
5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 

Lautakunnan ja sen liikennejaoston kokoon-
pano, kokoukset ym. Kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan kokoonpano v. 1970 oli muuten 
sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäse-
niksi rak.mest. Jaakko Aallon tilalle tuli 
varat. Lauri Nordberg sekä kertomusvuo-
den loppupuolella valtiot.tri Risto Sänki-
ahon ja valtiot.maist. Jaakko Itälän tilalle 
valittiin valtiot.maist., päätoim. Pauli Bur-
man ja toim. E. J. Paavola, joka tuli vali-
tuksi myös uutena jäsenenä liikennejaostoon. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 63 ja 
liikennejaostolla 10 kokousta. Lautakunnan 
pöytäkirjojen pykäläluku oli 1 485 ja lii-
kennejaoston 41. Lautakunnalle saapuneiden 
kirjeiden luku oli 2 372 ja lautakunnan lähet-
tämien kirjeiden luku 707. 

Lautakunta asetti kertomusvuoden aikana 
keskuudestaan seuraavat ylimääräiset jaos-
tot: 1) Itäisen aluekeskuksen sijoitusta tut-
kiva tilapäinen jaosto, johon lautakunnasta 
kuuluivat Itälä, Vivan Juthas ja Marja Ku-
renniemi (18.6. 691 §), 2) Haaga-Vantaa 
alueen jatkosuunnittelua valvova tilapäinen 
jaosto, johon lautakunnasta kuuluivat Carl 
Johan Adolfsson, Itälä ja Nordberg (1.6. 
632 §), Itälän tilalle lautakunta valitsi Paavo-
lan (10.9. 968 §), 3) yleiskaavatyön jatka-
mista valvova tilapäinen jaosto, johon lauta-
kunnasta kuuluivat Jorma Korvenheimo, 
Runo Harmo ja Burman (7.11. 1247 §), 
4) seutukaava-aluejaon mahdollisesta tar-
kistamisesta Uudellamaalla annettavaa lau-
suntoa valmisteleva tilapäinen jaosto, johon 

lautakunnasta kuuluivat Sänkiaho, Adolfs-
son ja Harmo (27.8. 922 §), 5) ehdotuksen laa-
timiseksi uudisrakentamisen yhteydessä vaa-
dittavista autopaikkamääristä tilapäinen 
jaosto, johon lautakunnasta kuuluivat Nord-
berg, Kurenniemi ja Paavola (3.12. 1344 §). 

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 1.7.1969 merkityistä, 29.1.1970 
ratkaisematta olleista asioista sekä ennen 
31.12.1969 merkityistä, 30.7.1970 ratkaise-
matta olleista asioista tarkastettiin (29.1. 
113 §, 30.7. 855 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä asioista, jotka mm. koskivat: ansio-
merkin myöntämistä kaupunkisuunnittelu-
viraston viranhaltijalle 30 vuoden palveluk-
sen perusteella (5.3. 269 §); IES-toimiston 
johtajan palkantarkistusta (9.4. 399 §); eräi-
den tehtävien hoidon järjestelyä kaupunki-
suunnitteluvirastossa (23.4. 458 §); liikenne-
suunnitteluosaston apulaisosastopäällikön 
määräämistä hoitamaan yksinomaan liiken-
nesuunnittelupäällikön virkaa (28.5. 587 §); 
suunnittelukilpailun järjestämistä eräiden 
Katajanokan alueiden suunnittelusta (10.9. 
964 §); Itäisen aluekeskuksen sijoituspaik-
koja koskevaa vertailua (7.11. 1245 §) sekä 
toimenpiteisiin ryhtymistä Pasilan kaupun-
ginosasta laaditun yleiskaavan hyväksymi-
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seksi ns. ensimmäisen asteen yleiskaavana 
(17.12. 1405 §). 

Lisäksi tehtiin 27 esitystä osanottajien lä-
hettämisestä ulkomaisiin kongresseihin, koti-
maassa järjestettyihin kursseihin, koulutus-
tilaisuuksiin ym. 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: ilma- ja melutoimi-
kunnan I osamietintöä (12.3. 294 §); teolli-
suus- ja liiketonttikomitean mietintöä (12.3. 
295 §); ehdotusta vastaukseksi sisäasiain-
ministeriön kirjeeseen kaavoitus- ja uudis-
rakennustoiminnan sekä liikenneyhteyksien 
ja pysäköintitilojen järjestämisestä (14.5. 
560 §, 10.12. 1386 §); seutukaava-aluejaon 
mahdollista tarkistamista Uudellamaalla 
(17.9. 996 §); Shell Oy:n poikkeuslupa-ano-
muksen puoltamista (19.11. 1282 §) sekä 
kaupungin asuntotuotanto-ohjelmaa vuo-
siksi 1971-1975 (20.11. 1307 §). 

