettävään jatkokoulutukseen (27.8. 841 §); 
eron myöntämistä kaupunkisuunnitteluviras-
ton liikennesuunnittelupäällikölle, viran hoi-
toa ym. (17.9. 908 §); yleiskaavaehdotuksen 
käsittelyjärjestystä (22.10. 1054 §). 

Lisäksi tehtiin 26 esitystä osanottajien lä-
hettämisestä ulkomaisiin kongresseihin, koti-
maassa järjestettyihin kursseihin, koulutus-
tilaisuuksiin ym. 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Helsingin seutukaava-
liiton toimesta laadittua runkokaavaa (8.1. 
25 §, 14.1. 42 §, 15.1. 66 §); kansanedustajille 
varattuja pysäköintipaikkoja (22.1. 79 §); 
Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaa (5.2. 
121 §); asunto-ohjelmakomitean ehdotuksia 
kaupungin asuntotuotanto-ohjelmaksi vuo-
siksi 1969—1973 sekä 1970—1974 (12.2. 
140 §, 29.10. 1073 §,5.11. 1104 §); rakennus-
järjestyksen muuttamista (26.2. 192 §); kau-
pungin Pihlajamäen alueella, Helsingin maa-
laiskunnan Hakunilan kylässä ja Kirkko-
nummen kunnan Bondarbyn kylässä sijaitse-
vien maa-alueiden vaihtoa (12.3. 248 §, 19.3. 
272 §, 23.4. 403 §, 30.4. 431 §); Pohjois-
Haagassa ja Kannelmäessä olevien asunto-
alueiksi suunniteltujen alueiden vaihtamista 
Helsingin maalaiskunnan Länsimäen alueella 
sijaitsevaan maa-alueeseen (4.6. 579 §); vuo-
sitilintarkastajien sekä revisio viraston kerto-
muksia v:lta 1968 (20.8. 817 §); Espoon yleis-
kaavaa (6.8. 771 §, 12.8. 791 §, 20.8. 818 §); 
kunnallisen järjestysmuotokomitean I mie-
tintöä (27.8. 840 §, 3.9. 862 §); Puotilan alue-
keskuskomitean mietintöä (10.9. 880 §, 24.9. 
934 §, 1.10. 965 §, 8.10. 994 §); kaupunki-
suunnitteluviraston virastopäällikön viran 
hakijoita (14.11. 1151 §) sekä Suomenlinna-
komitean. mietintöä (17.12. 1279 §, 22.12. 
1311 §). 

