
5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 

Lautakunnan ja sen liikennejaoston kokoon-
pano, kokoukset ym. Kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan kokoonpano v. 1971 oli muuten 
sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäse-
niksi dipl.ins. Runo Harmon, arkkitehtiyo. 
Marja Kurenniemen ja toim. E. J. Paavolan 
tilalle tulivat dipl.ins. Antero Aarvala, varat. 
Antti Seppälä ja ins. Jorma Sunell, jotka 
tulivat valituiksi myös uusina jäseninä lii-
kennejaostoon. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 70 ja 
liikennejaostolla 15 kokousta. Lautakunnan 
pöytäkirjojen pykäläluku oli 1 655 ja liiken-
nejaoston 62. Lautakunnalle saapuneiden 
kirjeiden luku oli 2 730 ja lautakunnan lähet-
tämien kirjeiden luku 711. 

Tilapäisinä jaostoina jatkoivat v. 1971 toi-
mintaansa Haaga-Vantaa -aineen jatkosuun-
nittelua valvova jaosto, johon lautakunnasta 
kuuluivat Adolfsson, Nordberg ja Seppälä 
sekä yleiskaavatyön jatkamista valvova 
jaosto, johon lautakunnasta kuuluivat Kor-
venheimo, Aarvala ja Burman (14.1. 35 §). 
Lisäksi lautakunta päätti asettaa lautakun-
nan toiminnan julkistamisen kehittämistä 
tutkivan tilapäisen jaoston, johon lautakun-
nasta kuuluivat Burman, Aarvala ja Seppälä 
(2.3. 271 §). 

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 1.7.1970 merkityistä, 28.1.1971 
ratkaisematta olleista asioista sekä ennen 
31.12.1970 merkityistä, 29.7.1971 ratkaise-
matta olleista asioista tarkastettiin (28.L 
120 §, 29.7. 916 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä asioista, jotka mm. koskivat: toi-
menpiteisiin ryhtymistä kunnallisen pysä-
köinnin valvontayksikön perustamiseksi (11.3. 
310 §); viraston toimintasuunnitelmaa selvi-
tyksineen ja henkilökuntaliitteineen sekä 
v:n 1972 talousarviota (22.4. 494 §, 6.5. 574 §, 
13.5. 610 §); Malminkartanon alueen arkki-
tehtikilpailun järjestämistä (22.4. 508 §); 
tutkimusraportin »Helsingin taksitutkimus» 
lähettämistä tiedoksi (29.4. 537 §); toimen-
piteisiin ryhtymistä Pohjois-Haagan ja Kan-
nelmäen osayleiskaavojen hyväksymiseksi ns. 
ensimmäisen asteen yleiskaavoina (28.6. 
767 §); metron jatkamista itäisestä aluekes-
kuksesta Vesalaan (19.8. 983 §); lautakunnan 
oikeuttamista lähtemään Tammisaareen 
yleiskaavan 1972 esiselvitysraporttien käsit-
telemistä varten (7.10. 1203 §) sekä toimen-
piteisiin ryhtymistä filmikameran ja liikenne-
tutkan saamiseksi Helsingin poliisilaitoksen 
käyttöön ajonopeuden valvontatehtäviin 
(18.11. 1417 §). 

Lisäksi tehtiin 29 esitystä osanottajien lä-
hettämisestä ulkomaisiin kongresseihin, koti-
maassa järjestetyille kursseille, koulutustilai-
suuksiin ym. 

415 



5. Kaupunkisuunnit telulautakunta 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: asunto-ohjelmatoimi-
kunnan ehdotusta kaupungin suurten alue-
rakennuspro j ektien to teuttamisorganisaa-
tioksi (14.1. 42 §); huoltoasemakomitean 
mietintöä (21.1. 78 §); viraston liikennesuun-
nittelupäällikön viran hakijoita (15.2. 210§); 
museokomitean mietintöä (25.2. 254 §); jul-
kisen liikenteen toimintaedellytysten kehittä-
mistä Helsingin seudulla koskevaa liikenne-
ministeriön kirjettä (18.3. 350 §); tutkimusta 
virkistysalueiden tarpeesta Helsingin lähi-
vaikutusalueella (15.4. 445 §); Pasilan, Poh-
jois-Haagan ja Kannelmäen yleiskaavaehdo-
tuksia (13.5. 611 §, 28.6. 767 §, 12.8. 960 §); 
Helsingin ja sen lähikuntien erinäisten yhteis-
ten tehtävien hoidon järjestämistä koskevaa 
kunnallisen yhteistoiminnan järjestysmuoto-
komitean ehdotusta (13.5. 612 §); Huopalah-
den-Martinlaakson radan ja sen rakentami-
seen liittyvien siltojen yleissuunnittelua (17.6. 
742 §, 14.10. 1224 §); Pasilan ns. aloituskort-
teleiden tonttien varaamista (17.6. 743 §); 
energiahuoltot oimikunnan mietintöä (1.7. 
806 §); Kansallissäätiön vuokratonttiano-
musta Pasilassa (8.7. 835 §); Espoon kauppa-
lan eräitä kauppalanosia koskevia asemakaa-
voja (19.8. 984 §); Leppävaaran (Perkkaan) 
asemakaavoitusta (19.8. 985 §); rakennus-
järjestyksen muuttamista (26.8. 1017 §); 
Malmi-Tapanila-Pukinmäki-Puistolan en-
simmäisen asteen yleiskaavaehdotuksen hy-
väksymistä (9.9. 1069 §); itäisen aluekeskuk-
sen sijoitusvaihtoehto K:ta (21.10. 1271 §); 
Pohjois-Haaga seuran kirjettä Haaga-Van-
taan -alueen suunnittelusta ja ao. päätök-
sistä (21.10. 1272 §); lähivuosien kaavoitus-
ja rakennusohjelmien sopeuttamista yhdys-
kuntien kehittämisedellytyksiin (11.11. 1384 
§); Uudenmaan tieverkko tutkimusta (25.11. 
1457 §) sekä kokoontumistilakomitean mie-
tintöä (23.12. 1601 §). 

