
5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 

Lautakunnan ja sen liikennejaoston ko-
koonpano, kokoukset ym. Vuonna 1972 lau-
takunnan puheenjohtajana toimi edelleen 
pääjoht. Ylermi Runko ja kokoonpano oli 
muuten sama kuin edellisenä vuonna paitsi 
että päätoimitt. Pauli Burmanin ja dipl.ins. 
Antero Aarvalan tilalle tulivat os.pääll. Antti 
Viinikka ja arkkit. Tauno Salo (13.1. 30 §, 
20.4. 527 §). Varapuheenjohtajaksi valittiin 
eversti evp., valtiotiet.maist. Jorma Korven-
heimoja sihteerinä toimi oik.tiet.kand. Heik-
ki Aho (13.1. 31 §). 

Liikennejaoston kokoonpano oli myös sa-
ma kuin edellisenä vuonna paitsi että dipl.ins. 
Aarvalan tilalle määrättiin arkkit. Salo ja 
puheenjohtajaksi kauppatiet.maist. Carl Jo-
han Adolfsson (13.1. 32 §, 20.4. 527 §). 

Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa ja liikennejaostossa toimi apul. 
kaup.joht. Aatto Väyrynen (Khs 17.1. 191 §). 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 61 ja 
liikennejaostolla 22 kokousta. Lautakunnan 
pöytäkirjoihin tuli yhteensä 1 702 ja liikenne-
jaoston pöytäkirjoihin 96 pykälää. Lauta-
kunnalle saapui 2 865 kirjettä ja se lähetti 
780. 

Yleiskaavatyön jatkamista valvova tilapäi-
nen jaosto toimi edelleen kertomusvuonna 
siten, että siihen kuuluivat lautakunnan jäse-
net Salo ja Viinikka ja puhetta johti lauta-
kunnan varapuh.joht. Korvenheimo (20.1. 
102 §, 20.4. 527 §). 

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 n t o i m i a l a a n k u u l u v a t 
a s i a t . 

Ratkaisemattomien asioiden luettelo. Luet-
telot lautakunnan diaariin ennen 1.7.1971 
merkityistä, 27.1.1972 ratkaisematta olleista 
asioista tarkastettiin (27.1. 128 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä asioista, jotka koskivat mm.: kau-
punkisuunnitteluviraston edustajien lähettä-
mistä kuntasuunnittelun jatkokurssille (13.1. 
65 §); kaupunkisuunnitteluviraston ja lauta-
kunnan edustajien lähettämistä virkamat-
koille kotimaahan ja ulkomaille (21 esitystä); 
Malminkartanon aseman sijoittamista (2.3. 
268 §); opintomatka-apurahan myöntämistä 
kaupunkisuunnitteluviraston eräille toimi-
henkilöille (23.3. 403 §); lautakunnan yli-
määräisen kokouksen pitämistä Tammisaa-
ressa (13.4. 513 §) sekä kaupunginhallituksen 
toimesta tapahtuvaa mahdollisuuksien sel-
vittämistä asukastoimikuntien valintaa, toi-
mintaa ja toiminta-aluetta koskevan sään-
nöstön luomiseksi (29.12. 1663 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: keskuspuiston kaa-
voittamista (23.3. 380 §); liikenneonnetto-
muuksista aiheutuvien kustannusten tutki-
mista (23.3. 382 §); taidekeskuskomitean mie-
tintöä (27.4. 566 §); Matkustajalaiturin sa-
tamanosan ja Ehrenströmintien pysäköinti-
järjestelyjä (10.5. 643 §); Helsingin yliopiston 
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suunnittelun neuvottelukunnan I osamietin-
töä matemaattis-luonnontieteellisen osaston 
sijoituspaikasta (27.7. 962 §); vuositilintar-
kastajien kertomusta v:lta 1971 (10.8.1014 §); 
suositusta väestön vuotuiskasvuksi pääkau-
punkiseudulla (19.10. 1315 §) sekä Suomen-
linnan ja Kantakaupungin välisen liikenteen 
tutkimusta (26.10. 1347 §). 