Lisäksi lausunnot koskivat seuraavia val-
tuustoaloitteita: kaupungin alueella olevaa 
käyttämätöntä tai vajaakäyttöistä tontti-
maata sekä kaupungin hallussa olevia jouto-
maita koskevaa selvitystä (3.1. 3, 4 §); 
itäisten esikaupunkialueiden liikenneyhteyk-
sien parantamista (8.1. 26 §); tutkimuksen 
suorittamista liikennevalo-ohjeiden noudat-
tamisesta eri vuorokauden aikoina ym. (15.1. 
46 §); Malmin ampumaradan siirtämistä 
muualle (26.2. 188 §); liikenneneuvoston 
asettamiseksi suunnittelemaan liikenteen ke-
hittämiseksi tarvittavia toimenpiteitä (12.3. 
244 §); Robert Hermansonin tien kunnosta-
mista kävelykaduksi (12.3. 245 §), Vapauden 
aukion perustamista Eino Leinon patsaan 
lähialueelle (12.3. 247 §); Tölö Svenska sam-
skola -nimisen koulun toimintamahdolli-
suuksien turvaamista (26.3. 303 §); jalankul-
kijain liikenneturvallisuuden parantamista 
(2.4. 329 §, 16.4. 389 §); kaupungin ja sen 
lähikuntien ym. Uudenmaan kuntien yhteis-
toiminnan aikaansaamista virkistysalueiden 
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi (30.4. 
428 §, 14.5. 489 §, 28.5. 552 §); ns. Heimolan 
talon säilyttämistä (14.5. 491 §); alueiden 
järjestämistä ajo-opetusta varten (7.5. 477 §, 
23.7. 725, 726 §); eräiden kaupungin alueella 
olevien saarien muodostamista kansallis- ja 
kansanpuistoiksi (6.8. 770 §); omakotiasutuk-
sen kustannuksia ym., (16.7. 703 §, 30.7. 752 §, 
6.8. 773 §, 13.8. 798 §); asuntoalueiden ase-
makaavoituksen nopeuttamista (1.10. 963 §); 
pysäkkien järjestämistä, työmatkapysäköin-
nin rajoittamista keskustassa ja julkisen lii-
kenteen palvelujen varaamista työntekijöille 
työnantajien toimesta (16.7. 702 §, 24,9. 
935 §, 1.10. 964 §); Salmisaaren liikenneolojen 
parantamista (22.10. 1053 §); pysäköinti-
talon rakentamista Tähtitorninmäen alle 
(29.10. 1075 §); Jollaksen asemakaavan val-
mistelun kiirehtimistä ym. (19.11. 1163 §); 
suurimman sallitun ajonopeuden vahvista-
mista 60 km:ksi/t Mäkelänkadun eräällä 
osalla ja Muurimestarintiellä (19.11. 1164 §); 
keskustan paikoitustiloja (10.12. 1242 §); 
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Kontulan asemakaavan tarkistamista (17.12. 
1276 §); Sederholmin talon luovuttamista 
kirjailijataloksi (17.12. 1278 §, 22.12. 1307 §) 
sekä tutkimuksen suorittamista eräillä asun-
toalueilla (22.12. 1310 §). 

Käyttövaroista päätettiin suorittaa mm. 
lautakunnan ja kaupunkisuunnitteluviraston 
edustajien osallistumismaksuina erilaisille 
kursseille ja neuvottelupäiville yht. 3 685 mk 
(29.1. 102 §, 12.2. 147 §, 19.3. 266 §, 26.3. 
300 §, 16.4. 393 §, 14.5. 490 §, 12.11. 1130 §). 
Lisäksi käyttövaroista suoritettiin lautakun-
nan jäsenille jaetuista kartoista ym. aiheutu-
neet kulut yht. 231 mk (19.2. 164 §, 5.3. 
217 §, 18.6. 625 §). 

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 annettavissa 
lausunnoissa puollettiin lukuisia asemakaa-
van muutoksia. 

A semakaavaehdotukset. Kaupunginhalli-
tukselle päätettiin lähettää eräiden kaupun-
ginosien tai niiden osa-alueiden, asemakaava-
ehdotukset sekä puoltaa niiden hyväksy-
mistä. 

Kortteleiden korkeussuhteet. Kaupungin-
hallitukselle 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. 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm.: Pakilassa olevien 
neljän katuaukion järjestely ehdotuksia (3.1. 
11 §); Kauppatorin, Pohjoisrannan ja Kata-
janokan alueen liikenteen järjestelyä (22.1. 
83 §, 19.2. 172 §); ehdotettua Porvoon rata-
suuntausta (26.2. 195 §, 5.3. 212 §, 16.7. 714 §); 
Nordenskiöldinkadun rautatiesiltojen ajo-
aukkojen tarkistusta (21.5. 525 §); Vesalan-
Mellunmäen-Länsimäen dispositiokaavan lä-
hettämistä sisäasiainministeriöön (4.6. 574 §); 
rakennussuunnitelman kumoamista 37, kau-
punginosan (Pukinmäki) eräillä alueilla (10.9. 