Lisäksi lausunnot koskivat seuraavia val-
tuustoaloitteita: itäisen sairaalan sijoitusta, 
metrolinjausta välillä Herttoniemi-Puotin-
harju, Myllypuron urheilukeskuksen sijoi-

tusta sekä itäistä aluekeskusta (14.1. 41 §); 
asunto- ja teollisuustonttien tarjonnan no-
peaa lisäämistä koskevaa välikysymystä 
(19.2. 249 §); sotainvalidien käyttämistä py-
säköinninvalvontatehtävissä (11.3. 311 §); 
uuden, tiiviisti rakennettavan pientaloalueen 
aikaansaamista Helsinkiin (25.3. 376 §); 
tutkimuksen suorittamista maksuttomaan 
joukkokuljetusliikenteeseen siirtymisen edel-
lytyksistä ja seurauksista (1.4. 408 §); Fle-
minginkadun, Agricolankadun ja Viidennen 
linjan välisen osan sulkemista liikenteeltä 
(1.4. 409 §); Käpylän urheilupuiston suun-
nittelua (22.4. 491 §); kellaritilojen käyttä-
mistä pienliike- ja palvelutarkoituksiin (22.4. 
509 §); metron keskustalinjausta (27.5. 
668 §); viraston työtehon lisäämistä (23.9. 
1120 §); kaupunkisuunnittelun professuuria 
(21.10. 1270 §); kaupunginosaneuvostojen 
asettamista (4.11. 1349 §); Vartiosaaren 
hankkimista vapaa-alueeksi (18.11. 1416 §); 
liikennevalvonnan tehostamista erityisesti 
ajonopeuden suhteen (18.11. 1417 §); pysä-
köintitalon rakentamista Jäähallin paikoitus-
alueelle (16.12. 1560 §); vähittäiskaupan pal-
veluja (16.12. 1561 §); katukilpien ym. opas-
teiden parantamista (23.12. 1600 §) sekä kau-
punginmuseon lisärakennusta (30.12. 1630 §). 

Määrärahan myöntämistä koskevia esityk-
siä tehtiin kaupunginhallitukselle mm.: geo-
teknillisen suunnittelu- ja tutkimustyön suo-
rittamiseksi (7.1. 11 §), pysäköintimittareiden 
asennusta, huoltoa ja rahastusta ym. varten 
(7.1. 29 §), Mannerheimintien eteläosan-
Erottajankadun varustamiseksi kukkalaati-
koilla (22.4. 522 §), Tulevaa Helsinkiä 
-näyttelyhuoneiston vuokran ja henkilökun-
nan ylityöpalkkojen maksamiseksi (27.5. 
662 §), liikennevalojen asentamiseksi Man-
nerheimintie / Ala-Mannerheimintie / Museo-
katu liittymään sekä ko. valojen ja Manner-
heimintie / Cygnaeuksenkatu liittymän kytke-
miseksi keskusohjattuun järjestelmään (27.5. 
691 §). 

Lisäksi kaupunginhallitukselle tehtiin ker-
tomusvuoden eräille talousarvion tileille mer-
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kittyjen määrärahojen ylittämistä koskevia 
esityksiä (22.4. 495 §, 6.5. 586 §, 28.6. 782 §, 
21.10. 1294, 1296 §, 28.10. 1325 §, 4.11. 
1350 §, 16.12. 1577 §). 

Käyttövaroista päätettiin suorittaa mm. 
kaupunkisuunnitteluviraston edustajien osal-
listumismaksuina erilaisille kursseille, neu-
vottelupäiville ym. yht. 3 950 mk (7.1. 10 §, 
28.1. 128 §, 4.3. 285 §, 11.3. 326 , 327 §, 15.4. 
462 §, 29.4. 545 §, 6.5. 589 §, 16.9. 1100 §, 
28.10. 1310 §, 25.11. 1466 §). 

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 . Asemakaavanmuu-
tokset. Kaupunginhallitukselle annettavissa 
lausunnoissa puollettiin lukuisia asemakaa-
van muutoksia. 

