5. Kaupunkisuunnittelulautakunta
Lausunnot
Lautakunta antoi kertomusvuonna khlle lausuntoja
m m . seuraavista asioista:
— aallonmurtajan jatkaminen
Valassaaressa (28.2.
284 §)
— alueiden, t o n t t i e n , kortteleiden y m . varaaminen
rakentamista varten: Kallion k o r t t . 303 Suomen Kaupunkiliiton y m . yhteistä toimitaloa varten (14.2.
199 §), Munkkiniemestä Talin urheilupuistosta alue
squash-hallia varten (20.6.858 §), Oulunkylästä alueet
vanhusten asuintaloa, aluelääkärin tiloja, kotisairaanhoitoasemaa ja lasten päivä hoitolaitosta varten (6.6.
759 §), Pohjois-Haagan asemakeskuksen t o n t t i 29182/
1 Keskus Sato Oy:lle (26.9.1252 §). Talosaaressa ja
itäisissä kaup.osissa tontteja huolto- ja hoitokotia varten (9.5.641 §)
— asemakaavat: Suurmetsän, osan Puistolaa ja Heikinlaakson asemakaavan n:o 6181 vahvistamatta jätetty
osa (28.11.1523 §)
— Eiran kaupunginosan suojeleminen (28.11.1522 §)
— ensiapuasemat: Kunnantien ensiapuaseman toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma (9.5.639 §)
— helikopterikentän (tilap.) sijoittaminen Töölön ratapihalle (23.5.713 §)
— jätevedet: Kulosaaren jäteveden puhdistamon muuttaminen jätevedenpumppaamoksi (21.3.401 §)
— jäänmurtajat (valtion), kesäseisontasataman muodostaminen Katajanokalle (30.5.725 §)
— kaasulaitos: tuotantolaitoksen muuttaminen kevytbensiini käyttöiseksi (11.4.505 §)
— kaavoitus: eduskunnan oik.asiamiehen kirje Paloheinän kaavoitusta koskevasta kantelusta (11.4.503 §)
— korttelikoulun rakentaminen Jakomäen pohjoisosaan (31.1.129 §)
— lasten päivähoitolaitokset: rakentamisedellytysten
luominen Vesalaan, Myllypuroon ja Kallioon (31.1.
139 §)
— leirintäalueet: lopettaminen Tullisaaressa ja laajentaminen Rastilassa (12.12.1594 §)
— Martinlaakson rata: Malminkartanon asemasillan rakentaminen ja tunnelin jatkaminen (17.1.86 §)
— metro: Kampin metroaseman länsipuolinen varajuna-ja kääntöraiteiston sekä varapoistumistien tarkistettu suunnitelma ja pääpiirustukset (20.6.859 §, 29.8.
1102 §)
— mietinnöt: majoituskomitea ja nuorisopoliittinen
ohjelmakomitea (4.4.461 §,26.9.1254 §)
— museo-ja näyttelytilat Helsingissä (20.6.816 §)
— nuoriso- ja kerhotilat: Konalassa ja Pitäjänmäellä
(5.9.1157 §), ja nuorisotalon perustaminen Pukinmäkeen (19.9.1209 §)
— piirustukset: Katajanokalle K5 varastorakennukseen sijoitettavan matkustajaterminaalin pääpiirustukset (4.4.456 §)
— osoitenumerointi:
Mellunkylä,
Tankovainiontie
(31.1.142 §)
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— poliisilaitoksen koiratarhan perustaminen Ruskeasuolle (28.3.432 §)
— puistot: Eiran kortt. 232 itäpuolella olevan puistoalueen 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 kortt. 353
(Josafatin kalliot) käyttöä koskevat aloitteet (19.12.
1633—1635 §), Kampin yleiskaava-alueeseen liittyvät
näkökohdat, kuten kiinteistö- ja elinkeinopolitiikka,
liikenne ym. (29.8.1101 §), kauppahallin sijoittaminen
Kamppiin (29.8.1103 §), koirien ulkoiluttamis-ja koulutuspaikkojen lisäämistä eri kaup.osissa koskeva valtuutettujen kirje (21.11.1495 §)
— venesatamasuunnitelma, Merihaka (19.12.1661 §)
— voimajohdon siirtäminen (21.2.226 §)
— väestönsuojat: Dagmarinkadun kalliosuojan rakentaminen rauhanaikaista käyttöä koskeva suunnitelma
(21.3.417 §), Kontulan väestönsuojan rauhanaik. käyttö (21.2.245 §) sekä Pohjois-Haagan ja Kannelmäen
väestösuojat (16.5.673 §).

