
5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 

Viraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan 
kuuluvat asiat 

Ratkaisemattomien asioiden luettelo. Luettelot Ikn di-
aariin ennen 1.7.1973 merk i ty is tä, 31.1.1974 ratkaise-
matta olleista asioista tarkastet t i in (31.1.132 §). 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset kos-
kivat m m . seuraavia asioita: 
— asemakaavaluonnokset: Itäkeskuksen Cl-kor t te l i ja 
My l l ypu ron urhei lupuisto (2.5.584 §, 13.6.796 §) 
— kvstolle syysistuntokaudella esitettävät asiat (15.8. 
1041 §) 
— l i ikenteen tilanvaraus- ja t i lan käyttösuunnitelma 
(3.1.4 §) 
— osayleiskaavaehdotukset: kantakaupunkia koskeva 
luonnos ja virkistykseen I j i t tyvät erityisperustelut (3.1. 
3 , 5 §) 
— pohjoismaiset X I I rakennuspäivät Bergenissä sekä 
kaavoituskongressi, Ikn edustajien nimeäminen (9.5. 
628 §) 
— talousarvio v.lle 1975 sekä henkilökuntaliite ja ta-
loussuunnitelma v:ksi 1 9 7 6 - 1 9 8 5 (30.5.719 § , 2 5 . 4 . 
556 § , 5 5 5 §) 
— to imintasuunni te lma, tarkistet tu v:ksi 1974 sekä 
v:ien 1 9 7 6 - 1 9 8 0 KTS ja v:ien 1 9 8 1 - 1 9 8 5 osalta 
PTS:n tarkistaminen (15.8.1033 §, 12.9.1170 §). 

Lautakunnan käyttövaroista päätett i in suorittaa m m . 
erilaisten koulutusti laisuuksien osallistumismaksut se-
kä mahdoll iset muut virkasäännön mukaisesti korvat-
tavat kustannukset, luennoits i japalkkiot , kiertoajelu-
maksut je eräitä laskuja. 

Esitykset 

Lautakunta teki kertomusvuonna khlle mm. seuraavia 
asioita koskevat esitykset: 
— asemakaava- ja asema kaavamuutosehdotukset: Mar-
janiemen pohjoisosat sekä Var t ioky län eräät kor t te l i t , 
puisto-, katu- ja erityisalueet (1.8.934 §, 26.9.1227, 
1228 §) 
— edustajien lähettäminen ulkomai l le kongresseihin 
sekä op in to - j a v i rkamatkoi l le 
— kaupungin kulkulaitosjärjestelmän kehit täminen ja 
rahoitus v:ina 1 9 7 6 - 1 9 8 5 (29.8.1094 §) 
— Kaupunk i l i i ton ansiomerkin myöntäminen eräille 
viraston työntek i jö i l le (21.2.237 §) 
— Länsi-Pasilan saneeraustoimenpiteet ja asukkaiden 
si joi tuskysymys (25.4.557 §) 
— My l l ypu ron urhei lupuiston l i ikennesuunnitelmaan 
tehtävät tarkistukset (13.6.795 §) 
— osayleiskaavaehdotukset: kantakaupungin osalta 
pyydettävät lausunnot ja hyväksyminen ns. ensimmäi-
sen asteen yleiskaavana sekä Keskuspuiston osalta kol-

mannen asteen yleiskaavana (8.8.1000 §, 20.6.800 §, 
9.5.617 §) 

Lisäksi Ik päätt i esittää khl le, että Ik oikeutettaisi in 
käyttämään Malminkar tanon ki lpai luun merk i t yn siir-
tomäärärahan sen käyt tötarkoi tusta muuttaen projek-
t i to imintaan (28.2.273 §) sekä yl i t tämään kertomus-
vuoden talousarvion t i l in (7.11.1450 §), ja että viras-
ton käy t töön osoitettaisi in v:n 1975 talousarviossa siir-
tomääräraha piirustusten mikrof i lmausta varten (22.8. 
1067 §). 