A semakaavaehdotukset. 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 Töölössä ja Suutarilassa 
(27.5. 667 §, 7.10. 1208 §, 14.10. 1250 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm.: Malmin ja Tapanin-
kylän eräitä kortteleita koskevan rakennus-
kiellon pidentämistä (25.2. 259 §); tutkimus-
ta kaasulaitoksen butaani-raaka-aineeseen 
perustuvan laitteiston muuttamisesta kevyt-
bensiinikäyttöiseksi (18.3. 353 §); rakennus-
kiellon jatkamista 39. kaupunginosan (Tapa-
nila) korttelissa n:o 39143 (18.3. 370 §); lisä-
ajan pyytämistä Vartiosaaren ja Rastilan 
alueiden kaavarunkosuunnitelmien laatimista 
varten (22.4. 502 §); sisäasiainministeriölle 
osoitettua anomusta 10.-12. kaupunginosia 
koskevan rakennuskiellon jatkamiseksi kah-
della vuodella eräitä tontteja lukuun otta-

matta (6.5. 583 §); perusteellisen tutkimuk-
sen suorittamista Hanasaari A -voimalaitok-
sen savupiippujen korottamisen tarpeellisuu-
desta (10.6. 729 §); Bostads Ab Auran 13. 
kaupunginosassa olevaa tonttia n:o 11/436 
koskevaa asemakaavan muutosehdotusta 
(17.6. 738 §); asuntohallituksen ohjekirjan 
muuttamisesta käytyjä neuvotteluja (19.8. 
1003 §) sekä asemakaavan muutoksen n:o 
6544 sisäasiainministeriölle alistamisen pe-
ruuttamista (30.9. 1162 §). 

Lisäksi esitykset koskivat määrärahojen 
ylittämistä (21.10. 1294, 1296 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: uimahallin rakenta-
mista koskevaa Pihlajamäki-Seuran kirjettä 
(7.1. 17 §); Lauttasaaren telakan aidan ra-
kentamista (21.1. 102 §); Kantakaupungin 
vesikaukolämmön pohjoisen huippu- ja vara-
lämpökeskuksen rakentamista (28.1. 132 §); 
Talin jätevedenpuhdistamon uuden esikäsit-
telyaseman ja tulvapumppaamon pääpiirus-
tusten hyväksymistä (28.1. 133 §); jalan-
kulkusillan rakentamista välille Kaskisaari-
Lauttasaari (4.2. 168 §); 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelissa n:o 31079 olevan 
tontin n:o 4 korkeuslukujen sekä 44. kau-
punginosan (Tammisalo) korttelissa n:o 44023 
olevan tontin n:o 9 itäisen kulmapisteen kor-
keusluvun muuttamista (4.2. 175, 176 §); 
28. kaupunginosassa (Oulunkylä, Patola) 
olevasta kadun nimestä tehtyä muistutusta 
(11.2. 188 §); Nokia Oy:n kaapelitehtaan 
poikkeuslupa-anomusta 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Ruoholahti) korttelin n:o 784 
tontille n:o 4 sekä em. tehtaan vuokra-alueen 
laajentamista (11.2. 189 §, 23.9. 1146 §); 
Hakaniemen metron työtunnelia (11.2. 192 §); 
tontin osoittamista Saksan Liittotasavallan 
käyttöön (11.2. 194 §); täyttöalue toimikun-
nan mietintöä (18.2. 215 §); Osuusliike Elan-
non poikkeuslupa- ja rakennuslupa-anomuk-
sia Etelä-Kaarelan kylässä olevalle tilalle 
RN:o 7234 ja osalle tilaa RN:o 49 (11.3. 335 §, 
13.5. 643 §); Hanasaaren B-voimalaitoksen 
luonnospiirustusten hyväksymistä (18.3. 
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353 §); Merisataman työryhmän raporttia 
(18.3. 355 §); Mustikkamaan ja Honkaluodon 
välisen yhdyspenkereen rakentamista (18.3. 
373 §); valtuustoaloitetta kesäkahvilan ai-
kaansaamiseksi Mannerheimintien, Arkadian-
kadun ja Pohjoisen Rautatiekadun rajoitta-
maan puistikkoon (1.4. 411 §); Oulunkylän 
urheilupuistosuunnitelman tekemistä (1.4. 
427 §); opiskelija-asuntolan rakentamista 
Viikin Latokartanon kylään koskevaa Metsä-
ylioppilaiden asuntolasäätiön poikkeuslupa-
anomusta (15.4. 481 §); Kyläsaaressa sijait-
sevan jätteenkäsittelyyn varatun alueen rajo-
jen tarkistamista (15.4. 486 §); Vuosaaren 
teollisuusalueen kaavoittamista (22.4. 523 §); 
Munkkiniemessä olevan yleisen rakennuksen 
tontin käyttötarkoituksen muutosta (6.5. 
582 §); Kulosaaren jalankulku- ja pyöräily-
sillan yleispiirustuksen hyväksymistä (6.5. 
599 §); muistomerkin sijoittamista Meilahden 
rantaan Seurasaarentien varrelle (27.5. 676 §); 
yhdys tunnelien rakentamista korttelissa n:o 
47 olevilta tonteilta n:o 1 ja 3 Fabianinkadun 
sekä Pohjoisen Makasiininkadun alitse kort-
telissa n:o 48 olevalle tontille n:o 14 ja kortte-
lissa n:o 53 olevalle tontille n:o 3 (27.5. 677 §); 
Nurmij ärventien parantamissuunnitelman 
johdosta laadittuja asemakaavaehdotuksia 
(27.5. 679 §); 39. kaupunginosan (Tapanin-
kylä) korttelissa n:o 39006 olevia tontteja 
nro 1 ja 2 (3.6. 714 §); liikennehenkilökunnan 
odotus-, käymälä- ym. tilojen rakentamista 
Rautatientorille (17.6. 746 §); katunume-
roinnin muuttamista 54. kaupunginosassa 
(Vuosaari, Rastila) (17.6. 747 §); kirjasto- ja 
nuorisotyötilojen sijoittamista Kontulaan 
sekä ajosillan rakentamista ostoskeskuksen 
yläpysäköintialueelle (17.6. 749 §); Palohei-
nän asemakaavasta annettuja lausuntoja ja 
sen johdosta tehtyjä muistutuksia (28.6. 
778 §); Rajasaaren ja Lauttasaaren lumen-
sulatuspaikkojen luonnospiirustusten hyväk-
symistä (28.6. 779 §); 40. kaupunginosan 
(Suutarila) Siltamäen länsiosan ja Ala-Tikku-
rilan osa-alueen ohikulkutien pohjoispuolisen 
osan asemakaavaehdotuksista annettuja lau-