886 §); 42. kaupunginosan (Kulosaari) ra-
kennuskiellon jatkamista (22.10. 1057 §); 
kaupunkisuunnitteluviraston edustajien lä-
hettämistä virkamatkalle ulkomaille sekä 
osanottoa vihersuunnittelun seminaariin Ota-
niemessä (13.8. 801 §, 27.8. 842 §, 10.9. 891 §); 
Pohjois-Haagan lisäalueen ja Pat olan A-
alueen kaavoittamista sekä Pihlajiston asema-
kaavaa (27.8. 847 §, 1.10. 978 §, 10.12. 1250 §). 
Lisäksi esitykset koskivat eräiden määrä-
rahojen käyttämättä jääneen osan siirtoa 
seuraavaan vuoteen, erään määrärahan ylit-
tämistä sekä talousarvioehdotuksen muutta-
mista eräiden tilien osalta (22.1. 86 §, 20.8. 
821 §, 3.9. 867, 869 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Kannelmäen tie-
yhteyksiä sekä Etelä-Kaarelan viheralueiden 
kuntoa (3.1. 6 §); pysäköinti- ym. alueiden 
varaamista (8.1. 34 §, 12.2. 145 §); Hertto-
niemen seurakuntatalon autopaikkojen sijoi-
tusta (8.1. 35 §); 35. kaupunginosan (Tuo-
marinkylä, Paloheinä) Tulustien säilyttämis-
tä nykyisellään (15.1. 51 §); 11. kaupungin-
osan (Kallio) korttelin n:o 358 uudelleenjär-
jestelyä (22.1. 81 §); Vuosaaren ja Pukin-
mäen lastentarhojen rakentamista ym. (22.1. 
84 §, 21.5. 526 §); Maunulan kirkkotontin 
paikkavarauksen vaihtoa (19.2. 166 §); Pit-
känsillan ja Hakaniementorin välisen ranta-
alueen kunnostamista (26.2. 194 §); Mau-
nulan korttelin n:o 28225 saneeraamista 
(5.3. 219 §); Helsingin teknillisen museon 
toimikunnan mietintöä (5.3. 223 §); yli-
opiston kasvitieteen ja perinnöllisyystie-
teen laitosten lisärakennussuunnitelmaa Kai-
saniemen puistoalueella (12.3. 249 §, 30.4. 
442 §); Vuosaaren urheilukentän kunnosta-
mista ja urheilupuistoihin liittyvien ulkoilu-
reittien suunnittelua ym. (19.3. 273, 281 §); 
veneiden talvisäilytyspaikkoja ja venesata-
mien siirtämistä urheilu- ja ulkoilulautakun-
nan hallintoon ym. (15.1. 57 §, 26.3. 310 §, 
8.10. 997 §); Linnunlaulun sillan pengerrys-
työtä ja ratasillan rakentamista Vantaanjoen 
yli ym. (19.2. 168 §, 2.4. 339 §); tutkimuksen 
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suorittamista istutusmahdollisuuksista katu-
verkon kaunistamiseksi (2.4. 342 §); Lassilan 
ja Malmin-Pihlajamäen asemakaavaa (3.1. 
8 §, 16.4. 372 §); uuden höyryvoimalaitoksen 
rakentamista Hanasaaren-Suvilahden alueel-
le (16.4. 378 §); julkisten rakennusten tontti-
kysymystä (16.4. 380 §); Laajasalon öljy-
varastoalueen yleissuunnitelman hyväksy-
mistä (23.4. 405 §); Nurmijärventien leven-
tämistä (23.4. 407 §); Tapanilan-Puistolan 
rautatien ylikäytävän korvaamista eritaso-
risteyksellä (30.4. 441 §); katunimikilpien 
suurentamista (30.4. 444 §); kansalaissodan 
muistomerkin pystyttämistä Pohjoisen Sta-
diontien varteen (7.5. 462 §); suojavallin ra-
kentamista Haakoninlahden poikki Laaja-
salossa (21.5. 524 §, 29.10. 1088 §); Helsingin 
satamiin johtavien väylien parantamista 
(4.6. 581 §); eräiden Kumpulan vuokratont-
tien vuokra-aikojen päättymistä (4.6. 584 §); 
Länsisataman rautatien penkereen käyttä-
mistä moottoriajoneuvoliikenteen väylänä 
(25.6. 647 §); jalankulkijain turvallisuuden 
parantamista Siltasaarenkadulla ym. (25.6. 
648 §, 30.7. 764 §, 8.10. 1001 §); vesiensuoje-
lu- ja tielaboratorion rakentamista Kyläsaa-
reen (16.7. 708 §); puistokahvilan sijoitta-
mista Hesperian puistoon (16.7. 711 §); kau-
pungin ja valtionrautateiden välisen uuden 
ratapiha-alueen pohjoisrajan vahvistamista 
(16.7. 712 §); 28. kaupunginosan (Oulunkylä) 
Metsälän osa-alueen eteläosan omakotitont-
tien suojaamista valtionrautateiden ja kau-
pungin välisissä aluejärjestelyissä (23.7. 734 
§); jätevesikomitean mietintöä (2.7. 668 §, 
30.7. 755 §); Pasilan maaliikennekeskuksen 
maankäyttösuunnitelmaa (6.8. 780 §); Nor-
denskiöldinkadun alikulkusillan uusimista 
(27.8. 846 §); keskusta-alueen asemakaava-
muutosten epäkohtia (10.9. 884 §); 40. kau-
punginosan (Suutarila) asemakaavoitusta 
(17.9. 911 §); jätevesihaittojen poistamista 
asemakaavaa vailla olevilla taaja-asutus-
alueilla (6.10. 989 §); valtion painatuskeskuk-
sen sijoittamista Etelä-Kaarelan Hakunin-
maan alueelle (15.10. 1030 §); Kantelettaren-