Lisäksi annettiin lausuntoja seuraavia 
asioita koskevista valtuustoaloitteista: Se-
naatintorin ympäristössä olevien vanhojen 
talojen käyttö (13.1. 42 §); luottamusmieseli-
men asettaminen valvomaan koillisten Esi-
kaupunkien kehittämistoimenpiteitä (2.3.267 
§); Pukinmäen Savelan alueen kaavoitus 
(23.3. 383—385 §); eräät autoparkkeeraus-
kysymykset (30.3. 420 §); vuoropysäköinnin 
järjestäminen (27.4. 567 §); lähimyymäläver-
kon harventumisesta vanhuksille ja invali-
deille aiheutuvat vaikeudet (4.5. 608 §); rau-
tateiden hyväksikäyttö julkisessa liikenteessä 
(1.6. 739 §); joidenkin yksityisautoilusta täy-
sin vapaiden uusien kaupunginosien toteut-
taminen (15.6. 805 §); toimikunnan asettami-
nen selvittämään Herttoniemen ja erityisesti 
Laajasalon ranta-alueiden tulevaa käyttöä 
(6.7. 883 §); Vanhankaupungin lahden länti-
sen ranta-alueen suunnittelu (20.7. 916 §); 
kanavan avaaminen Vartiokylän lahdesta 
Porvarinlahdelle (20.7. 918 §); eräiden kult-
tuuri-ja vapaa-aikatoimintojen sijoittaminen 
Pasilaan (20.7. 920 §); Viikinmäen alueen 
tuleva käyttö (10.8. 1015 §); Tapanilan pien-
taloalueen saattaminen kaupungin viemäri-
ja vesijohtoverkoston piiriin (5.10. 1243 §); 
Helsingin liittyminen Uudenmaan saaristo-
säätiöön (12.10. 1279 §); v:n 1972 Helsinki-
päivänä järjestetyn jalankulkualuekokeilun 
aiheuttamat kustannukset (12.10. 1280 §); 
sokeainkoululta vapautuvien tilojen varaa-
minen lasten päivähoitotoimintaan päivä-
hoitajien koulutusta tai muuta lasten ja nuo-
rison palveluun liittyvää toimintaa varten 
(12.10. 1281 §); Hesperian puiston rauhoitta-
minen puistoalueeksi ja kävelytien rakenta-
minen Finlandia-talolta pitkin Töölönlahden 

etelä-ja itärantaa (19.10. 1323 §); alueiden 
suunnittelu ja varaaminen talous- ja raken-
nusjätteiden kaatopaikoiksi (2.11. 1386 §); 
asuntokatujen liikenneturvallisuuden paran-
taminen (9.11. 1419 §) sekä katualueiden 
vehreyden lisääminen ja puuston istuttami-
nen katujen varsille (30.11. 1528 §). 

Määrärahoja koskevia esityksiä tehtiin 
kaupunginhallitukselle mm. seuraavasti : 
käyttämättä jääneiden määrärahojen osien 
siirtämisestä käytettäväksi v. 1972 (5.1. 13 §, 
13.1. 66 §) ja eräiden projektien toteuttami-
seksi (13.1. 40 §) sekä lautakunnan oikeutta-
miseksi ylittämään määrärahoja (19.10. 1329 
§, 30.11. 1545 §). 

Käyttövaroista päätettiin suorittaa mm. 
lautakunnan ja kaupunkisuunnitteluviraston 
edustajien osallistumismaksuina erilaisille 
kursseille ja neuvottelupäiville yht. 4 450 mk 
(17.2.218 §, 2.3.286 §, 17.3. 356 §, 23.3. 399 §, 
13.4. 510 §, 10.8. 1027 §, 21.9. 1185 §, 28.9. 
1223 §, 26.10. 1360, 1363 §, 7.12. 1581 §). 

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 an-
nettavissa lausunnoissa puollettiin lukuisia 
asemakaavan muutoksia. 

Asemakaavaehdotukset. Kaupunginhalli-
tukselle päätettiin lähettää eräiden kaupun-
ginosien tai niiden osa-alueiden asemakaava-
ehdotukset sekä puoltaa niiden hyväksymis-
tä. 