Muille kuin khlle annettiin mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot:
— kiinteistölautakunnalle puistoalueen liittämisestä
Konalan kortteliin 32034 (5.12.1557 §) ja maanvaihdosta Vuosaaren Ramsinniemessä (12.12.1593 §)
— kiinteistövirastolle Oy Esso A b : n Merikadun huoltoasema-alueen vuokra-ajan jatkamisesta (28.3.418 §)
ja urheilutilojen sijoittamisesta kortteliin 353 (Josafatin kalliot) (21.11.1492 §)
— urheilu- ja ulkoiluvirastolle Naurissalmen venesatama-alueen talvisäilytysalueesta (29.8.1105 §)
Lisäksi annettiin maistraatille lausuntoja monista rakennuslupahakemuksista sekä eräille yhdistyksille ja
yksityisille erilaisista asioista.

Yleiskaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat
Päätökset
Lautakunnan tärkeimmät päätökset koskivat mm.
seuraavia asioita:
— suunnitteet: asumisen ja hallinto-, teollisuus-, palvelu-, ympäristönsuojelu- ja virkistyssektori sekä teknisen huollon sektori (24.1.92 §, 11.3.329 § , 3 3 0 §,
331 § , 3 3 3 § , 3 3 4 §,28.3.409 §), yleiskaava 1972:een
liittyvät työpaikat (4.1.18 §)
— talousarvio: tilin alamomenttien siirtäminen kertomusvuonna (1.8.963 §).

5. Kaupunkisuunnittelulautakunta
Lausunnot
Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot koskivat
m m . seuraavia asioita:
— asemakaavaehdotukset ja -luonnokset: Koivukylä 5 sekä Vantaan Ylästön ja Konungsin alueet (28.3.
423 §, 15.8.1039 §,5.9.1141 §)
— posti- ja lennätin laitoksen puhelin kaapelireitti välillä Helsinki—Lahti (7.11.1445 §)
— rauhoitusalueen
muodostaminen
Mustavuoreen
(16.5.658 §)
— V i h d i n kunnassa olevan Eerolan lomamaja-alueen
yleissuunnitelma (21.3.382 §)
— yleiskaavaehdotuksen 1972 C-jakson tarkistetut
tilankäyttösuunnitelmat (4.4.442 §).
Lisäksi lautakunta antoi lausunnon mm. Espoon kaupungin asemakaavalautakunnalle Laaksolahden kaavaluonnoksesta (30.5.720 §).

— suunnittelu: Itä-Pasilan eteläosan opastussuunnitelma (12.9.1188 §), liityntä pysäköintialueiden suunnittelussa noudatettavat periaatteet (4.4.444 §), Sörnäisten rantatien jatkosuunnittelun pohjana noudatettavat vaihtoehdot (24.6.868 §), yleiskaava 1972:een
liittyvä liikenteen suunnite (4.4.447 §)
— taksit: taksiaseman perustaminen Myllypuroon
(12.9.1174 §), taksiruutujärjestelmän laajentaminen
keskustan alueilla ja sitä koskevan kokeilun määrääminen pysyväksi (3.1.8 §)
Lautakunta päätti muuttaa kertomusvuoden talousarvion eräällä tilillä olevien osamäärärahojen jakoa (20.6.
843 §) ja anoa kiinteistölautakunnalta erään tilin siirtämistä (1.8.975 §) sekä päätti esittää khlle eräitä kertomusvuoden talousarvion tilejä koskevia ylitysoikeusanomuksia (24.10.1382 §, 12.12.1611 §).

Liikennesuunnitteluosaston toimialaan kuuluvat asiat

Lisäksi päätettiin lukuisista pienistä liikennejärjestelyistä, liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta
lisäävistä ohjaustoimenpiteistä ja tilapäisistä liikennerajoituksista.