tien jatkeen rakentamista (1.10. 976 §, 22.10. 
1056 §); Maunulan alueen edelleen kehittä-
mistä (22.10. 1060 §) sekä Myllypuron ja 
Kontulan välisen alueen kaavoittamista 
asuntoalueeksi (22.12. 1318 §). 

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

Y 1 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 kuuluvat. Esitykset. Kaupungin-
hallitukselle tehtiin esityksiä mm. asioista, 
jotka koskivat: kaupunkisuunnitteluviraston 
edustajan lähettämistä virkamatkalle Göte-
borgiin osallistumista varten ympäristöhy-
gienian kurssille (29.1. 106 §); Haaga-Vantaa 
suunnan yleissuunnitelmaa (4.6. 586 §); Pasi-
la-suunnitelman lähettämistä Suomi raken-
taa 4 -näyttelyyn (13.8. 802 §); eräiden 
määrärahojen ylittämistä tai siirtämistä 
(3.1. 12 §, 15.10. 1033 §, 19.11. 1172 §); toi-
menpiteisiin ryhtymistä valtion omistuksessa 
olevien Malminkartanon alueiden saamiseksi 
asutuskäyttöön (2.12. 1213 §) sekä tonttien ja 
alueiden varaamista uusia vanhainkoteja 
sekä asuintaloja ja hoitokoteja varten (13.12. 
1260 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
seuraavia asioita: Salmen ulkoilualuesuunni-
telman hyväksymistä (12.3. 254 §); uusien 
varasto- ja pienteollisuusalueiden aikaansaa-
mista kaupungin länsi- ja pohjoispuolelle 
(26.3. 313 §); alueen varaamista vesilento-
satamaa varten (2.4. 348 §); valtuustoaloi-
tet ta Ramsinsalmen ruoppaamiseksi ym. 
(7.5. 474 §); Helsingin sisemmän kehätien 
rakentamista (28.5. 559 §); valtuustoaloi-
tet ta selvityksen laatimiseksi teollisuus- ja 
liikeyritysten sijoittumisesta kaupungin alu-
eelle (11.6. 607 §, 2.7. 670 §, 13.12. 1261 §); 
Helsingin maalaiskunnan Myyrmäki 2, Länsi-
mäki ja Hakunila 2 nimisiä asemakaavaehdo-
tuksia (6.8. 782 §, 22.10.1061 §, 29.10.1089 §); 
nuorisokomitean mietintöä (20.8. 829 §); 
kaupungin ja sen lähiseudun pääteiden ke-
hittämistä ja kaavoitustoimintaa ym. (25.6. 
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651 §, 24.9. 942 §); pienteollisuustonttien va-
raamista kaupungin alueelta (24.9. 943 §); 
Etelä-Suomen satamatoimikunnan mietintöä 
(24.9. 941 §, 6.10. 988 §, 13.10. 1014 §) sekä 
leirintäalueen sijoitusta Rastilan ulkoilu-
alueelle (5.11. 1111 §). 