Lisäksi lausunnot koskivat seuraavia val-
tuustoaloitteita: Malmin ampumaradan saa-
mista kaupungin hallintoon sekä sen käyttä-
mistä asunto-, virkistys- ja teollisuuden tar-
peisiin (7.1. 7 §, 5.11. 1230 §); suunnittelu-
toimintaa koskevan informaation tehosta-
mista (29.1. 114, 115 §); ns. Töölön so-
keritehtaan tontin varaamista ja kunnosta-
mista pysäköintialueeksi (18.6. 699 §); Salt-
aukio-nimen sijoittamista Helsingin kadun-
nimistöön (22.10. 1157 §); Vanhankaupun-
ginselän ympäri kiertävän ulkoilutien suun-
nittelua (26.11. 1312 §) ja autotavaratalojen 
sekä ns. alennust avarat alojen vaikutusta vä-
hittäiskauppaan ym. (17.12. 1410 §). 

Käyttövaroista päätettiin suorittaa mm. 
lautakunnan ja kaupunkisuunnitteluviraston 
edustajien osallistumismaksuina erilaisille 
kursseille ja neuvottelupäiville yht. 3 466 mk 
(16.1. 47 §, 22.1. 76 §, 2.4. 360 §, 9.4. 398 §, 
16.4. 428 §, 23.4. 459 §, 30.4. 482, 483 §, 
14.5. 561 §, 23.7. 823 §). Lisäksi käyttö-
varoista suoritettiin kulut Hampurin kau-
pungin edustajalle osoitetusta vieraanvarai-
suudesta, 137 mk (24.9. 1044 §). 

Määrärahan myöntämistä koskevia esityk-

siä tehtiin kaupunginhallitukselle mm: itäis-
ten esikaupunkialueiden suunnitteluohjelman 
toteuttamiseksi ja Haaga-Vantaa alueen 
jatkosuunnittelun suorittamiseksi sekä kun-
talaisten informoimiseksi v:n 1970 yleiskaava-
ehdotuksesta ym. (29.1. 110 §, 13.8. 880 §, 
26.11. 1313 §, 3.12. 1347 §, 17.12. 1406 §, 
30.12. 1451, 1453 §). 

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 korkeustasoehdotuksia ja niiden 
muutoksia asemakaavaosaston laatimien pii-
rustusten mukaisesti. 

Kadun- ja paikannimet. Kaupunginhalli-
tukselle tehtiin esityksiä tai annettiin lausun-
toja eräiden katujen nimien hyväksymisestä 
seuraavissa kaupunginosissa: 49. kaup.osa 
(Laajasalo, Jollas) (9.7. 774 §), 54. kaup.osa 
(Vuosaari, Kallahdenniemi) (10.9. 976 §), 
28. kaup.osa (Oulunkylä, Patola) (17.9. 
1000 §), Pohj. ja Etel. Esplanadikatu ja 
puisto (22.10. 1166 §) ja kadunnimistön täy-
dentämisestä 10. kaup. osassa (Sörnäinen) 
(12.11. 1262 §, kunn.as.kok. n:o 196 ja 197). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm.: ns. vanhan kaupun-
ginosan virastoalueiden tilankäyttöä (22.1. 
91 §); Kehätien ja Rusthollarintien eritaso-
risteyksen vaihtoehtoisia ratkaisuja ja kysy-
mystä Puotilan eritasoliittymän toteuttami-