suntoja ja tehtyjä muistutuksia (28.6. 780 §, 
9.12. 1534 §); vesialueen täyttämistä Haako-
ninlahdella Laajasalossa (28.6. 797 §); kon-
sertti- ja kongressitalon liikenneyhteyksien 
parantamista (8.7. 836 §); 14. kaupungin-
osan (Taka-Töölö) korttelin nro 472 tontin 
nro 1 järjestelyä (8.7. 837 §); Kuninkaallisen 
Suomen tykistörykmentin muistomerkin si-
joitusta (8.7. 850 §); ehdotusta asemakaa-
vaksi 31. kaupunginosassa (Lauttasaari) si-
jaitseville Kaskisaarelle ja Mustasaarelle sekä 
asemakaavan muutokseksi korttelille nro 
31057, korttelissa nro 31060 olevalle tontille 
nro 4, puisto- ja vesialueelle sekä 30. kaupun-
ginosassa (Munkkiniemi, Lehtisaari) osalle 
retkeily- ja loma-aluetta (22.7. 897 §); 38. 
kaupunginosan (Malmi) korttelissa nro 38034 
olevalle tontille nro 1 anottua poikkeuslupaa 
(22.7. 899 §); ajosillan rakentamista 47. kau-
punginosassa (Mellunkylä, Kontula) sijaitse-
valta pysäköimisalueelta viereisen tontin 
nro 5/47021 yläpysäköimispaikalle (22.7. 
900 §); lastentarhan sijoittamista Lauttasaa-
ren yhteiskoulun entiseen kiinteistöön ja 
Etelä-Jakomäkeen 41. kaupunginosassa 
(Suurmetsä) (29.7. 928 §, 12.8. 978 §); Vartio-
saaren asemakaavoittamista (19.8. 992 §); 
helikopterikentän rakentamista Kirurgisen 
sairaalan tapaturma-aseman yhteyteen (2.9. 
1057 §); metron ulkoalueen Kulosaaren länsi-
rannalta Herttoniemeen ulottuvan rataosuu-
den linjausta ja korkeusasemaa (9.9. 1083 §); 
valtakunnallisen rakentajapatsaan sijoitusta 
(9.9. 1084 §); vuokra-alueiden järjestely lain 
alaisten vuokramiesten sijoittamista (9.9. 
1088 §); Paraisten Kalkki Oy m vuokrasopi-
musten jatkamista 10. kaupunginosassa (Sör-
näinen) (16.9. 1105 §); itäisen moottorikadun 
vaikutusta 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
kortteleiden nro 272, 275, 277 ja 280 asema-
kaavan muutokseen (16.9. 1109 §); Kataja-
nokan kanavan liikennejärjestelyjä (23.9. 
1124 §); saaristoliikenteen harjoittamisoloja 
(23.9. 1144 §); lisäalueen vuokraamista Öl-
jynpuristamo Oylle (30.9. 1186 §); maalii-
kennekeskuksen asemakaavaehdotusta (7.10. 
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1193 §); 42. kaupunginosan (Kulosaari) luo-
teisosan asemakaavaehdotusta (14.10. 1230 
§); Helsingin Kauppiaat Oy:n vuokrasopi-
muksen pidentämistä Kalasatamassa (14.10. 
1249 §); yleisten töiden lautakunnan liete-
jaoston mietintöä (14.10. 1255 §); Kulosaaren 
itä- ja eteläosan asemakaavaehdotuksesta 
annettuja lausuntoja ja tehtyjä muistutuksia 
(21.10. 1280 §); kelluvan hotellin sijoittamis-
ta Helsinkiin (28.10. 1305 §); Ida Aalbergin 
muistomerkin pystyttämistä (28.10. 1314 §); 
29. kaupunginosan (Haaga, Kivi haka) kort-
telin n:o 29204 asemakaavasta sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavasta ja asemakaa-
van muutoksesta tehtyjä valituksia (28.10. 
1315 §); Hylkeenpyytäjänkadun ym. raken-
tamista (4.11. 1372 §); Kulosaaren ostoskes-
kustontin laajentamista ja käyttämistä suur-
hotellin tai toimistotalon rakentamiseen 
(4.11. 1375 §); pysyvän ensisuojan sijoitta-
mista Kyläsaareen (11.11. 1405 §); Wärtsilä 
Oy:n rakennushanketta 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) korttelissa n:o 122 olevalla 
tontilla n:o 16 (18.11. 1419 §); 1. kaupungin-
osan (Kruunuhaka) korttelissa n:o 7 olevien 
tonttien n:o 7 ja 10 käyttämistä valtion vi-
rastotalon rakentamiseen (18.11. 1420 §); 
Huopalahden-Martinlaakson rautatien liitty-
mistä Helsingin-Turun rautatiehen Huopa-
lahdessa (18.11. 1422 §); eräiden tonttien va-
raamista lastentarhatarkoituksiin (18.11. 
1436 §); vuokraehtojen muuttamista ja lisä-
alueen vuokraamista Sörnäisten satamassa 
koskevaa Finnexpress Oy:n kirjettä (18.11. 
1440 §); Tähtitornin vuoren kalliosuojan ti-
lantarvetta ja normaaliajan käyttöä (2.12. 
1501 §); liikuntavammaisten tarpeiden huo-
mioimista suunnittelussa (2.12. 1516 §); 
asematunnelin järjestyshäiriöiden poistamis-
ta koskevaa valtuustoaloitetta (2.12. 1520 §); 
alueen vuokraamista Polar Express Oy:lle 
Sörnäisten satamasta (16.12. 1588 §); nuo-
risotilojen varaamista Haaga-Vantaa-
alueelta (16.12. 1593 §); Pasilan nuorisotyö-
lautakunnan toimipaikkoja (16.12. 1595 §) 