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: Itäväylän Viikin-
tien-liittymän sekä julkisen ajokaistan mer-
kitsemiseen tarvittavia liikennemerkkejä (3.1. 
17 §, 6.8. 786 §); Vihdintien rinnakkaisen pai-
kalliskadun pysäköintijärjestelyjä Haagassa 
(3.1. 18 §); Sturenkadun, Aleksis Kiven ka-
dun ja Viipurinkadun risteyksen sekä Itäväy-
län välillä Sörnäisten rantatie-Kulosaari lii-
kenteen järjestelyä (22.1. 93, 94 §, 29.1. 
117 §); Dagmarinkadun kalliosuojan käyttä-
mistä pysäköintiin (12.2. 151 §); liikenne-
suunnitteluohjeiden laatimista ym. (19.2. 
182 §, 7.5. 483 §, 8.10. 1012 §); Viikintien 
ja Siilitien risteyksen liikenteen järjestelyä 
(26.2. 202 §); Salmisaarenrannan pysäköinti-
järjestelyä (26.2. 203 §); kaupunkisuunnit-
telulautakunnan ja -viraston edustajien lä-
hettämistä liikennevalojärjestelmien suun-
nittelua ja pysäköintikysymyksiä käsittele-
ville kursseille (5.3. 233 §, 2.4. 362 §, 17.9. 
921 §); ajonopeuden korottamista Itäväy-
lällä (5.3. 238 §); Myllymestarintien liiken-
teen järjestelyä (5.3. 236 §, 12.3. 256 §); yh-
dystien rakentamista Lapinmäentieltä Kos-
kelantielle (5.3. 240 §, 20.3. 290 §); Itäväylän 
Puotilan-liittymän väliaikaista jalankulku-
siltaa ym. sekä eräitä väliaikaisia liikenne-
valoja (16.4. 394, 395 §); pysäköintimittarei-
den hankintaa ja sijoituspaikkoja sekä mitta-
reiden suojuspussien hankintaa (23.4. 414 §, 
30.4. 449 §, 26.2. 209 §); liikenteen muutta-
mista kaksisuuntaiseksi Kärkitien ja Uima-
rinpolun välisellä Kalastajatorpantien osuu-
della (14.5. 504 §); moottoriajoneuvoliiken-
teen kieltämistä Robert Hermansonin tiellä 
(21.5. 535 §); jalankulkuliikenteen järjestelyä 
rautatien yli Mikkolantien kohdalla (11.6. 