Lausunnot 

Khlle annetut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioi-
ta: 
— asemakaavat: Var t ioky län korttel ien n:o 45145 ja 
4 5 1 5 5 - 4 5 1 5 7 muutosehdotukset (26.9.1229 §) 
— asuntotuotanto-ohjelma v. 1 9 7 5 - 7 9 (7.11.1436 §) 
— metroasiat: Kaivokadun, Puot inharjun ja Kluuvin 
metroasemien luonnospiirustukset (14.3.341 §, 12.9. 
1171 §, 19.9.1201 §) 
— mie t innö t : mikrpf i lmaus- ja v i rk is tysto imikunnan 
sekä uimala komitean mie t innö t (22.8.1067 §, 21.3. 
372 §, 12.12.1590 §) 
— pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan raide-
li ikenteen perusverkon päätäntää koskeva esitys (27.6. 
890 §) ja Heikon laatima kulkulaitosten toteuttamis-
ohjelma vuosille 1 9 7 6 - 1 9 8 0 (17.10.1332 §) 
— rakennusinvestoinnit : valt ion hall innon alojen to i -
m in ta - ja taloussuunnitelma v. 1 9 7 5 - 7 9 (18.2.255 §) 
— suunni t te luk i lpa i lun järjestäminen oopperatalorat-
kaisun löytämiseksi (20.6.801 §) 
— sähkörata: Espoo—Kivenlaht i -Soukan ja Etelä-Es-
poon sähköradan esiselvitykset (27.6.889 §) 
— ta lonrakennusto iminta: kaup. kanslian talous- ja 
suunnitteluosaston laatima inventoint i 1.1.74—1.4.75 

r (11.4.479 §) 
— urhei lupuis tot : käyt tösuunnitelma Myl lypurossa 
(13.6.795 §) 
— valtuustoaloi te: kaupunkisuunnit te lulautakunnan 
to imintaa koskeva aloite (31.10.1395 §) 
— vuosit i l intarkastaj ien kertomus v. 1973 (15.8. 
1032 §) 
— väestönsuojelu: itäisen aluekeskuksen selvitys 
(17.10.1345 §) 
— yleiskaavat: Itäkeskuksen kaavaehdotusta koskevat 
muistutukset ja huomautukset (11.4.477 §) 

Lisäksi lautakunta antoi lausuntoja mm. met ro to imi -
kunnalle metron sektor i tutk imuksista osuuksil la 
Kamppi—Huopalaht i ja Kamppi—Pasila (25.4.558 §). 

Asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset kos-
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kivat mm. seuraavia asioita: 
— aikataulut: Keski-Pasilan suunnitteluaikataulu ja 
Länsi-Pasilan kaavoitusaikataulurunko (10.1.31, 32 §) 
— asemakaavaluonnokset: Kannelmäen keskuksen laa-
timisohjeet ja alustava luonnos (17.1.58 §, 11.4.481 §) 
Katajanokan sekä Suutarilan ns. Puistolan kerrostalo-
alueen keskeisten kortteleiden alustavat luonnokset 
(27.6.897 §, 28.2.265 §) sekä Pukinmäen Savelan alu-
een luonnokset (20.6.814 §, 7.11.1442 §) 
— asemakaavan muutokset: Ala-Malmin muutosluon-
nos pallokenttien sijoittamiseksi (12.12.1595 §) ja Pih-
lajamäen teollisuusalueen muutostyöohjelma ja muu-
tosten jälki työ (31.1.126 §,24.6.863 §) 
— asemakaavoituksessa noudatettavat periaatteet: 
Malmin pohjoisen asuntoalueen asemakaavan muutok-
set sekä Puistolan radan itäpuolisen pientaloalueen ase-
makaavoitus (27.6.894,897 §) 
— kaavarungot: Malmin aluekeskuksen kaavarunko-
suunnitelma (22.8.1069 §), Malminkartano, ohjelma ja 
työn lähtökohdan vaihtoehdot (24.1.98 §), Kamppi, 
kaavarunkoluonnoksen korttelien pääasiallinen käyttö-
tarkoitus, enimmäiskerrosalat, rakennusten enimmäis-
räystäskorkeudetja sijoitteluperiaatteet (7.2.160 §), 
Tapanila, työn I vaiheen kaavarungon jatkosuunnittelu 
(25.4.561 §) 
— kaavoituksessa noudatettavat vaihtoehdot: Malmin 
kartanon alueen aloituskortteli (30.5.727 §) ja Pukin-
mäen Savelan alue (7.3.304 §) 
— kävely- ja pyörätiet: kunnostaminen Lauttasaares-
sa (16.5.674 §) 
— maankäyttö: Tuomarinkylän kartanon tarkennet-
tu suunnitelma (12.9.1181 §) ja Vartioharjun kaava-
runkoalueen maankäytön tutkiminen (30.5.728 §) 
— rakennuslupahakemukset: lausuntojen antamista 
tarkoittavan oikeuden väliaik. siirtäminen .kaupunki-
suunnitteluosastolle (27.6.928 §) 
— suunnitteluperiaatteet: Länsi-Pasila (10.10.1303 §). 