sen ajankohdasta (23.4. 465 §); vuokra-aluei-
den järjestelylain 55 §:n 2 mom:ssa tarkoite-
tun pidennyksen hakemista osalle 25. kau-
punginosaa (30.4. 487 §); keskuspesulan 
mahdollisten savuhaittojen torjumista sekä 
pesulaan liittyvän roskanpolttouunin käytön 
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lopettamista (4.6. 645 §); sisäasiainministe-
riölle osoitettua anomusta 1.-8. ja 13.-14. 
kaupunginosia sekä 12. kaupunginosan kort-
telia n:o 358 koskevan, 11.10.1970 päättyvän 
rakennuskiellon jatkamista kahdella vuodella 
niiltä osin, joille ei ole vahvistettu asemakaa-
van muutosta (3.9. 949 §). Lisäksi esitykset 
koskivat määrärahojen ylittämistä sekä eräi-
den määrärahojen käyttämättä jääneen osan 
siirtämistä seuraavaan vuoteen (2.7. 747 §, 
15.10. 1145 §, 30.12. 1460 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Salmisaaren poltto-
öljyn syvävaraston kolmannen varastoluolan 
pääpiirustusten hyväksymistä (7.1. 10 §); 
12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin 
n:o 365 autopaikkojen ja korttelin kohdalla 
olevan Sturenkadun järjestelyä (7.1. 12 §); 
alueen varaamista Viikinmäen sähköasemaa 
ja kaasuturbiinilaitosta varten sekä em. säh-
köaseman rakentamista (16.1. 53 §, 8.10. 
1110 §); Auroran sairaalan lastenpsykiatrian 
osaston toiminnallisen suunnitelman ja huo-
netilaohjelman hyväksymistä (16.1. 55 §); 
kirurgisen sairaalan tontin käyttämistä (22.1. 
77 §); 15. kaupunginosassa (Meilahti) ja 
42. kaupunginosassa (Kulosaari) olevien mui-
naisjäännösten merkitsemistä asemakaavaan 
(22.1. 82 §); Paloheinän ja Torpparinmäen 
asuntoalueiden käytön tehostamista (22.1. 
85 §); Primula Oy:n kirjettä kahvila-aluksen 
sijoittamisesta Tervasaaren rantaan (29.1. 
121 §); pysäköintitalojen rakentamista Hel-
singin keskustassa ja pysäköintialueen järjes-
tämistä Lauttasaaressa (29.1. 123 §, 5.11. 
1228 §); Merisataman rantasuunnitelmaa 
sekä Merisataman saarten käyttösuunnitel-
maa (29.1. 124 §); Paasikivitoimikunnan esi-
tystä paikan varaamiseksi presidentti J . K. 
Paasikiven muistomerkkiä varten (29.1. 
125 §); öljyn varastointialueen sijoittamista 
54. kaupunginosaan (Vuosaari) (5.2. 142 §); 
Katajanokan laiturin matkustajapaviljonki-
suunnitelmaa (5.2. 144 §); alueen varaamista 
kuvataidekeskusta varten 28. kaupungin-
osasta (Oulunkylä, Patola) (5.2. 147 §); 31. 