Kortteleiden korkeussuhteet. Kaupungin-
hallitukselle esitettiin vahvistettavaksi useita 
kortteleiden korkeustasoehdotuksia ja niiden 
muutoksia asemakaavaosaston laatimien pii-
rustusten mukaisesti. 

Kadun- ja paikannimet. Kaupunginhalli-
tukselle tehtiin esitys tai annettiin lausunto 
seuraavien nimien vahvistamisesta: Tuukka-
lankuja-Tuukkalagränden ja Suonlaita-Kärr-
laggen Mellunkylässä sekä Messukeskus-
Mässcentrum Itä-Pasilassa (30.3. 462 §, 13.4. 
518 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm.: määrärahojen siirtä-
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mistä ja ylittämistä (13.1. 76 §, 30.3. 456 §); 
eräiden kaupunginosien kortteleiden kor-
keustasojen vahvistamista (20.1. 110 §, 2.3. 
289 §, 9.3. 339 §, 4.5. 624 §, 29.12. 1683 §); 
asemakaavojen ja asemakaavaehdotusten 
muuttamista (27.1. 145 §, 17.2. 212 §, 13.4. 
499, 500, 502 §); työvoimaministeriön sijoit-
tumista Uudenmaankatu 19—21:ssä sijait-
sevalle tontille (3.2. 150 §); Kampille sijoitet-
tavan lähiliikenteen linja-autoaseman raken-
nussuunnittelua ym. (14.2. 203 §); katujen 
ja jalkakäytävien päällystystöitä (24.2.242 §); 
satama-alueen sisäisten ajoväylien sekä rai-
teiden ja rakennusten sijoitussuunnitelmaa 
(10.5. 638 §); kerrosalan varaamista terveys-
asemaa varten (10.5. 656 §); rakennuskielto-
jen jatkamista (18.5. 695 §, 7.9. 1125 §, 14.9. 
1141 §, 30.11. 1562 §); tyyppipiirustuksia (18. 
5. 698 §); kemikaliosataman täyttämistä ra-
kennusainesatamaksi (15.6. 824 §); Vartio-
kylänlahden saneeraustoimikunnan suunni-
telman hyväksymistä jatkosuunnittelun poh-
jaksi (19.10. 1319 §); historiallisesti ja arkki-
tehtonisesti arvokkaiden rakennusten purka-
misen luvanvaraistamista (9.11. 1434 §); Le-
ninin puiston aidan poistamista ja Vesilin-
nankadun puiston kadunreunan ajoesteen 
rakentamista (16.11.1462 §); Malmin aseman 
siirtoa (23.11. 1492 §); Vuosaaren ratahank-
keen tutkimista (23.11. 1513 §) sekä erään 
tontin kaavoittamista vanhusten asuintalon 
ja palvelukeskuksen tarpeisiin (14.12.1627 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
asemakaavojen muuttamista ja niistä tehtyjä 
huomautuksia sekä asemakaavoitukseen liit-
tyviä maankäyttövaihtoehtoja (5.1. 25 §, 9.3. 
331 §, 25.5. 708 §, 30.11. 1558 §); Haagan 
katupiirustusten vahvistamista (5.1. 26 §); 
Kallion korttelin n:o 308 tonttien n:o 2 ja 6 
muuttamista viheralueeksi (13.1. 50 §); Mal-
min kortteleiden nro 38068—38071 säilyttä-
mistä pientaloalueena (13.1. 52 §); pienem-
pien huoneistokokojen huomioon ottamista 
rivitaloalueita kaavoitettaessa (27.1. 125 §); 
toimintarakennuksen, leikkipuiston, Parru-