Lisäksi lautakunta teki useita erilaisia korttelisuunni-
telmia sekä kortteleiden ja tontt ien asemakaavaluon-
noksia koskevia päätöksiä. 

Esitykset 

Lautakunta päätti lähettää khIle seuraavat ehdotuk-
set puoltaen niiden hyväksymistä 

asemakaavaehdotukset 
- Etelä-Kaarela: Malminkartano, kort t . 3 3 2 2 0 -
33226 sekä puisto-, urheilu- ja katualueet (28.11. 
1524 §) ja Maununneva kortt . 33025-33054 ja 
33073-33082 (14.3.344 §, 10.10.1302 §) 
- Haaga-Lassila, kort t . 29178-29185 (24.1.95 §) 
- Munkkiniemi, kort t . 30128 (19.12.1640 §) 
- Pukinmäki, Savela, kortt . 37202-37024 sekä 

puisto-ja katualueet (7.11.1442 §) 
- Suurmetsä, Puistola ja Heikinlaakso kort t . 41051, 
41069, 41082, 41156, 41158, 41161-41163 ja 
41072/4 ja 5sekä puistoalue (6.6.758 §,28.11.1552 §) 
- Suutarila, kort t . 40011-40024 , Siltamäen pienta-
loalue (4.4.440 §, 7.11.1441 §) 
- Vart iokylä, kort t . 45196-45197 sekä katu-, liiken-
ne- ja puistoalueet (9.5.622 §) 
- Vuosaari, ko r t t .54011 ,54013-54033 (24.6.864 §) 

asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukset 
- Etelä-Kaarela: Kannelmäki, kortt . 33090-33098 
asemakaava- ja kort t . 33122 sekä puisto-ja katualueen 
muutosehdotus (8.8.1003, 14.11.1469 §) 
- Haaga: Lassilan osa-alueen kortt . 29177-29188 ja 
osaa kort t . 29177 koskeva asemakaava- sekä puisto-, 
katu- ja rautatiealueen muutosehdotus (26.9.1235 §) 
ja Pohjois-Haagan Eliel Saarisen tie (28.11.1544 §) 
- Hert toniemi: katu- f liikenne- ja puistoalueet (9.5. 
622 §, 21.11.1493 §), Länsi-Herttoniemi: katu- ja 
puistoalueen asemakaava- ja kortt . 43139,43171 sekä 
katu-, liikenne- ja puistoalueiden muutosehdotus (5.9. 
1139 §) 
- Mellunkylä: Kontula, Tanhuantien kaakkoispuolen 
asemakaava- ja puistoalueen muutosehdotus (24.1. 
121 §) ja kort t . 47029/1 ja viereistä Koskelantietä ja 
puiston osaa koskeva muutosehdotus sekä Kosken-
haan-, Kotikonnun- ja Kontulantien l i i t tymien viereis-
tä aluetta koskeva asemakaavaehdotus (10.10.1309 §) 
- Pasila, Käpylä: puistoalue (19.12.1632 §) 
- Suutarila: kort t . 40112-40118 asemakaava- (Puis-
tolan keskusta) ja kort t . 40107 sekä K jmnaasipolku — 
katualueen muutosehdotus (13.6.794 §) 
- Vuosaari: kort t . 54083 ja viereisen alueen muutos-
sekä kort t . 54090 ja viereisen alueen asemakaavaeh-
dotus (24.1.93 §,5.12.1556 §). 