sekä ns. Puu-Vallilan asukkaiden asemaa 
(30.12. 1633 §). 

Lisäksi laadittiin korttelisuunnitelmia ja 
annettiin lausuntoja maantiesiltojen ja puh-
distus- ym. laitosten piirustuksista sekä 
katupiirustusten ja viemärisuunnitelmien 
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 k u u l u v a t . Esitykset. Kaupun-
ginhallitukselle tehtiin esityksiä asioista, 
jotka koskivat mm.: toimenpiteisiin ryhty-
mistä yleiskaavaehdotuksen saattamiseksi 
hyväksytyksi I-asteen yleiskaavana eräin 
ehdoin (6.9. 1062 §) sekä kaatotoiminnan jat-
kamisen sallimista Ison-Huopalahden alueen 
yleissuunnittelun väliraportin mukaisilla 
alueilla (7.10. 1194 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koski-
vat seuraavia asioita: Talin urheilupuisto-
suunnitelmien tarkistamista (14.1. 52 §); 
Helsingin mlk:n Myyrmäen kaavarunkosuun-
nitelmaa (14.1. 53 §); vanhusten kesävirkis-
tyskomitean mietintöä (1.7. 808 §); kaupun-
gin vesilentoaseman sijaintia (12.8. 969 §); 
Tapanilan kaavoitusta (25.11. 1464 §); Mal-
mi - Tapanila - Pukinmäki - Puistola -alueen 
yleiskaavaehdotuksesta tehtyjä huomautuk-
sia (23.12. 1605 §); Pohjois-Haagan ja Kannel-
mäen osayleiskaavojen hyväksymisestä teh-
tyä valitusta (30.12. 1636 §) sekä itäisen alue-
keskuksen sijoittamiskysymystä (30.12. 
1645 §). 

Lisäksi annettiin lausuntoja Espoon kaup-
palan eräitä kortteleita koskevista asema-
kaavaehdotuksista, -luonnoksista ja tontti-
jakoehdotuksista (11.3. 318 §, 6.5. 584 §, 
22.7. 903 §, 29.7. 911 §, 5.8. 955 §, 25.11. 
1463 §) sekä Helsingin maalaiskunnan eräitä 
alueita koskevista asemakaavoista (1.4. 415 
§, 17.6. 750 §, 14.10. 1231 §). 

L i i k e n n e s u u n n i t t e l u o a s a 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 asi-
oista, jotka koskivat mm. vuosien 1968 ja 
1970 talousarvion eräille tileille merkittyjen 