laiturin peräporttipaikan, toimistotalon ja 
ponttoonisillan rakentamista (10.2. 188 §, 
24.8. 1067 §, 28.9. 1220 §,2.11. 1398 §,2.11. 
1413 §); Vartiokylän ja Mellunkylän oma-
kotialueiden kaavoittamista (17.2. 213 §); 
nupukivetyksen säilyttämistä Pohjoisespla-
nadilla, Mariankadulla ja Aleksanterinka-
dulla (24.2.242 §); Kampin linja-autoaseman 
paikkaa (9.3. 312 §); Leppäsuon lastentarhan 
ja -seimen sijoitusta (17.3. 367 §); lietteen-
siirtojärjestelyä Munkkisaaren puhdistamol-
ta Kyläsaaren puhdistamolle (30.3. 457 §); 
rakennusten säilyttämistä, purkamisen estä-
mistä, käyttötarkoituksen muuttamista ja 
suojelua (13.4. 496, 497 §, 27.4. 590, 597 §, 
5.10. 1258 §); pysäköintilaitoksen sijoitta-
mista Johanneksen kentän alle (20.4. 534 §); 
Itäisen sairaalan toiminnallista suunnitelmaa 
ja huonetilaohjelmaa (20.4. 536 §); huomau-
tusta Länsiväylän liikennealueella sijaitsevan 
tuntemattoman sotilaan haudasta (10.5. 658 
§); Ateneumin peruskorjausta ja laajenta-
mista tutkimaan asetetun työryhmän mietin-
töä (1.6. 746 §); metron Siltavuoresta Haka-
niemeen ulottuvan rataosuuden linjauksen 
ja korkeusaseman hyväksymistä (8.6. 794 §); 
Mercantile Yhtiön vuokra-ajan pidentämistä 
Ruoholahdessa (20.7. 957 §); Herttoniemen 
sataman yleissuunnitelmaa (27.7.977 §); pää-
poliisitalon sijoittamista (3.8. 991 §); Laak-
son sairaalan laajentamista varten käytettä-
vissä olevan maa-alueen laajuutta (3.8.993 §); 
nimikilven pystyttämistä Leninin puistoon 
(10.8. 1038 §); valitusta Lauttasaaressa ole-
van Takaniemen puiston ja katualueen ase-
makaavan muutoksesta (31.8. 1080 §); muu-
toksen saamista kaupunginvaltuuston teke-
mään päätökseen osayleiskaavasta (14.9.1158 
§); alueen vuokraamista Talin urheilupuiston 
alueelta keilahallin rakentamista varten (21.9. 
1200 §); Lauttasaaren Veijarivuoren puiston 
osan muuttamista purjevenesatamaksi (5.10. 
1247 §); Pakilantien varustamista puu- ja 
pensasistutuksilla (19.10. 1339 §); Kivelän ja 
Hesperian sairaaloiden modernisoinnin tar-
kistettua perustamissuunnitelmaa ja sairaa-
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loiden tonttialueen riittävyyttä (19.10. 
1340 §); Herttoniemen sataman yleissuunni-
telmaa (9.11. 1433 §); arkkitehtonisesti ja 
historiallisesti arvokkaiden rakennusten luet-
teloa (9.11.1434 §); Seurasaaren siltojen uusi-
.mistä (16.11. 1459 §); mahdollista Vuosaaren 
radan käyttöä henkilöliikenteeseen (23.11. 
1513 §) sekä tontin varaamista Töölöstä van-
husten asuintalon ja palvelukeskuksen raken-
tamiseksi (14.12. 1627 §). 

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 a s i a t . Esitykset. 
Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä asi-
oista, jotka koskivat mm.: Iso-Huopalahden 
täyttöalueen käyttöä, työryhmän nimeämistä 
sekä määrärahan myöntämistä alueen yleis-
suunnitelman tarkistusta varten (13.1. 47 §, 
17.3. 348 §); asuntoalueiden palvelutilojen 
suunnitteluohjeiden käyttämistä (29.6. 861 
§); Iso-Huopalahden täyttöalueen teknillistä 
ja maisemallista suunnittelua sekä vesien-
parannusselvityksen laatimista kiireellisesti, 
Talin urheilupuiston työryhmän kehottamis-
ta jatkamaan työtään siten, että alueelle voi-
daan laatia vahvistamiskelpoinen asemakaa-
va (12.10. 1282 §) sekä neuvottelujen aloitta-
mista puolustusvoimien hallussa olevien alu-
eiden Santahaminan ja Villingin saamiseksi 
virkistyskäyttöön (19.10. 1322 §)' 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm.: eräiden alueiden asemakaavaehdotuk-
sia (13.1. 48 §, 20.4. 539 §, 25.5. 710, 711 §, 
20.7. 931 §, 10.8. 1023 §, 30.11. 1529 §, 7.12. 
1577 §); Vuosaaren—Talosaaren käyttösuun-
nitelman laatimista (2.3. 275 §); asemakaava-
määräysten mukaisten palvelutilojen hinnoit-
teluperiaatteita asuntotontteja vuokrattaessa 
(22.6. 840 §); yleiskaavaehdotus 1970 :n joh-
dosta annettuja lausuntoja (6.7. 886 §, 3.8. 
994 §, 7.9. 1106 §); virkistysaluetoimikunnan 