Lisäksi lautakunta teki lukuisia asemakaavan muutos-
ehdotuksia. 

Muut khlle tehdyt esitykset koskivat mm. seuraavia 
asioita: 
— nimien muuttaminen: Helsingistä Espoon ja Van-
taan alueille jatkuvat moottor i t iet sekä Messuhalli ja 
Messukenttä (19.12.1666 §) 
— täyttöalueet: Kannelmäen täyttöaluesuunnitelma 
(3.10.1287 §). Kontulankaaren ja Paloheinän sekä 
Tattarisuon Alppikylän täyttöalueiden käyttö- ja 
maisemanhoitosuunnitelmat (31.10.1416, 1401 §, 
3.10.1288 §), ja Sarvasto-Laajasalonkaaren täyttö-
suunnitelma (5.12.1559 §). 

Lautakunta teki lisäksi esityksiä kaup.osien, kaup. 
osien osa-alueiden ja kortteleiden rakennuskiellon 
jatkamisesta, kortteleiden korkeustasojen vahvista-
misista ja muuttamisista. 
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Lausunnot 

Lautakunta antoi kertomusvuonna khlle lausuntoja 
mm. seuraavista asioista: 
— aallonmurtajan jatkaminen Valassaaressa (28.2. 
284 §) 
— alueiden, tont t ien, kortteleiden ym. varaaminen 
rakentamista varten: Kallion kort t . 303 Suomen Kau-
punki l i i ton ym. yhteistä toimitaloa varten (14.2. 
199 §), Munkkiniemestä Talin urheilupuistosta alue 
squash-hallia varten (20.6.858 §), Oulunkylästä alueet 
vanhusten asuintaloa, aluelääkärin ti loja, kotisairaan-
hoitoasemaa ja lasten päivä hoitolaitosta varten (6.6. 
759 §), Pohjois-Haagan asemakeskuksen tont t i 29182/ 
1 Keskus Sato Oy:lle (26.9.1252 §). Talosaaressa ja 
itäisissä kaup.osissa tontteja huolto- ja hoitokotia var-
ten (9.5.641 §) 
— asemakaavat: Suurmetsän, osan Puistolaa ja Heikin-
laakson asemakaavan n:o 6181 vahvistamatta jätetty 
osa (28.11.1523 §) 
— Eiran kaupunginosan suojeleminen (28.11.1522 §) 
— ensiapuasemat: Kunnantien ensiapuaseman toimin-
nallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma (9.5.639 §) 
— helikopterikentän (tilap.) sijoittaminen Töölön ra-
tapihalle (23.5.713 §) 
— jätevedet: Kulosaaren jäteveden puhdistamon muut-
taminen jätevedenpumppaamoksi (21.3.401 §) 
— jäänmurtajat (valtion), kesäseisontasataman muo-
dostaminen Katajanokalle (30.5.725 §) 
— kaasulaitos: tuotantolaitoksen muuttaminen kevyt-
bensiini käyttöiseksi (11.4.505 §) 
— kaavoitus: eduskunnan oik.asiamiehen kirje Palo-
heinän kaavoitusta koskevasta kantelusta (11.4.503 §) 
— korttel ikoulun rakentaminen Jakomäen pohjois-
osaan (31.1.129 §) 
— lasten päivähoitolaitokset: rakentamisedellytysten 
luominen Vesalaan, Myl lypuroon ja Kallioon (31.1. 
139 §) 
— leirintäalueet: lopettaminen Tullisaaressa ja laajen-
taminen Rastilassa (12.12.1594 §) 
— Martinlaakson rata: Malminkartanon asemasillan ra-
kentaminen ja tunnelin jatkaminen (17.1.86 §) 
— metro: Kampin metroaseman länsipuolinen varaju-
na-ja kääntöraiteiston sekä varapoistumistien tarkistet-
tu suunnitelma ja pääpiirustukset (20.6.859 §, 29.8. 
1102 §) 
— miet innöt: majoituskomitea ja nuorisopoliitt inen 
ohjelmakomitea (4.4.461 §,26.9.1254 §) 
— museo-ja näyttelyt i lat Helsingissä (20.6.816 §) 
— nuoriso- ja kerhoti lat: Konalassa ja Pitäjänmäellä 
(5.9.1157 §), ja nuorisotalon perustaminen Pukinmä-
keen (19.9.1209 §) 
— piirustukset: Katajanokalle K5 varastorakennuk-
seen sijoitettavan matkustajaterminaalin pääpiirustuk-
set (4.4.456 §) 
— osoitenumerointi: Mellunkylä, Tankovainiontie 
(31.1.142 §) 