610 §); Itäväylän leventämistä kuusikaistai-
seksi välillä Linnanrakentajantie-Siilitie 
(11.6. 617 §); vasemmalle kääntymisen kiel-
tämistä Aleksanterinkadun ja Keskuskadun 
risteyksessä sekä Mannerheimintielle Messu-
hallin eteläpäätä lähinnä olevalta Eläintar-
hantien ajokaistalta (25.6. 653 §, 9.7. 694 §); 
liikennevalojen asentamista Kaivokadun ja 
Keskuskadun, Kaivokadun ja Mikonkadun 
sekä Mikonkadun ja Hallituskadun risteyk-
siin (25.6. 657 §); liikennevaloja ohjaavan 
tietokoneen vakuutussumman tarkistamista 
sekä opastinlaskijan laajennusta (20.8. 834 §, 
10.9. 902 §); taksitutkimuksen suorittamista 
(3.9. 874 §); ohjeiden laatimista rakennus-
työn aikaisia liikenteen järjestelyjä varten 
(10.9. 900 §); Latokartanontien ja Kirkon-
kyläni ien liikenteen järjestelyä ym. sekä 
Markkinatien, Örskintien ja Hietakummun-
tien rakentamista (12.11. 1148 §); v:n 1969 
talousarviossa liikenteen laskentaan ja tut-
kimuksiin merkityn osamäärärahan siirtä-
mistä v. 1970 käytettäväksi (13.12. 1270 §); 
yksityisen linja-autoliikenteen järjestelyä 
Lauttasaaressa (13.12. 1271 §) sekä jalan-
kulkukatukokeilun suorittamista (20.3. 
295 §, 7.5. 476 §, 10.12. 1239 §, 29.12. 1338 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: jalankulkusillan ra-
kentamista Roihuvuoren kansakoulun koh-
dalle (3.1. 19 §); Lautatarhan- ja Kaasuteh-
taankadun risteyksen järjestelyä (3.1. 20 §); 
Helsingin kaupunkiseudun liikenne-ennus-
tetta v:lle 1980 (15.1. 64 §, 29.1. 109 §); jalan-
kulkusiltojen rakentamista Kaisaniemeen ja 
Eläintarhantielle (15.1. 65 §); liikennelupaa 
linjalle Rautatientori-Kontula (22.1. 88 §, 
29.1. 110 §); jalankulku-ja polkupyöräteiden 
rakentamista Pihlajamäkeen sekä jalankulku-
sillan rakentamista (22.1. 91 §); valtuusto-
aloitetta keskustan pysäköintitilojen tarpeen 
tutkimiseksi (29.1. 108 §, 5.2. 128 §, 6.8. 
784 §); valtuustoaloitetta liikennelaitoksen 
autolinjan 50 kokopäiväliikenteen järjestä-
miseksi ym. (5.2. 129 §, 16.4. 392 §, 18.6. 
636 §); yksityisen paikallisliikenteen linja-
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autopysäkkien merkitsemistä Suutarinky-
läntielle ja Riimusauvantielle sekä Kontulan-
tielle ja Mellunmäentielle (5.2. 130 §, 12.2. 
152 §); kiertoajelujen järjestämiseen oikeut-
tavien liikennelupien uudistamista (12.2. 
148 §); valtuustoaloitetta Aleksis Kiven 
kadun ja Sturenkadun risteyksen liikenteen 
järjestelystä (12.2. 153 §); Junatien ja Alek-
sis Kiven kadun merkitsemistä etuajo-oikeu-
tetuksi tieksi (19.2. 181 §); Liisankadun le-
ventämistä Unioninkadun ja Snellmaninka-
dun välillä (26.2. 199 §); yhdystien rakenta-
mista Myllypadontieltä Herttoniemen teolli-
suusalueelle ja Viikintielle (26.2. 200 §, 9.7. 
693 §); Hammarskjöldintien liikennerajoi-
tuksen muuttamista (26.2. 204 §); liikenne-
laitoksen linjan 12 ja 89 liikenneluvan uudis-
tamista (26.2. 210 §, 26.3. 317 §); linja-auto-
linjan 17A reitin jatkamista ruuhka-aikoina 
Pasilaan sekä linjan vuorotiheyksiä (5.3. 
228 §); liikenteen yksisuuntaistamista Pälkä-
neentien ja Lemuntien ylätasoilla (5.3. 230 §); 
nopeusrajoitusten muuttamista Jorvaksen 
moottoritiellä (Länsiväylä) ja Lahden moot-
toritiellä (5.3. 235 §, 19.2. 177 §, 20.3. 291 §); 
Katajanokan alueen, mm. kanavan seudun 
liikenteen järjestelyä (5.3. 239, 241 §); poi-
kittaisliikenteen järjestämistä Herttoniemen 
ja Etu-Töölön välille (20.3. 294 §); liikenne-
laitoksen autolinjan 15 sekä 38 lauantai-
liikenteen lopettamista kesäaikana (26.3. 
315, 316 §); valtuustoaloitetta liikennevalo-
jen asentamiseksi Kuusisaarentien tärkeim-
piin kohtiin (26.3. 321 §); Tenholantien lii-
kenteen järjestelyä välillä Pasila-Ruskeasuo 
(26.3. 324 §); liikenneluvan saamista linjalle 
Rautatientori - Vanhakaupunki - Kontula -
Vuosaari sekä linjalle Kontula-rautatieasema 
(2.4. 356, 357 §); apulaisoikeuskanslerin ke-
hotusta toimittaa selvitys Liikennepoliittisen 
yhdistyksen Enemmistön Mannerheimintien 
ja Kaivokadun risteyksen liikennejärjeste-
lyistä esitettyjen näkökohtien huomioon otta-
misesta (2.4. 361 §); Linnanrakentajantien ja 
Laajasalontien parantamista (16.4. 387 §); 
Hämeentien liikenteen uudelleen järjestelyä 