välimuistiota (26.10. 1370 §) sekä Vuosaaren 
itärannan maankäyttöä (7.12. 1576 §). 

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 a s i a t . 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä asioista, jotka koskivat mm.: Kar-
vaamokujalta Vihdintielle rakennettavan tie-
yhteyden ja siihen liittyvien liikennejärjeste-
lyjen toteuttamista (13.1. 55 §); kokeilumie-
lessä Etelärannan yksisuuntaistamista välillä 
Eteläesplanadi—Pohj. Makasiinikatu siten, 
että sallittu ajosuunta olisi pohjoiseen päin 
(13.1. 56 §); liikenne-ja liikennevalojärjeste-
lyjä seuraavissa paikoissa : Hämeentiellä vä-
lillä Siltasaarenkatu—Mäkelänkatu (20.1. 97 
§), Linnanrakentajantiellä välillä Laajasalon-
tie—Abraham Wetterin tie (2.3. 278 §), Vih-
dintien ja Kaupintien liittymässä (9.3. 329 §), 
Kytösuontiellä (20.4. 533 §), Eliel Saarisen 
tiellä (27.4. 571 §), Kimonkyläntiellä välillä 
Kunnantie—Laulurastaantie (4.5. 614 §), 
Unioninkadun, Fabianinkadun, Kirkkoka-
dun ja Kasarmitorin ympäristössä (1.6. 743 
§), Kehätien I rakennusvaiheen toteuttamista 
välillä Tuusulantie—Yhdyskunnan tie (3.8. 
997 §), Itäväylän—Mellunmäentien—Niini-
saarentien liittymässä (7.9. 1109 §) sekä Kylä-
kirkontiellä ja Knuutintiellä (16.11. 1473 §); 
jalankulku- ja polkupyöräliikenteen järjeste-
lyjä seuraavissa paikoissa: Käskynhaltijan-
tiellä (17.3. 352 §), Tenholantien ja Pasilan-
kadun risteyksessä (7.12. 1595 §), tunnelin 
rakentamista Kirkonkyläntien alitse sairaa-
lan liittymän kohdalle (4.5. 614 §), sillan ra-
kentamista Punakiventien yli (20.7. 950 §), 
väliaikaisen jalkakäytävän rakentamista Mal-
min raitille (31.8. 1093 §) ja sillan jatkamista 
Sörnäisten rantatie 33 :n kohdalla (12.10. 
1294 §); Mannerheimintie/Runeberginkatu 
liikenteeltä vapautuvan tilan uudelleen jär-
jestelyä (13.4. 505 §); alikulkujärjestelmän 
toteuttamista Kehätiellä (27.4. 572 §); lii-
kenneturvallisuuspoliittisen ohjelman hyväk-
symistä (4.5. 615 §); kaupunkiseudun kulku-
tapatutkimuksen suorittamista (18.5. 668 §); 
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Vihdintien leventämisen suorittamista välillä 
liikenneympyrä-rantarata (18.5. 669 §); liit-
tymän Hakaniemenkatu—Hakaniemenranta 
ja sen länsipuoleisen osan järjestämistä (22.6. 
834 §); Kirkonkylän tien parantamista välillä 
Vanha Tapanilantie—Tapanilantie (20.7. 924 
§); kevyen liikenteen alikulkujen toteutta-
mista vapain aukoin Martinlaakson radan 
yhteydessä (27.7. 969 §); moottoriajoneuvo-
liikenteen kieltämistä Hietapellontiellä ton-
tille ajoa lukuun ottamatta (31.8. 1093 §); 
kokeiluluontoisen läpiajokiellon toteuttamis-
ta Bulevardilla (14.9. 1147 §); toimenpiteisiin 
ryhtymistä valtatien n:o 3 parantamistyöhön 
liittyvän yksityisten teiden liittymäsuunnitel-
man välillä Pirkkolantie—Kaivoksela muut-
tamiseksi (19.10. 1318 §); kääntöpaikan ra-
kentamista linjalle n:o 94 Mellunmäentielle 
Itäväylän liittymän läheisyyteen (2.11. 1410 
§); läpiajokieltokokeilun vahvistamista pysy-
väksi järjestelyksi linja-autoasemalla (21.12. 
1638 §); kuorma-autojen kautta-ajon kieltä-
mistä toistaiseksi Kiskontiellä Tenholantien 
risteyksen pohjoispuolella olevalla osalla sekä 
Metsämäentiellä Kivihaantien risteyksen itä-
puolella olevalla osalla (21.12. 1650 §) sekä 
kevyen liikenteen väylän rakentamista Kai-
saniemen puistosta Helsinginkadulle (21.12. 
1654 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Maan Auto Oy:n te-
kemää valitusta pysäköintikiellon asettami-
sesta (5.1. 20 §); liikennejärjestelyitä seuraa-
vissa paikoissa: Etelärannassa, Unioninka-
dulla ja Laivasillankadulla (13.1. 56 §), Ha-
kaniemenrannassa (17.3. 366 §), Hanasaa-
ressa (6.4.473 §), Verkkosaaren raideryhmien 
kohdalla (20.4. 546 §), Punakiventiellä (20.7. 
950 §), Muurimestarintien ja Yhdyskunnan-
tien risteyksessä (2.11. 1407 §) ja Rautatien-
torilla (23.11. 1512 §); tilapäisen yhteyden ra-
kentamista Metsälän tieltä Tenholan tielle (13. 
1. 78 §); paikallisia liikennemääräyksiä (13.1. 
79 §); ajonopeuden rajoittamista 50 ja 30 
km/t seuraavissa paikoissa: Helsingin ohi-
kulkutiellä välillä kaupungin raja-Puistolan 