kaupunginosassa (Lauttasaari) olevan Koivu-
saaren käyttöä (12.2. 174 §); pääkirjasto-
rakennusta varten varattavaa tonttia Helsin-
gin keskustassa (19.2. 204 §); Kampin-
Puotinharjun metron koeradan siltoja (19.2. 
208 §); Mellunmäen pohjoisosan väestön-
suojakysymystä (26.2. 241 §); maa-alueen 
vuokraamista Herttoniemestä Bensow Oy:lie 
(5.3. 270 §); kaupunginhallituksen kortteli-
suunnitelman laatimisesta antamia ohjeita 
(5.3. 272 §); veneiden talvisäilytyspaikkoja 
ja satamia, alueen varaamista tai vuokraa-
mista venesatamaksi (12.3. 299 §, 28.5. 
602 §, 5.11. 1229 §); Vantaanjoen tulva-
suojeluselvitystä (12.3. 301 §); 54. kau-
punginosan (Vuosaari) kortteleita n:o 
54044-54085 koskevasta asemakaavaeh-
dotuksesta tehtyjä muistutuksia (19.3. 
330 §); eduskuntatalon kalliosuo jasuun-
nitelmaa (2.4. 366 §); ns. keskuspuiston 
varaamista yksinomaan ulkoilutarkoituksiin 
(2.4. 368 §); Ida Aalbergin patsaan pystyttä-
mistä Kansallisteatterin pienoisnäyttämön 
läheisyyteen (2.4. 370 §); tonttien varaamista 
vanhusten asuintaloja varten Patolassa, Kos-
kelassa ja Lauttasaaressa (9.4. 405 §, 14.5. 
567 §, 23.7. 826 §); valtuustoaloitetta V. I. 
Leninin muiston kunnioittamisesta (9.4. 
406 §); 3. kaupunginosassa (Kaartinkaupun-
ki) sijaitsevan Linnanlaiturin korjausta (16.4. 
431 §); 16. kaupunginosassa (Ruskeasuo) ole-
van tilan RN:o 49 asemakaavallista käyttö-
tarkoitusta (23.4. 462 §); vapaavarastotoi-
minnan laajentamista Länsisatamassa (30.4. 
486 §); luonnonkiven pystyttämistä Lönn-
rotin puistikkoon (30.4. 489 §); alueen varaa-
mista valtakunnallista sotavammais-muisto-
merkkiä varten (30.4. 502 §); Laajasalon 
sivukirjaston huonetilaohjelman hyväksy-
mistä (30.4. 507 §); Valmet Oy:n telakkatoi-
minnan siirtymistä Vuosaareen ja Kataja-
nokan alueen tulevaa suunnittelua (28.5. 
592 §); palvelutalojen rakentamista (28.5. 
594 §); 28. kaupunginosassa (Oulunkylä, 
Patola) sijaitsevan alueen siirtämistä urheilu-
ja ulkoilulautakunnan hallintoon (28.5. 599 §); 
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Pajamäen lisäalueen asemakaavoitusta (28.5. 
605 §); aluevarauksia opiskelijoiden asun-
tolaryhmää sekä autokorjaamoiden toria 
varten (18.6. 700 §); tien rakentamista Ormus-
mäentieltä valtionrautateiden alueelle Mal-
milla (25.6. 722 §); 47. kaupunginosan (Mel-
lunkylä, Kontula) korttelissa nro 47019 ole-
van tontin nro 7 kunnostamista lasten leikki-
paikaksi koskevaa valtuustoaloitetta (2.7. 
744 §); 30. kaupunginosassa (Munkkiniemi) 
sijaitsevan Kartanonpuiston suojelua (2.7. 
748 §); maauimalan rakentamista Pikkukos-
ken alueelle (30.7. 857 §); eräiden virkistys-
laitosten rakentamista Kontulaan (30.7. 
858 §); Helsingin yliopiston laitosten, lähinnä 
sen matemaattis-luonnontieteellisen osaston, 
sijoitusta (13.8. 887 §); Helsingin satamien 
turvallisuuden ja järjestyksen parantamista 
tutkineen toimikunnan ehdotuksia (20.8. 
906 §); Nurmijärventien alikulkusillan raken-
tamista Haagassa (27.8. 924 §); tonttien va-
raamista rakennus- ja yhdyskuntasuunnitte-
lun keskustaa, oopperataloa sekä keskusmu-
seota varten (27.8. 927 §); 22. kaupunginosan 
(Vallila) korttelin nro 542 entisiä tontteja 
nro 7 ja 9 vastaavan alueen vuokraamista 
tilapäisesti suojakotia varten (3.9. 946 §); 
Aleksanterinkadun ja Kluuvikadun risteyk-
sessä harjoitettavaa kahvilatoimintaa kä-
velykatukokeilun aikana (10.9. 974 §); tie-
yhteyttä Kontulantieltä kaupungin rajalle 
(17.9. 1008 §); telakan laajentamista (17.9. 
1010 §); Seppämestarintien rautatiealikulku-
sillan levityssuunnitelman hyväksymistä 
(8.10. 1111 §); Rakentaja-patsaan paikkaa 
(15.10. 1134 §); Malmin lentokentän aiheut-
tamien häiriöiden valvontaa ja huomioon ot-
tamista suunnittelutyössä (15.10. 1140 §); 
opetustilojen varaamista kansakoulun ala-
astetta varten Merihakan alueella (22.10. 
1170 §); palvelukeskusten perustamista kes-
kusta-alueelle (26.11. 1326 §); Länsisataman 
länsiosan yleis- ja käyttösuunnitelmaa (3.12. 
1348 §); jalankulkutunnelin rakentamista 2. 
ja 4. kaupunginosien (Kluuvi, Kamppi) ra-
jalla Mannerheimintien, Aleksanterinkadun 