Päätökset

Esitykset

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset koskivat m m . seuraavia asioita:
— Ilmalan seisake: suunnittelu ja yhteyden järjestäminen seisakkeelta vesilinnoille (20.6.806,838 §)
— joukkoliikennekokeilut: yksityskohtaiset liikennejärjestelyt välillä
Rautatientori—Tuusulantie
(1.8.
936 §), kokeiluun liittyvät liikennejärjestelyt Pitkänsillan sulkemiseksi (12.9.1177 §), järjestelyjen tarkistaminen (10.10.1325 §) sekä järjestelyn jatkaminen
Vanhalla Viertotiellä (14.11.1484 §)
— kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen Lauttasaaren ja Kaskisaaren välille (21.3.397 §)
— kurssit: viraston edustajan osallistuminen viemärilaitosten käytön ja hoidon järjestämistä koskevaan
kurssiin (10.10.1327 §)
— liikennejärjestelyt: Katajanokan kanavaseudun jatkosuunnittelun pohjana noudatettavat vaihtoehdot
(21.2.231 §), Munkkiniemessä ja Munkkivuoressa
(6.6.790 §), Paasivuoren kadun itäpään sulkeminen
kokeilutarkoituksessa (12.9.1176 §)
— liikennevalot: huoltoauton hankkiminen (24.1.
118 §), liikennevalojen asennusohjelma v. 1975 ja läntisten alueiden liikennevalojärjestelmän tietokonekeskuksen rakentamistyön
(muutostyön)
tilaaminen
(5.12.1552 §, 12.12.1601 §), asentamisessa v. 1974
noudatettava ohjelma (21.2.229 §)
— linja-autoliikenne: Rautatientorin liikenteen keventämistä koskevat järjestelyt (20.6.808 §) ja nopeuttaminen
Itämerenkadun/Porkkalan kadun
liittymässä
(21.11.1505 §)
— pysäköintimittareiden hankinta ja asennus (30.5.
726 §)

Lautakunta teki kertomusvuonna khlle mm. seuraavia
asioita koskevan esityksen:
— joukkoliikennekokeilu: kokeiluun liittyvä pikabussi- ja kaistakokeilu välillä Tapiola—Kamppi (20.6.
810 §), kokeiluun liittyvien järjestelyjen jatkaminen
ja muuttaminen (12.12.1588 §)
— julkisen pintaliikenteen parantaminen Kampille
suuntautuvan länsisektorin osalta (9.5.619 §)
— kevyt liikenne: Hämeentien ja Kustaa Vaasan tien
jalankulku- ja pyörätiejärjestelyt (16.5.659 §), väylän
kunnostaminen Paciuksen kadulta Rastastielle ja rakentaminen Itä-Pasilasta Käpylään sekä Pihlajamäentielle
välille Pihlajistontie—Moreenitie (21.3.377 §, 17.10.
1335 §, 22.8.1079 §), raitin rakentaminen Metsäläntieltä Mäkipellonkujalle (21.11.1511 §) ja yhteyksien
parantaminen välillä Heikinlaakso—Vaarala—lakomäen
pohjoisosa (18.4.531 §)
— liikennejärjestelyt: Katajanokan kanavaseutu (30.5.
723 §)
— Iiikennemerkit:järjestelyt Meilahden itäosan (Pihlajatie) ja Käpylän länsiosan asumaympäristön laatutason parantamiseksi (7.3.297, 298 §)
— liikennesuunnitelmat: Herttoniemen salmi—Koirasaarentie (21.2.252 §) ja Lato kartanontien yleissuunnitelma välillä Malmin asema—Kehä I (4.4.446 §) sekä
Valtatie n:o 2:n yleissuunnitelma välillä rantarata—
Hels.kaup.raja (8.8.1007 §)
— liittymäjärjestelyt: Tattariharjuntie (Vanha Porvoontie) ja Kehä I (7.3.300 §) sekä Pihlajamäentie ja
Meripihkantie (22.8.1079 §)
— linja-autoliikenne: ajoyhteyden järjestäminen Matkamiehentieltä Nurmijärventielle (19.12.1650 §) ja jär183