419 



5. Kaupunkisuunnit telulautakunta 

määrärahojen siirtämistä käytettäviksi ker-
tomusvuonna (7.1. 29 §); Aadolfinkadun lii-
kenteen määräämistä yksisuuntaiseksi (21.1. 
92 §); ns. Paciuksenkadun liikennejärjestely-
kysymyksen ratkaisemisen suorittamista vas-
ta Töölön suunnan liikenteen kokonaisselvi-
tysten valmistuttua (28.1. 118 §); läpiajolii-
kenteen kokeiluluontoista kieltämistä linja-
autoasema-alueella (18.2. 228 §); Rautatien-
torin linjaliikenteen keventämistä ja liiken-
nepalvelun parantamista Kruununhaan ja 
Kaartinkaupungin alueella (11.3. 320 §); 
Asesepän- ja Tuusulantien välissn liittymän 
rakentamista (25.3. 387 §); viraston edusta-
jan lähettämistä konferenssiin Göteborgiin 
(25.3. 396 §); Suurmetsäntien rakentamista 
välillä Yrttimaantie/Kanervakuja - Sepe-
teuksentie (1.4. 419 §); Tukholmankadun ja 
Topeliuksenkadun liittymäjärj estelyn suo-
rittamista sekä Jalavatien ja Valpurintien 
yksisuuntaistamista (1.4. 420 §); tien raken-
tamista Juhana Herttuan tieltä puolustus-
laitoksen ruutikellarialueen lounaispuolella 
olevalle portille (1.4. 435 §); mahdollisen ja-
lankulkutunnelin rakentamista esim. Mikon-
kadun - Kaivokadun - Kaisaniemenkadun 
risteyksen alueelle (1.4. 436 §); määrärahan 
osoittamista Mannerheimintien eteläosan-
Erottajankadun varustamiseksi kukkalaati-
koilla (22.4. 522 §); Aleksanterinkadun jalka-
käytävien välillä Fabianinkatu-Mannerhei-
mintie ja Kluuvikadun jalkakäytävien le-
ventämistä ja päällystämistä betonilaatoilla 
Aleksanterinkadun läheisyydessä (6.5. 578 
§); määrärahan myöntämistä liikennevalojen 
asentamiseksi liittymään Mannerheimintie-
Ala-Mannerheimintie-Museokatu ym. ja liit-
tymän Mannerheimintie-Cygnaeuksenkatu 
kytkemiseksi keskusohjattuun järjestelmään 
(27.5. 691 §, 18.11. 1429 §); tilapäisen no-
peusrajoituksen järjestämistä Lahden moot-
toritielle Pihlajiston kohdalle (10.6. 724 §); 
Etelärannan liikenteen yhdensuuntaistamis-
ta kokeilumielessä (8.7. 854 §); vuoropysä-
köintiä koskevan liikennemerkin aikaansaa-
misen kiirehtimistä (7.10. 1199 §); jalankulku-

ja polkupyörätien rakentamista Seppämesta-
rin tien pohjoispuolelle rautatien ja Latokar-
tanontien väliselle osuudelle (21.10. 1276 §); 
ohjeiden pyytämistä linja-autokaistan ajo-
ratamerkinnöistä (28.10. 1338 §); liikenne-
ja liikenne valo järj estelyjen suorittamista 
välillä Kuusisaarentie-Ramsaynranta (9.12. 
1540 §) sekä liikenne järj es telysuunnitelmia 
Bulevardilla ja Erottajan aukiolla (16.12. 
1563 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koski-
vat mm. seuraavia asioita: valtuustoaloittei-
ta liikennevaloin varustetun suojatien merkit-
semisestä Kaivokadun raitiotiepysäkille (21.1. 
80 §), liikennevalojen asentamisesta Vihdin-
tien ja Isonnevantien risteykseen (21.1. 97 
§) sekä sokeita varten tarkoitettujen merkin-
antolaitteiden asentamisesta jalankulku valo-
jen yhteyteen (28.1. 116 §); Paciuksenkadun 
ja sen jatkeen liikennejärjestelyä välillä Me-
chelininkatu-Tukholmankatu koskevia huo-
mautuksia ja kirjeitä (28.1. 118 §); valtuus-
toaloitetta Lauttasaaren sillan kaupungin 
puoleisen pään liikennejärjestelyistä (28.1. 
119 §); Takaniityntien liikennejärjestelyjä 
(28.1. 134 §); kunnallisen pysäköinnin valvon-
tatoimen järjestämistä (28.1. 141 §); Lautta-
saaren linjaliikennettä ja liikennejärjestelyjä 
Hietalahdentorilla ja Bulevardilla (18.2. 229 
§); valtuustoaloitetta kolariauton näytteille 
asettamisesta (18.2. 230 §); Pitäjänmäen py-
säköintipaikkojen lisäämistä (18.2. 244 §); 
valtuustoaloitetta toimenpiteisiin ryhtymi-
seksi liikenneonnettomuuksien ehkäisemi-
seksi Mannerheimintiellä kansallismuseon ja 
kaupunginmuseon kohdalla (25.2. 256 §); 
metron tunneliliittymän yleissuunnitelmaa ja 
rataosa I:n liikennejärjestelyitä (4.3. 279 §); 
entisen nopeusrajoituksen jatkamista Helsin-
ginkadulla rautatien alikulkusillan työmaan 
kohdalla (4.3. 290 §); Kaupintien leventämistä 
Vihdintien ja Pitäjänmäentien välillä (11.3. 
336 §); lähiliikenteen yksityisten linjaliiken-
teen harjoittajien ja liikennelaitoksen vä-
lisen yhteistyö]aoston Rautatientorin linja-
liikennettä koskeneita kirjeitä (18.3. 367 §); 
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Rautatientorin laiturijaon tarkistamista 
(25.3. 393 §); autolinjan nro 96 liikenneluvan 
uudistamista ja reittinimistön muuttamista 
(1.4. 432 §); valtatie nro 3m parantamiseen 
välillä Pirkkolantie-Kaivoksela liittyvää yk-
sityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunni-
telmaa (15.4. 453 §); Liikenne Oym ja Maa-
seutu Liikenne Oym anomuksia liikennelu-
pien saamiseksi autolinjalle Rautatientori-
Viikin koetila-Latokartanon ylioppilaskylä 
-Viikin laitokset ja linjan aikatauluja (15.4. 
466, 467 §); jalankulkijain liikenneturvalli-
suuden parantamista Kaivokadun raitiotie-
pysäkeillä (15.4. 469 §); liikennelaitoksen au-
tolinjojen Rautatientori-Vartioharju ja Rau-
tatientori-Puotila-Vartioharju reittien muut-
tamista ja kääntöpaikan rakentamista Var-
tioharjun luoteisosaan (15.4. 470 §); kautta-
ajon kieltämistä tai ajonopeuden rajoittamis-
ta Wecksellintiellä Eirassa (15.4. 473 §); 
jalkakäytävän rakentamista Hämeentien itä-
reunaan Kokkosaarenkadun ja Arabian teh-
taan välille koskevaa valtuustokirjettä (15.4. 
474 §); suunnitelmaa valtatie nro 3rn eli 
Nurmijärventien parantamiseksi välillä 
Haagan rautatiesilta-Pirkkolantie sekä em. 
liikenne järjestelysuunnitelmaa välillä La-
pinmäentie-Haagan rautatiesilta (22.4. 497, 
498 §; 19.8. 988 §); ruuhka-ajan linja-auto-
linjan 50A reitin jatkamista Pitäjänmäelle 
(22.4. 516 §); tilapäistä nopeusrajoitusta Län-
tisellä moottoritiellä (29.4. 557 §); linja-auto-
linjojen nro 90 ja 93 reittien jatkamista, nro 
82 ja 82A liikennetiheyksien muuttamista, 
nro 93 (Rautatientori-Kulosaa.ri-Marjaniemi) 
jatkamista ja kääntöpaikan rakentamista 
Puotilaan sekä nro 82 liikenneolosuhteiden 
parantamista (29.4. 564-567 §); akselipaino-
toimikunnan mietinnöstä laadittua muistio-
ta (6.5. 579 §); linja-autoliikenteen järjestä-
mistä Sompasaareen (6.5. 591 §); linja-auto-
linjan Pirkkolan urheilupuisto-Pajamäki-
Konala liikenneluvan uudistamista ja aika-
taulun muuttamista (6.5. 594 §); Aleksante-
rinkadun muodostamista pysyväksi kävely-
kaduksi koskevia kirjeitä (13.5. 635 §); val-