ja Kalevankadun katualueilla (3.12. 1353 §); 
20. kaupunginosassa (Länsisatama, Munkki-
saari) sijaitsevan Hernesaaren rannan muut-
tamista asuntoalueeksi (10.12. 1388 §) sekä 
kahden leikkikentän perustamista Kontulaan 
(17.12. 1426 §). 

Lisäksi laadittiin korttelisuunnitelmia ja 
annettiin lausuntoja maantiesiltojen ja puh-
distus- ym. laitosten piirustuksista sekä katu-
piirustusten ja viemärisuunnitelmien vahvis-
tamisesta. 

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 esityksiä asioista, jot-
ka koskivat mm.r eräiden määrärahojen ylit-
tämistä tai siirtämistä (5.2. 148 §, 11.6. 
681 §, 13.8. 889 §, 26.11. 1327 §, 30.12. 1465 §); 
alueneuvottelukunnan lausunnon pyytämistä 
Haaga-Vantaa -alueen yleissuunnitelmasta 
(6.2. 161 §); osallistumista kansainväliseen 
vapaa-aikakongressiin (19.3. 332 §); tilasto-
tutkijan viran lakkauttamista (9.4. 408 §); 
Suomi Rakentaa -näyttelystä aiheutuneiden 
kustannusten maksamista (9.4. 409 §) sekä 
viraston edustajan lähettämistä Insinöörijär-
jestojen koulutuskeskuksen järjestämille vesi-
huoltotekniikan täydennyskoulutuspäiville 
(8.10. 1116 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
seuraavia asioitar Uudenmaan lääninhalli-
tuksen päätöstä tielain mukaisen rakennus-
kiellon antamisesta (16.1. 56 §); Uudenmaan 
jätehuollon yleissuunnitelmaluonnosta (28.5. 
611 §); vesilentosataman perustamista kau-
pungin alueelle (4.6. 666 §); ulomman kehä-
tien varsien kehittämistä elinkeinoelämän, 
lähinnä teollisuuden ja varastoinnin sijainti-
paikaksi (18.6. 701 §); Helsingin maalaiskun-
nan Myyrmäki Hirn asemakaavaehdotusta 
(8.10. 1114 §); kaupungin kulttuuripolitiikkaa 
tutkivan komitean mietintöä (22.10. 1172 §); 
Runar Schildtin puistossa olevan linnoitus-
vyöhykkeen osan suojelemista (29.10. 1199 §) 
sekä jätevesien käsittelyä ja johtamista Tuu-
sulanjoen ja Keravanjoen vesistöalueilla 
(19.11. 1293 §). 
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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 
asioista, jotka koskivat mm.: 60 000 mk:n 
myöntämistä Malmin-Tapanilan alueen pää-
tieverkon ja välikehätien vaihtoehtojen suun-
nittelemista varten (26.2. 256 §); pysäköinti-
mittareiden asentamista rautatieaseman 
edustalle Kaivokadulla sekä maksullisuus-
ajan pidentämistä siellä ja Asema-aukiolla 
(12.3. 310 §); liikennejärjestelyjä Telakka-
kadulla ja Munkkisaarenkadulla Wärtsilä 
Oy:n korttelin kohdalla (2.4. 383 §); pysä-
köimismaksun korottamista keskustassa (2.4. 
387 §); liikenteen yksisuuntaistamista ja 
pysäköimisen kieltämistä Pääskylänrinteen 
lännenpuolisella haaralla (9.4. 411 §); etuajo-
oikeusjärj estelyä Kansakoulukadulla (9.4. 
419 §); viraston edustajien lähettämistä eräi-
siin liikennetekniikkaa, -turvallisuutta ja 
-tutkimuksia käsitteleviin tilaisuuksiin (6.5. 
548 §, 4.6. 664 §, 22.10. 1175 §); määrärahojen 
ylittämistä (28.5. 621 §, 27.8. 933 §, 19.11. 
1303 §, 17.12. 1439 §); pysäköintimittareiden 
hankintaa ja ehdotusta niiden sijoituspai-
koiksi (28.5. 626 §); ehdotusta Mannerheimin-
tien yleissuunnitelmaksi (4.6. 665 §); Kaivo-
lahdenkadun liittymän poistamista Linnan-
rakentajantieltä (18.6. 707 §); etuajo-oikeus-
j är j estelyä Eläintarhantien-Hammarskj öldin-
tien risteyksessä (18.6. 708 §); kovaäänislait-
tein tapahtuvan musiikin ja tiedotusten vä-
littämistä Aleksanterinkadun kävelykatuko-
keilun aikana (16.7. 817 §); kautta-ajon kiel-
tämistä Rautatientoria kiertävällä Vilhon-
kadun ja Keskuskadun jatkeen osalla (3.9. 
957 §); Latokartanontien ja Karviaiskujan 
välisessä kulmauksessa olevan alueen kun-
nostamista pysäköintialueeksi sekä ryhmit-
tymismerkki-, pysähtymis- ja pysäköinti-
kieltojärjestelyjä Latokartanontiellä (10.9. 
988 §); Torpparinmäen liikennejärjestelyjä 
(10.9. 989 §); yhdysteiden rakentamista Haa-
gasta Metsälään sekä Pasilasta Metsälään 
(17.9. 1028, 1029 §); liikennevaloja ohjaavan 
tietokoneen opastinlaskijan laajentamista 

