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
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jestelyt välillä K a m p p i - R u o h o l a h t i (14.11.1485 §)
— läpiajokielto: Bulevardin kokeilun jatkaminen (9.5.
637 §)
— nopeusrajoitukset: useita tarkistamisia eri tieosuuksilla
— piirustukset: Merihaasta Sörnäisten rantatien yli rakennettavan jalankulkusillan yleispiirustukset (16.5.
677 §)
— tien rakentaminen: Itäkatu—Radanvarsitie välillä
Saniaistie-Suurmetsäntie (5.12.1553 §)
— valtuustoaloitteet: Helsinginkadun liikennejärjestelyt (16.5.661 §), katu- ja liikennejärjestelmän saneeraustoimenpiteiden suunnitteleminen ja toteuttaminen
keskusta-ja asuntoalueilla (23.5.690 §)
Lausunnot
Lautakunta antoi khlle lausuntoja, jotka koskivat mm.
seuraavia asioita:
— apul.oikeuskanslerin kirje autoliikenteelle tarkoitetun punaisen liikennevalon noudattamatta jättämisestä
raitiovaunuliikenteessä (18.4.524 §)
— Eliel Saarisen tien haittavaikutusten vähentäminen
(24.6.880 §)
— Helsingin liikenteen kehittäminen (15.8.1051 §)
— henkilövuokra-autojen taksan korottaminen (21.3.
394 §)
— joukkoliikennekokeilut (30.5.722 §, 7.11.1438 §,
19.12.1651 §)
— kevyt
liikenne:
turvallisuuden
parantaminen
(10.10.1318 §), järjestelyt Pohjoisrannassa, Merihaan
alueella ja Sörnäisten rantatiellä (11.4.491 §)
— kävelykatu kokeilu: jatkotoimenpiteet Aleksanterinkadulla (21.3.378 §)
— liittymän rakentaminen Lahden moottoritielle Pihlajamäen kohdalle (21.3.375 §)
— melu: meluvallin rakentaminen Nurmijärventien
molemmille puolille välille Pirkkolantie—Muurimestarintie (19.12.1652 §), raitiovaunuliikenteen aiheuttama melu ja tärinä (28.3.424 §)
— mietinnöt: työaikojen porrastuskomitea (3.10.
1263 §)
— Näyttelijäntien liikenne (28.3.425 §)
— paikallistiet: Pakila—Paloheinä, Pasilankatu—Suokadun sekä Pasilankatu—Tenholantien paikallisteiden
lakkauttaminen yleisinä teinä (21.3.392 §, 12.9.1189
§), Suutarinkylän paikallistien parantamissuunnitelma
(17.1.79 §)
— pääkaupunkiseudun
liikennetutkimus v.
1975
(14.3.351 §)
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— pääradan käytön tehostaminen (20.6.805 §)
— pysäköintivirhemaksun korottaminen (24.6.871 §)
— taksiliikenteen
järjestysohjeiden
muuttaminen
(10.10.1317 §)
— teiden rakentaminen, parantaminen y m : Hanasaarentien rakentaminen (20.6.807 §), Itäkatu—Radanvarsitien rakentaminen välillä Suurmetsäntie—Latokartanonne (15.8.1036 §), Itäväylän parantaminen välillä
Kuusistonlinnantie—Riskutie (9.5.620 §), Viikintien
parantaminen välillä Hämeentie-Pihlajistontie (21.3.
376 §) sekä rantateiden kehittäminen pääkaupunkiseudulla (20.6.804 §)
— valtuustoaloitteet ja valtuutettujen kirjeet: lukuisia
lausuntoja liikenteen järjestelyä, - kokeiluja y m . liikenteeseen liittyviä asioita koskevista aloitteista ja kirjeistä
— yleispiirustukset: Itä-Pasilan Ratapihantien alittavan opastinsillan alikulun 8 rakennusvaihe I (15.8.
1043 §)
— yleissuunnitelmat: Länsiväylä (Kantatie n:o 51) ja
Turun moottoritien parantamistoimenpiteet välillä
Gumböle—Munkkivuori (20.6.803 § , 2 8 . 2 . 2 5 9 §), Valimon ent. Strömbergin seisakkeen ja Välikehäntien
(Kehä II) yleissuunnitelma välillä Karakallio—Paloheinä (21.3.396 §,25.4.565 §)
— yöliikenne: parantaminen
Lauttasaaressa (8.8.
1022 §).
Lisäksi annettiin lausuntoja mm. linja-autojen reittien
ja aikataulujen muutoksista, pysäköintijärjestelyistä,
liikennelupien myöntämisistä, uudistamisista ja muutoksista sekä paikallisista nopeusrajoituksista.
Muille kuin khlle annettiin kertomusvuonna lausuntoja m m . seuraavista asioista:
— Liikennepoliittinen Yhdistys Enemmistö r.y:lle
pyöräteiden suunnittelusta (20.6.1974, 851 §), kiinteistöviraston tonttiosastolle lisäalueen vuokraamisesta linja-autoaseman laiturialue 3:n länsireunalla (5.9.
1974, 1150 §) ja liikennelaitoksen lautakunnalle joukkoliikenteen huomioon ottamisesta liikennevaloissa
(26.9.1974, 1250 §).

Liikennejaosto
Jaosto valmisteli toimintaohjeidensa ja lautakunnan
johtosäännön mukaisesti lautakunnassa käsiteltäviä
liikenneasioita sekä antoi khlle lausuntoja yksityisen
linja-autoliikenteen aikatauluista ja pysäkkien sijoittamisista sekä tilausliikenteen taksoista.