tuustoaloitetta taksiliikenteen palveluedelly-
tysten parantamisesta pysähtymiskiellon 
alaisten katuosuuksien kohdalla (27.5. 659 
§); linja-autolinjan 55 (Marian sairaala-Kos-
kela) muuttamista tungosaikoina Jätkäsaa-
reen (55S) ja Kampintorille (55A) sekä linja-
autolinjan 19 (Marian sairaala-Jätkäsaari) 
lopettamista (27.5. 687 §); Jätkäsaaren linja-
autoliikenteen parantamista koskevaa val-
tuustoaloitetta (27.5. 688 §); Kaarelan tien 
päällystämistä sekä tilapäisten liikennevalo-
jen asentamista Nurmijärventielle Muurimes-
tarintien ja Kaarelantien risteyksiin (27.5. 
690 §); jalankulkuyhteyksien parantamista 
Oulunkylässä (28.6. 791 §); liikenneyhteyksien 
parantamista Pirkkolan uimahallille (28.6. 
795 §); linja- ja kuorma-autojen pysäköimi-
sen kieltämistä Keijontiellä Käpylässä (1.7. 
821 §); pääteiden merkitsemistä katukäytä-
vän reunaan eri väreillä maalaamalla (1.7. 
824 §); Eteläsataman matkustajalaiturin sa-
tamaosan liikennesuunnitelman hyväksymis-
tä (1.7. 826 §); Hanasaaren liikenneyhteyk-
sien järjestelyä (8.7. 840 §); henkilövuokra-
autoille vahvistetun enimmäismäärän muut-
tamista (8.7. 860 §); linja-autoliikenteen jär-
jestämistä Lehtisaareen (22.7. 883 §); Helsin-
ki-Frihers -linjan reitin muuttamista Kona-
lassa ym. (22.7. 888 §); Aleksanterinkadun kä-
velykatukokeiluasiassa tehtyä valitusta (22.7. 
890 §); liikennelaitoksen autolinjojen 39, 63, 
86, 91 ja 95 eräiden vuorotiheyksien muutta-
mista (29.7. 919 §); ajonopeuden rajoittamista 
Helsinki-Lahti -valtatiellä Alppikylän ja 
kaupungin rajan välillä ja Koskelantien ja 
Viikin välillä sekä Mustikkamaan sillalla 
(29.7. 920 §, 12.8. 972 §, 16.9. 1104 §); 
jakeluliikenteen toimintaedellytysten paran-
tamista koskevaa valtuustoaloitetta (19.8. 
989 §); Suomen Autoliiton Helsingin osasto 
ry m, Suomen Autoklubin Helsingin piirin ja 
Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry m 
avustusanomuksia (19.8. 999-1001 §); käve-
lytien rakentamista Pasilan matkustaja-
asemalta TV-keskuksen liittymään (26.8. 
1020 §); Käpylän seisakkeen jalankulkujär-
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jestelyjä (26.8. 1029 §); Strömbergin seisak-
keen siirtämistä (2.9. 1037 §); Maaliikennekes-
kuksen yhteyksiä Tuusulantielle (9.9. 1075 
§); Helsingin ohikulkutien parantamiseen vä-
lillä Veromiehenkylä-Tikkurila liittyvää jär-
jestelysuunnitelmaa (16.9. 1097 §); Finlandia-
talon ja Töölön tavara-aseman liikenteen jär-
jestelyjä (16.9. 1116 §); Helsingin-Lähden 
moottoritien parantamissuunnitelmaa välillä 
Koskelantie-Viikki (16.9. 1117 §); Otanie-
menrannan yleisten teiden järjestelyä (23.9. 
1122 §); liikenneluvan uudistamista yhdelle 
linja-autolle (23.9. 1140 §); valtuustoaloitetta 
linja-autoliikenteelle varattujen kaistojen 
merkitsemisestä myös taksiliikenteen käyt-
töön (30.9. 1156 §); jalankulkusillan rakenta-
mista Vantaanjoen yli Tapaninkylän ja Tuo-
marinkylän välillä koskevaa valtuustokir-
jettä (30.9. 1158 §); Sysimiehentien merkitse-
mistä etuajo-oikeutetuksi tieksi välillä Muuri-
mestarintie-Paloheinäntie (30.9. 1179 §); 
pysäköimisen kieltämistä vuoropäivinä pa-
rillisten ja parittomien osoitenumeroiden puo-
lella sekä valtuustoaloitetta toimenpiteisiin 
ryhtymisestä ns. vuoropysäköimisen järjes-
tämiseksi Helsingissä ja em. järjestelmän 
käyttöönottamista (7.10. 1199, 1200 §, 9.12. 
1556 §); jalankulkijain ylikulkusillan raken-
tamista Konalantie 13:n kohdalle (7.10. 
1219 §); liikennelaitoksen ruuhkaliikenteen 
autolinjan Rautatientori-Puotinharju Rau-
tatientorin päätepysäkin siirtämistä Haka-
niementorille (21.10. 1284 §); nopeusrajoi-
tuksen korottamista osalla Muurimestarin-
ja Seppämestarintietä (21.10. 1285 §); lii-
kennelaitoksen linja-autolinjan Munkkinie-
mi-Tarvo arkipäivän liikennöimisen vuotui-
sen ajan jatkamista (11.11. 1398 §); liiken-
teen järjestelyä Malmilla Latokartanon tiellä 
Vilppulantien ja Karviaiskujan välillä 
(11.11. 1400 §); rautateiden taso- ja eritaso-
risteyksiä (18.11. 1428 §); kautta-ajon kieltä-
mistä moottoriajoneuvoilla Ehrenströmin-
tiellä (18.11. 1446 §); suurimman sallitun 
ajonopeuden tilapäistä rajoittamista Juna-