(17.9. 1032 §); Aleksanterinkadun kävely-
katukokeilun jatkamista (24.9. 1062 §); 
jalankulku- ja liikennejärjestelyjä seuraavissa 
paikoissa: Hakaniemenrannassa (24.9. 1056 
§), Helsinginkadulla ja Eläintarhantiellä vä-
lillä Sturenkatu-Mäntymäentie (1.10. 1080 §); 
Näyttelijäntiellä (5.11. 1240 §); kehätiellä 
Pukinmäen kohdalla (12.11. 1265 §) sekä 
välillä Pajamäentie-Valimontie (19.11. 1296 
§); keskusohjatun liikennevalojärjestelmän 
laajentamista (3.12. 1358 §) sekä konsertti- ja 
kongressitalon liikenneyhteyksien järjestä-
mistä (10.12. 1393 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: valtuustoaloitetta 
rautatien ylitysmahdollisuuksien parantami-
seksi Tapanilassa (7.1. 21 §); Helsingin-Lah-
den moottoritien parantamissuunnitelmaa ja 
rakentamista välillä Koskelantie-Viikki (7.1. 
22 §, 22.1. 94 §); Hammarskjöldintien ajo-
rajoituksen muuttamista (7.1. 23 §); Helsin-
gin-Santahaminan maantien päätekohdan 
muuttamista (7.1. 24 §); linjan Rautatien-
tori-Tapanilan urheilukenttä jatkamista ja 
aikataulun muuttamista (7.1. 25 §); liikenne-
väylän järjestämistä satamaliikennettä var-
ten Sillilaiturin kautta Jätkäsaaren ja Hieta-
lahdenrannan välille (22.1. 98 §); valtuusto-
aloitteita Helsingin satamaradan kallioleik-
kausten osittaiseksi kattamiseksi henkilö-
autojen pysäköintitiloja varten (22.1. 102, 
103 §); nopeusrajoitusta Tuusulan moot-
toritiellä (29.1. 133 §, 19.3. 344 §); liikenne-
laitoksen autolinjan n:o 88 osan vuorojen joh-
tamista ruuhka-aikoina Reiherintielle Laaja-
salossa (29.1. 134 §); Museokadun taksiase-
man siirtämistä Dagmarinkatu 6:n edustalle 
(5.2. 153 §); liikennejärjestelyä Flemingin-
kadun ja Franzeninkadun risteyksessä (5.2. 
154 §); seuraavia valtuustoaloitteita: Itä-
väylän ajonopeusrajoituksen muuttamista ja 
ajotapaa koskevan kehotustaulun asettami-
seksi Itäväylälle (5.2. 157 §); liikennevalojen 
asentamiseksi Tukholmankadun ja Valpurin-
tien risteykseen (5.3. 282 §) ja yksityisen 
henkilöautoliikenteen kieltämiseksi Helsinki-
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päivänä kaupungin keskustassa (2.4. 372 §); 
autolinjan Ruskeasuo-Invalidisäätiö lopetta-
mista ja linjan Ruskeasuo-Ilmala liikenteen 
uudelleen järjestämistä (5.2. 158 §); Laaja-
salon keskialueen kokopäiväliikenteen järjes-
tämistä (5.2. 159 §); linjan Rautatientori-
Kontula, Kontulankaan reitin jatkamista 
Repolantien-Vesalantien risteykseen (12.2. 
189 §); liikennelaitoksen autolinjan 45 reitin 
muuttamista Konalassa (19.2. 218 §); liiken-
teen järjestelyjä Pitäjänmäentiellä välillä 
Valimontie-Vihdintien liikenneympyrä (19.2. 
219 §); eräiden Kirkkonummen sillan länsi-
puolelle liikennöivien linjojen reittiä Lautta-
saaressa (19.2. 225 §); polkupyörillä liikku-
vien aseman parantamista liikenteessä (26.2. 
257 §); liikenneluvan uudistamista ja aika-
taulun osittaista muuttamista linjalla Rauta-
tientori-Malmin hautausmaa-Puistola (5.3. 
286 §); linjan Rautatientori-Puotila liiken-
teen ja em. linjan ruuhka-ajan reitin järjeste-
lyä (12.3. 309 §, 23.4. 476 §); Helsingin ohi-
kulkutien parantamissuunnitelmaa ja paran-
tamista välillä Veromiehenkylä-Tikkurila 
yleisten teiden järjestelyineen (12.3. 312 §, 
18.6. 710 §, 13.8. 899 §); liikenneluvan uudis-
tamista ja aikataulun muuttamista linjalle 
Rautatientori -Mellunkylä -Vuosaari -Kallvik 
(19.3. 338 §); liikenneluvan uudistamista ja 
linjan jakamista kahdeksi linjaksi reitillä 
Rautatientori-Kontula, Keinutie ja Rauta-
tientori-Kontula, Naapurintie (19.3. 342 §); 
liikenneluvan uudistamista ja aikataulun 
muuttamista linjalle Suursuo-Herttoniemi 
(2.4. 373 §); liikennelaitoksen poikittaislinjan 
perustamista reitille Pitäjänmäki-Maunula -
Oulunkylä-Arabia (2.4. 380 §); valtuusto-
aloitteita seuraavista asioista: poikittaislin-
jan järjestämiseksi (2.4. 381 §); linja-autokais-
tojen merkitsemiseksi erityisin ajoratamaa-
lauksin (16.4. 447 §); Ruoholahden liikenne-
järjestelyiksi (23.4. 467 §); liikennetunnelien 
rakentamiseksi Etelärannasta Kruunuvuo-
renselän alitse Laajasaloon sekä Manner-
heimintien alitse Kaivokadun-Simonkadun 
kohdalla ja Postitalon kohdalla (23.4. 468, 