rautatiesilta (13.1. 83 §), Sepänkadulla (9.3. 
328 §), Suomenlinnan alueella, Lauri Mikon-
pojan tien tiehoitokunnan hoidossa olevilla 
teillä, Savelan alueella sekä sillä Leppäsuon-
kadun osuudella, joka rajoittuu Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunnan kiinteistöihin että 
Ritokalliontiellä (29.12. 1697—1699, 1701, 
1702 §); linja-autoaseman alueen läpiajokiel-
toa (20.1. 99 §); liikenneturvallisuutta (20.1. 
101 §); taksi-, linja-autolinjojen-ja tilauslii-
kennelupien saamista, muuttamista ym. (20.1. 
112, 117 §, 9.3. 324, 325 §, 27.4. 586—588 §, 
25.5. 729 §, 15.6. 813, 821 §, 27.7. 983 §, 31.8. 
1090—1092 §, 28.9. 1227, 1228, 1231 §, 2.11. 
1410 §); jalankulkujärjestelyjä Mannerhei-
mintie 42—48 kohdalla (20.1. 115 §); pysä-
köintitilan varaamista Amerikan Yhdysval-
tain suurlähetystön CD-autoille (10.2. 199 §); 
viiden linja-autolinjan perustamista ja yhden 
jatkamista (17.2. 221 §,3.8. 1010 §,31.8.1089 
§, 14.9. 1162 §, 12.10. 1299 §); yhdystien ra-
kentamisen kiirehtämistä Lapinmäentieltä 
Koskelantielle (24.2. 236 §); Kaivolahden-
kadun liittymän poistamista Linnanraken-
tajantiellä (2.3.278 §); maaliikennekeskuksen 
liikenneyhteyksiä Tuusulantielle (17.3. 351 
§); jäällä tapahtuvan ilkivaltaisen moottori-
ajoneuvoliikenteen vähentämistä (17.3. 365 
§); Kontulan, Vesalan ja Mellunmäen liiken-
teen parantamista (30.3. 448 §); liikennelai-
toksen linja-autoliikenteen ulottamista Ta-
paninkylän, Siltamäen ja Malmin alueille 
(30.3.449 §); liikennemerkkipäätöksen muut-
tamista sekä taksipysäkkiä (6.4. 487 §); au-
tolinjojen 42N (Asema-aukio—Kannelmä-
ki—Kaarela) ja 63N (Asema-aukio—Suur-
suo) yöliikenteen järjestämistä matkustaja-
tarpeen mukaisesti (13.4. 521 §); autottoman 
vapun järjestämistä keskustaan (13.4. 524 §); 
linja-autoasemien sijoittamista (20.4. 544 §); 
autolinjan 65 (Rautatientori—Oulunkylä 
Veräjämäki) liikennetiheyksien muuttamis-
ta (20.4. 547 §); autolinjan 91 (Rautatientori 
—Puotila) päivä-, ilta- ja pyhäpäiväliiken-
teen supistamista (20.4. 548 §); paikallistei-
den rakentamista ja parantamista Uuden-