tiellä Sörnäisten sillan ja Suvilahden sillan 
välillä (25.11. 1481 §); erityisen linja-auto-
kaistan varaamista Sörnäisten rantatiellä 
Hakaniemen sillan ja Siltasaarenkadun väli-
sellä osuudella (25.11. 1484 §); Malmin lento-
aseman aiheuttamia meluhaittoja ja pien-
koneilmailun sijoituskysymystä koskevaa 
valtuustoaloitetta (9.12. 1539 §); liikenne-
laitoksen Iin ja-au tolin joj en Rautatien tori-
Länsi-Herttoniemi, Simonkenttä-Pajamäki, 
Kauppatori-Etu-Töölö/Hietaniemi ja Kruu-
nunhaka-Meilahden klinikat liikennelupien 
uudistamista (9.12. 1547, 1552-1554 §); 
Huopalahden-Martinlaakson radan suunnit-
telua ja rakentamista (9.12. 1550 §); Vantaan-
laaksontien suunnitelman hyväksymistä 
(9.12. 1551 §); ajoneuvojen suurimman salli-
tun ajonopeuden rajoittamista Sepänkadulla 
(16.12. 1582 §); linja-autolinjan Rautatien-
tori-Vuosaari liikenneluvan uudistamista 
(16.12. 1583 §); uuden poikittaislinjan perus-
tamista reitille Pitäjänmäki-Maunula-Ou-
lunkylä-Arabia (30.12. 1650 §); Suomen Tu-
ristiauto Oy:n linjan Hakaniemi-Pohjois-
Haaga-Munkkiniemi osittaista muuttamista 
(30.12. 1651 §); Helsinki-Maaseutu-Liikenne 
Oy:n linjan Maunula-Pihlajamäki-Hertto-
niemi jatkamista Pohjois-Haagaan ja tun-
gosaikoina Pitäjänmäkeen (30.12. 1652 §) 
sekä etuajo-oikeusjärjestelyjä koskevien lii-
kennemerkkien asettamista Uudenmaan tie-
ja vesirakennuspiirin hoidossa olevien teiden 
varrella oleviin risteyksiin kaupungin alu-
eella (30.12. 1654 §). 

Lisäksi päätettiin mm. lukuisista pysäköi-
misen rajoittamisista ja kieltämisistä, lii-
kenteen tilapäisistä rajoittamisista ja jalan-
kulkijoiden liikenneturvallisuuden paranta-
mista tarkoittavista toimenpiteistä. 

Liikennejaosto valmisteli toimintaohjei-
densa ja lautakunnan johtosäännön mukai-
sesti lautakunnassa käsiteltyjä liikenneasioi-
ta sekä antoi kaupunginhallitukselle lau-
suntoja yksityisen linja-autoliikenteen aika-
tauluista ja pysäkkien sijoittamisesta. 
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