469, 472 §); Aleksanterinkadun ja Keskus-
kadun risteyksen liikennevalojärj estelyiksi 
(23.4. 470 §); liikennemerkkien sijoittami-
seksi seiniin kadunnimikilpien viereen tai eri-
tyisiin telineisiin jalkakäytävän yläpuolelle 
(23.4. 471 §); linja-autoliikenteen ohjaami-
teksi Mäkelänkadulla kadun keskiosalle rai-
siovaunukaistoille (23.4. 473 §); joukkolii-
kenteen järjestelyksi välillä Rautatientori-
Itäväylä (30.4. 515 §); raitiotiekaistan erot-
tamiseksi Mannerheimintiellä ja Hämeen-
tiellä (30.4. 516 §) ja taksiliikenteen sallimi-
seksi Itäväylän joukkoliikenteen kaistalla 
(28.5. 622 §); suojatiejärjestelyjä Isonnevan-
tien ja Isonnevankujan risteyksessä sekä ajo-
neuvoliikenteen rajoittamista (30.4. 511 §); 
Hämeentien liikenteen uudelleen järjestelyä 
(30.4. 514 §); liikenteen lopettamista kesä-
lauantaisin liikennelaitoksen autolinjalla 17A 
Pasilan asemalle ja linjalla 92S (30.4. 517 §); 
autolinjan perustamista uimakoululaisten 
ym. kuljetusta varten (30.4. 518 §); liikenne-
laitoksen autolinjan 18 reitin muuttamista 
Kaivokadun ja Arkadiankadun välillä (6.5. 
542 §); liikenneturvallisuuden parantamista 
Huopalahdentien rinnakkaistiellä (6.5. 543 §); 
liikenneluvan uudistamista linjalla Rauta-
tientori-Siltamäki ja liikenneluvan osittaista 
muuttamista linjalla Rautatientori-Suutarila 
(6.5. 544 §); jalankulkijoiden turvallisuuden 
parantamista Paatsamatien jatkeella (6.5. 
545 §); aikataulun muuttamista linjalla 
Rautatientori-Puotila-Vuosaari sekä linjalla 
Rautatientori-Vuosaari II (14.5. 581, 582 §); 
valtuustoaloitteita liikennejärjestelyiksi Me-
chelininkadulla ja Telakkakadulla (28.5. 
623 §) sekä liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi asumalähiöiden kapeilla kaduilla 
(28.5. 628 §); linja-autoliikenteen järjestä-
mistä Tarvoon (4.6. 659 §); vesilentosataman 
perustamista kaupungin alueelle (4.6. 666 §); 
liikennejärjestelyjä Itäväylän ja Meripellon-
tien sekä Kontulantien ja Porttitien risteyk-
sessä (18.6. 703 §); Eliel Saarisen tien läpi-
kulkuliikennettä (18.6. 705 §); autolinjojen 
23S ja 15 reittien muuttamista (25.6. 731, 
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732 §); liikennevalojen asentamista Bule-
vardin ja Annankadun risteykseen (25.6. 
733 §); pysäkkijärjestelyjä Jollaksentiellä ja 
Puuskaniementiellä sekä jalankulkijain tur-
vallisuuden parantamista alueella (2.7. 753 §); 
TALJAin avustusanomusta liikenneturvalli-
suustyön suorittamiseksi (2.7. 757 §); Liiken-
nepoliittisen yhdistyksen Enemmistö r.y:n 
avustusanomusta (9.7. 783 §); Pitäjänmäen-
tien liikenteen järjestelyä välillä Pajamäentie 
-Kaupintie (9.7. 787 §); eritasoisen jalan-
kulkureitin järjestämistä Kirkonkyläntien 
poikki Malmin pohjoisen kansakoulun koh-
dalla (9.7. 788 §); Invalidisäätiön sairaalan 
ja ammattikoulun paikoitustiloja (16.7. 805 
§); liikennelaitoksen autolinjan 92 (Rauta-
tientori-Myllypuro) ruuhka-ajan reitin muut-
tamista ja liikenneluvan uudistamista sekä 
autolinjan 92A (Senaatintori-Myllypuro) ja 
autolinjan 92S (Rautatientori-Myllypuro, 
Myllypadontie) reitin ja aikataulun muutta-
mista (16.7. 807 §, 30.12. 1479 §); pysäkki- ja 
linjajärjestelyjä Itäväylällä (16.7. 808 §); 
Aleksanterinkadun kävelykatukokeilun iat-
kamista 12.10.1970 saakka (16.7. 812 §); 
pienyritysten pysäköinnin järjestämistä Kan-
takaupungissa (16.7. 816 §); yhdystien raken-
tamista Lapinmäentieltä Koskelantielle (23.7. 
835 §); linjan Rautatientori-Herttoniemi -
Tammisalo reitin muuttamista Tammisalossa 
ja linjan Helsinki-Friherrs reitin muuttamis-
ta Konalassa (23.7. 841, 842 §); Lauttasaaren 
sillan aukioloaikojen järjestelyä (23.7. 845 §); 
suunnitelmaa Nurmijärventien parantami-
seksi välillä Lapinmäentie-Pirkkolantie 
(30.7. 862 §); Helsingin-Porvoon moottori-
tien rakentamiseen välillä Tat tar ihar ju-
Massby liittyvän Fazerilan paikallistien P23 
muutossuunnitelmaa (30.7. 864 §); seuraavia 
valtuustoaloitteita: Jätkäsaaren liikenteen 
parantamiseksi (30.7. 867 §), liikennevaloin 
varustetun suojatien merkitsemiseksi Kaivo-
kadun raitiotiepysäkille (13.8. 893 §) sekä 
pitkäaikaisen pysäköinnin rajoittamiseksi 
keskustassa (20.8. 912 §, 1.10. 1092 §); pysä-
köintivirhemaksukin täytäntöönpanon edel-