(16.4. 396 §); valtuustoaloitetta vuokra-
autojen pysähtymisen sallimiseksi pysähty-
miskieltoalueilla (23.4. 412 §); Manner-
heimintien eteläpään liikenteen järjestelyä 
(2.4. 358 §, 30.4. 448 §); liikenneturvallisuu-
den lisäämistä Sörnäisten rantatie 9 ja 12 
kohdalla (30.4. 450 §); suunnitelmia valtatie 
n:o 3:n ja Nurmijärventien parantamiseksi 
(14.5. 510 §, 21.5. 533 §); pääradan radan-
varsitien suunnittelua (21.5. 534 §); eräiden 
liikennelupien uudistamista, aikataulujen tai 
reittien muuttamista ym. (16.4. 397 §, 14.5. 
513 §, 21.5. 544 §, 18.6. 637 §); tutkimuksen 
suorittamista liikennemelusta Itäväylän var-
rella olevissa asunnoissa (21.5. 545 §); val-
tuustoaloitetta keskikaupungin alueella si-
jaitsevien koulujen tonttialueiden käyttämi-
seksi valvottuun pysäköintiin (28.5. 567 §); 
liikenneyhteyksien parantamista Vartiokylän 
teollisuusalueelle (4.6. 594 §); Laakson sairaa-
la-alueen pysäköintijärjestelyä (18.6. 639 §); 
jalankulkijain liikenneturvallisuutta Laaja-
salossa (18.6. 640 §); eräiden nopeusrajoitus-
ten määräämistä (25.6. 654 §, 29.10. 1092 §); 
liikennelaitoksen autolinjan 13 liikenteen su-
pistamista (25.6. 655 §); linja-autoreittien 
muuttamista Puotinharjussa (9.7. 692 §); 
häikäisyä estävän verkkoaidan rakentamista 
Itäväylän keskikaistalle (16.7. 720 §); yhdys-
tien rakentamista Herttoniemen teollisuus-
alueen poikki (23.7. 741 §); länteen suuntau-
tuvan liikenteen tie- ja metrosuunnitelmien 
tarkistamista (23.7. 745 §); liikenneluvan saa-
mista uudelle linjalle Rautatientori-Pakila -
Torpparinmäki (30.7. 761 §); katuluokitus-
komitean mietintöä (6.8. 787 §); Tapanilassa 
olevan Päivöläntien rakentamista (13.8. 
805 §); aikataulun muuttamista linjoilla 
Rautatientori-Tapaninkylä sekä Rautatien-
tori-Tapanila-Urheilukentän risteys (13.8. 
806, 808 §, 27.8. 854 §); Helsingin-Lahden 
moottoritien rakentamissuunnitelmaa välillä 
Tattariharju-Järvenpää ja välin Viikki-
Tattariharju viitoitusta (20.8. 832 §, 24.9. 
954 §); liikennelaitoksen ruuhka-ajan auto-
linjojen 15, 38, 39, 87 ja 92A lauantailiiken-
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teen lopettamista (10.9. 894 §); eräiden linjo-
jen päätepysäkkien siirtämistä Rautatien-
torilta linja-autoasemalle ja reittien muutok-
sia (10.9. 895 §); valtuustoaloitetta Nurmi-
järventien ja Muurimestarintien risteyksen 
liikennejärjestelyjen kiirehtimiseksi (10.9. 
901 §); valtuustoaloitetta taksiautojen sekä 
poliisi-, palo- ja sairaankuljetusautojen kul-
kumahdollisuutta julkisen liikenteen ajo-
kaistoilla (17.9. 927 §); linja-autolinjan 
Rautatientori-Vesala liikenneluvan uudista-
mista ym. (24.9. 952 §); Kuusisaarentien ja 
Lehtisaarentien risteyksen liikenteen järjes-
telyä koskevaa tie- ja vesirakennushallituk-
sen lausuntoa (24.9. 953 §); yksityisen pai-
kallisliikenteen pysäkkiparin merkitsemistä 
Vanhalle Hämeenkyläntielle sekä Kuusimie-
hentie 6:n kohdalle (1.10. 980, 981 §); liiken-
nejärjestelyjä Malmin ylikulkusillan rakenta-
misen aikana (1.10. 984 §); Laajasalon moot-
torikadun rakentamista 4-kaistaisena Lin-
nanrakentajantien ja Koirasaarentien välillä 
(8.10. 1004 §); taksiaseman sijoittamista len-
totoimiston läheisyyteen (8.10. 1006 §); Hel-
singin kaupunkiseudun liikenne-ennusteen 
laatimista (8.10. 1011 §); Parrulaiturin sul-
kemista yleiseltä liikenteeltä (29.10. 1097 §); 
liikennelaitoksen autolinjan 15 reitin muut-
tamista ja linjan liikenneluvan uudistamista 
sekä linjan 45 reitin muuttamista Konalassa 
(5.11. 1115, 1116 §); jalankulkusillan raken-