— poliisilaitoksen koiratarhan perustaminen Ruskea-
suolle (28.3.432 §) 
— puistot: Eiran kort t . 232 itäpuolella olevan puisto-
alueen käyttö (31.1.141 §) 
— radiopuhelinaseman sijoittaminen (24.1.120 §, 
20.6.818 §) 
— satamat: Sörnäisten sataman yleissuunnitelma 
(18.4.527 §) 
— terveysasemat: Etelä-Haagan ja Maunulan asemien 
perustamissuunnitelmat (17.1.87 §, 7.2.159 §) 
— valtuustoaloitteet, kirjeet: Alppiharjun kort t . 353 
(Josafatin kalliot) käyttöä koskevat aloitteet (19.12. 
1633—1635 §), Kampin yleiskaava-alueeseen l i i t tyvät 
näkökohdat, kuten kiinteistö- ja el inkeinopolit i ikka, 
liikenne ym. (29.8.1101 §), kauppahallin sijoittaminen 
Kamppiin (29.8.1103 §), koirien ulkoi luttamis-ja kou-
lutuspaikkojen lisäämistä eri kaup.osissa koskeva valtuu-
tettujen kirje (21.11.1495 §) 
— venesatamasuunnitelma, Merihaka (19.12.1661 §) 
— voimajohdon siirtäminen (21.2.226 §) 
— väestönsuojat: Dagmarinkadun kalliosuojan raken-
taminen rauhanaikaista käyttöä koskeva suunnitelma 
(21.3.417 §), Kontulan väestönsuojan rauhanaik. käyt-
tö (21.2.245 §) sekä Pohjois-Haagan ja Kannelmäen 
väestösuojat (16.5.673 §). 

Muil le kuin khlle annettiin mm. seuraavia asioita kos-
kevat lausunnot: 
— kiinteistölautakunnalle puistoalueen liittämisestä 
Konalan korttel i in 32034 (5.12.1557 §) ja maanvaih-
dosta Vuosaaren Ramsinniemessä (12.12.1593 §) 
— kiinteistövirastolle Oy Esso Ab:n Merikadun huol-
toasema-alueen vuokra-ajan jatkamisesta (28.3.418 §) 
ja urheilutilojen sijoittamisesta korttel i in 353 (Josafa-
t in kalliot) (21.11.1492 §) 
— urheilu- ja ulkoiluvirastolle Naurissalmen venesata-
ma-alueen talvisäilytysalueesta (29.8.1105 §) 

Lisäksi annetti in maistraatille lausuntoja monista ra-
kennuslupahakemuksista sekä eräille yhdistyksille ja 
yksityisil le erilaisista asioista. 

Yleiskaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunnan tärkeimmät päätökset koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— suunnitteet: asumisen ja hallinto-, teollisuus-, pal-
velu-, ympäristönsuojelu- ja virkistyssektori sekä tek-
nisen huollon sektori (24.1.92 §, 11.3.329 § , 3 3 0 §, 
331 § , 3 3 3 § ,334 §,28.3.409 §), yleiskaava 1972:een 
l i i t tyvät työpaikat (4.1.18 §) 
— talousarvio: t i l in alamomenttien siirtäminen kerto-
musvuonna (1.8.963 §). 
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