lyttämiin toimenpiteisiin ryhtymistä (13.8. 
895 §); moottoritien yleissuunnitelmaa vä-
lillä Helsinki-Hämeenlinna (13.8. 897 §); 
autolinjan Rautatientori-Vartioharju ja 
Rautatientori - Puotila - Vartioharju reitin 
muuttamista Vartioharjussa (10.9. 981 §); 
jalankulkusillan rakentamista Punakiventien 
ylitse sekä liikennejärjestelyjä Punakiven-, 
Vuosaaren-, Porslahden- ja Isonvillasaaren-
tiellä (17.9. 1018 §); liikenneluvan uudista-
mista linjalla Rautatientori-Puistola-Tapa-
nilan rautatien ylikäytävä (17.9. 1021 §); 
luonnosta liikenneministeriön päätökseksi lii-
kennemerkeistä (17.9. 1023 §); Pasilan maa-
liikennekeskuksen yhteyksiä (24.9. 1054 §); 
polkupyörä- ja kävelytien rakentamista vä-
lille Myllypuron lämpövoimalaitos-Itäväylä 
-Vuosaaren silta (24.9. 1055 §); Rajatorpan-
ja Raappavuorentien paikallisteiden raken-
tamista (1.10. 1091 §); liikennejärjestelyjä 
Laivasillankadulla, Helsinginkadulla ja Tuk-
holmankadulla (8.10. 1118 §); Rakentaja-
patsaan paikkaa (15.10. 1134 §); liikennelai-
toksen liikennelupien uudistamista (15.10. 
1146 §); liikennelaitoksen linjan n:o 65 reitin 
muuttamista (15.10. 1147 §); kehätien lin-
jausta Helsingin ja Espoon rajalla (5.11. 
1216 §); Pihlajamäentien merkitsemistä etu-
ajo-oikeutetuksi tieksi (5.11. 1234 §); liiken-
nelupahakemusta kiertoaj eluj a varten (12.11. 
1267 §); Viipurinkadun liikenteen järjestelyä 
välillä Karj alankatu -Nordenskiöldinkatu 
(12.11. 1273 §); liikenneluvan uudistamista 
linjalla Hankkijan aukio - Pohjois-Haaga 
(12.11. 1274 §); Auroran sairaalan kohdalla 
olevan suojatien liikenne valo järj estelyä 
(19.11. 1297 §); valtuustoaloitetta liikenne-
valojen asentamiseksi Huopalahdentien itäi-
selle rinnakkaistielle (19.11. 1299 §); kehä-
tien merkitsemistä etuajo-oikeutetuksi tieksi 
(19.11. 1301 §); huoltokuljetuksia koskevien 
aikarajoitusten poistamista sekä taksiliiken-
teen sallimista Aleksanterinkadulla kävely-
katukokeilun päättymiseen asti (19.11. 1302 
§); liikenneluvan saamista linjalle Rautatien-
tori-Pihlajisto (19.11. 1304 §); jalankulku-
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sillan rakentamista Keravanjoen yli Silta-
mäen kohdalla (26.11. 1329 §); valtuustoaloi-
tet ta yleisohjeiksi suojateiden merkitsemi-
seksi (3.12. 1359 §); suojatien merkitsemistä 
Mannerheimintien eteläpäähän Ruotsalaisen 
teatterin kohdalle (3.12. 1368 §); liikenteen 
yksisuuntaistamista Mikael Lybeckin kadul-
la, Tavaststjernankadulla ja Paasikivenka-
dulla (10.12. 1395 §); liikenneluvan uudista-
mista ja aikataulun osittaista muuttamista 
Iinj alla Hakaniemi -Pohj ois-Haaga -Munkki-
niemi (10.12. 1398 §); valtuustoaloitetta 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi Mau-
nulan liikenneympyrän luona (17.12. 1428 
§) ja kunnallisen pysäköintivalvonnan jär-
jestämiseksi Helsingissä (17.12. 1429 §); Lah-
den moottoritien rakentamisen aiheuttamia 
liikenteen ja pysäkkien haittoja ja häiriöitä 
(17.12. 1442 §); ehdotusta liikennevaloja 
koskeviksi määräyksiksi (17.12. 1443 §); 
liikennevalojen asentamista Kaisaniemen-

kadulle (30.12. 1467 §); Kallvikintien jalan-
kulun turvallisuuden parantamista (30.12. 
1468 §); yhdystien rakentamista Lapinmäen-
tieltä Koskelantielle (30.12. 1469 §); Haka-
niemenrannan liikennejärjestelyjä (30.12. 
1470 §); Pengerkadun ylimmän tason liiken-
teen yksisuuntaistamista (30.12. 1480 §) sekä 
Siltamäen viipalekoulun oppilaiden koulutien 
turvaamista (30.12. 1482 §). 

Lisäksi päätettiin mm. lukuisista pysäköi-
misen rajoittamisista ja kieltämisistä, pysäh-
tymisen kieltämisistä, liikenteen tilapäisistä 
rajoittamisista ja jalankulkijoiden liikenne-
turvallisuuden parantamista tarkoittavista 
toimenpiteistä. 

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