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maan läänin alueella (27.4. 585 §); johdin-
autoliikenteen säilyttämistä ja laajentamista 
(4.5. 616 §); Matkustajalaiturin satamaosan 
ja Ehrenströmintien pysäköintijärjestelyltä 
(10.5. 643 §); autolinjojen 55 (Marian sai-
raala—Koskela), 55A (Kampintori—Koske-
la) ja 55S (Jätkäsaari—Koskela) reitin pi-
dentämistä Koskelassa (10.5. 646 §, 5.10. 
1265 §); Kustaa Vaasan tien avaamista ylei-
selle raitiovaunuliikenteelle ja raitiolinjan 8 
ja 9 tai molempien ulottamista Koskelan 
vaunuhalleille saakka (10.5. 647 §); Rauta-
tientorin liikennepaineen keventämistä ja 
ja linja-autoliikennepalvelun parantamista 
Kruununhaan ja Kaartinkaupungin alueella 
(1.6. 743 §); liikenteen yksisuuntaistamista 
ja pysäköimisen kieltämistä eräillä Kallion 
kaupunginosan kaduilla (1.6. 757 §); Wärt-
silä Oy:n erikoiskuljetusten reittiä välillä 
Järvenpää—Hanasaari (8.6.785 §); Helsingin 
seudun ulkopuolella liikennöivien linja-auto-
linjojen päätepysäkkien siirtämistä pois Rau-
tatientorilta (8.6. 788 §); Kuusisaarentien— 
Pikkuniementien—Ramsaynrannan merkit-
semistä etuajo-oikeutetuksi tieksi, varsinkin 
suunnitelman liikenneturvallisuuden osalta 
(15.6. 812 §); Pääskylänkadun tilapäistä sul-
kemista (29.6. 866 §); Liikennepoliittisen Yh-
distyksen Enemmistö ry:n avustusanomusta 
(6.7. 889 §); Paloheinän alueen suunnittelua 
(20.7. 938 §); suojateiden näkyvyyden tehos-
tamista hämärän ja pimeän aikana (20.7. 
945 §); Elontien liikennettä (20.7. 946 §); 
autolinjojen 42N (Asema-aukio—Kannelmä-
ki—Kaarela) ja 63N (Asema-aukio—Suur-
suo) reittien muuttamista keskustassa (20.7. 
948 §); autolinjan 18 (Kruununhaka—Mei-
lahden klinikat) reitin muuttamista Arkadi-
ankadun ja Kaivokadun välillä (20.7. 949 §); 
liikennevaloja ohjaavan Vallilan alakeskuk-
sen hankintaa (27.7. 971 §, 24.8. 1071 §, 9.11. 
1425 §); kuorma- ja pakettiautojen taksan 
korottamista (3.8. 998 §); katualueen alenta-
mista Mikonkatu 25 kohdalla (3.8. 1005 §); 
autolinjojen 13 (Kauppatori—Etu-Töölö) ja 
13S (Kauppatori—Etu-Töölö—Hietaniemi) 