tamista Nuijamiestentielle Laajasuontien 
liittymän pohjoispuolelle (12.11. 1141 §); lii-
kennelaitoksen Lauttasaaren linja-autolii-
kenteen uudelleenjärjestelyä (19.11. 1183 §); 
valtuustoaloitetta Pitkänsillan muuttami-
seksi molempiin suuntiin kolmikaistaiseksi 
ajoväyläksi (26.11. 1201 §); autolinjan 82 ja 
ruuhka-ajan linjan 82V liikenneluvan uudis-
tamista sekä autolinjan 23 reitin johtamista 
arkisin ruuhka-aikoina Hakaniemen torille 
(26.11. 1204, 1207 §); Ruoholahden alueen 
liikenteen järjestelyä (26.11. 1200 §, 3.12. 
1230 §); Rajatorpan-Myyrmäen-Kaivokse-
lan välisen paikallistien rakentamista (13.12. 
1269 §); valtuustoaloitetta Rautatientorin 
liikennejärjestelyiksi (22.12. 1322 §) sekä val-
tuustoaloitetta moottoriaj oneuvoliikenteen 
kieltämiseksi Merikannontiellä (22.12.1330 §). 

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 toimintaohjeiden-
sa ja lautakunnan johtosäännön mukaisesti 
lautakunnassa käsiteltyjä liikenneasioita sekä 
antoi kaupunginhallitukselle lausuntoja yksi-
tyisen linja-autoliikenteen aikatauluista ja 
pysäkkien sijoittamisesta sekä tilausliiken-
teen taksoista. 
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