liikenteen lopettamista (3.8.1009 §); henkilö-
vuokra-autojen taksan korottamista (10.8. 
1020 §); Helsingin—Lahden moottoritien pa-
rantamiseen liittyvän Hernepellon yksityis-
tien järjestelysuunnitelman muuttamista (10. 
8. 1033 §); pitkäntähtäimen liikenneturvalli-
suussuunnitelman ja liikennetapaturmien eh-
käisysuunnitelman aikaansaamista (17.8. 
1043 §); Mannerheimintien valaistusta (7.9. 
1108 §); säiliöautojen pysäköintiä Herttonie-
men satama-alueella (21.9. 1195 §); Vuosaa-
ren uuden kansakoulun koululaisten turvalli-
suutta koulumatkoilla ja välitunneilla (5.10. 
1254 §); Etelä-Haagan länsiosan ja Konalan 
joukkokuljetuksen tehostamista (5.10. 1271 
§); valitusta Caloniuksenkadun liikennejär-
jestelystä (5.10. 1274 §); viisi ruuhka-ajan 
linja-autolinjojen perustamista (12.10. 1296, 
1297 §, 26.10. 1376 §, 2.11. 1410 §, 29.12. 
1694 §); Helsingin—Lahden moottoritien I-
rakennusvaiheen toteuttamista moottorilii-
kennetienä välillä Arola—Mäntsälä (19.10. 
1334 §); jalankulkusillan rakentamista Ke-
ravanjoen yli Siltamäen kohdalla (26.10.1371 
§); Caloniuksenkadun jalkakäytävien kaven-
tamista (23.11. 1501 §); autolinjan 86 (Rau-
tatientori—Santahamina) päätepysäkin siir-
tämistä ruuhka-aikoina Rautatientorilta Ka-
sarmitorille sekä autolinjan 86A (Rautatien-
tori—Laajasalo (Reiherintie)) tunnusnume-
ron ja reitin muuttamista Laajasalossa (23.11. 
1510 §); Vihdintien ylikulkusillan uusimista 
ja rantaradan kevyen liikenteen alikulkusillan 
rakentamista (30.11. 1531 §); liikennevalojen 
asentamista jalankulkijoita varten Mecheli-
ninkadulle Lapinlahdenkadun risteyksen lä-
heisyyteen (30.11. 1532 §); Muurimestarin-
tien aiheuttaman melu- ja tärinähaitan pois-
tamista (7.12. 1587 §); autolinjan 24 (Erotta-
ja—Seurasaari) reitin muuttamista Etu-Töö-
lössä (7.12. 1591 §); autolinjojen 50 ja 50A 
reitin muuttamista Alppilassa (7.12. 1594 §); 
autolinjan 75 (Rautatientori—Puistola) reitin 
jatkamista Puistolassa (14.12. 1605 §); liiken-
nemerkkien sijoittamistapaa (14.12. 1606 §); 
liikennettä Kiskontiellä Tenholantien ja Ka-
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runantien välillä (21.12. 1650 §); pysäkki-
levennysten varaamista Niinisaarentieltä (29. 
12.1689 §); liikenneyhteyksiä 54. kaupungin-
osaan (Vuosaari) kortteliin nro 54054 (29.12. 
1690 §) sekä kautta-ajon kieltämistä Lauri 
Mikonpojan tiellä (29.12. 1698 §). 

Lisäksi päätettiin mm. lukuisista pienistä 
liikennejärjestelyistä, liikenteen sujuvuutta ja 
liikenneturvallisuutta lisäävistä ohjaustoi-

menpiteistä ja tilapäisistä liikennerajoituk-
sista. 

Liikennejaosto valmisteli toimintaohjei-
densa ja lautakunnan johtosäännön mukai-
sesti lautakunnassa käsiteltyjä liikenneasioita 
sekä antoi kaupunginhallitukselle lausuntoja 
yksityistä linja-autoliikennettä koskevista ai-
kataulu«, taksa- ym. asioista. 
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