
XII. Kaupunginasemakaava-toimikunta. 

Kaupunginasemakaava-toimikunnan kertomus vuodelta 1909 oli seu-
raava: 

Helsingin kaupunginasemakaava-toimikuntaan ovat vuoden varrella 
kuuluneet seuraavat jäsenet, nimittäin kaupunginvaltuuston kolmeksi vuo-
deksi valitsemat: professori Gustaf Nyström, toimikunnan puheenjohtaja, 
ja kauppias Julius Tallberg sekä näiden varainiehinä professori Th. Homen 
ja vapaaherra R. F. von Willebrand; rahatoimikamarin vuodeksi valitse-
mat : pormestari Lennart Cajander, varamiehenä arkkitehti Knu t Wasa-
st jerna; sekä itseoikeutettuina jäseninä: kaupungininsinööri G. Idström 
ja kaupunginasemakaava-arkkitehti Bertel Jung . Varapuheenjohtajaksi 
on toimikunta valinnut pormestari Cajanderin ja sihteerin tehtäviä on 
toimikunnan johtosäännön mukaisesti hoitanut kaupunginasemakaava-
arkkitehti. 

Kaupunginasemakaava-toimikunta on vuoden varrella kokoontunut 
24 kertaa ja silloin käsitellyt kaupunginvaltuuston tai rahatoimikamarin 
sen harkittaviksi lähettämiä tai toimikunnassa vireille pantuja asioita. 
Sen ohessa on toimikunta tehnyt retkeilyjä kaupungin eri osiin ja sen 
tiluksille sekä siellä toimittanut asiain valaisemiseksi tarpeellisia katsel-
muksia. 

Toimikunnan vuoden varrella käsittelemistä tärkeämmistä asioista 
mainittakoon ensi sijassa toimikunnan laatima yleisasemakaava kaupun-
gille kuuluvia Backasin, Vallilan, Gumtähden, Sofielundin, Forsbyn, Kott-
byn, Anneperin, Arabian ja Träskin alueita varten sekä satama- ja teh-
dasalueiden järjestämiseksi Vanhankaupunginselän varrelle, joka asema-
kaava on lähetet ty rakennuskonttoriin. Sen ohessa on toimikunta laati-
nut suunnitelmat kaupungille kuuluvain Meilansin, Greijuksen ja Böhlen 
alueiden jaoitukseksi, ja esitetään nämä suunnitelmat vuonna 1910 val-
tuustolle. 
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Muista toimikunnan suorittamista suunnittelutöistä on mainittavissa 
ehdotus uuden liikenneväylän laittamiseksi rautatienaseman ja Läntisen 
viertotien välille sekä siinä yhteydessä ehdotus Henrikinkatujen ja viertotien 
erään osan ynnä korttelien n:ot 401, 402 ja 403 uudestijärjestämiseksi, lisäksi 
ehdotus Vilhon- ja Unioninkadun välille aikaisemmin suunnitellun liikenne-
väylän laittamiseksi sekä Lapinlahden pohjoisrannan järjestämiseksi. 

Piirustukset voimassa olevaan kaupunginasemakaavaan tehtäviä muu-
toksia varten on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti laadittu kort-
telille nro 297 ja Kaivokadun tontille nro 12. Sisäiset rakennusrajat on 
määrätty kaikkiaan 19:ään Töölön kaupunginosan kortteliin. 

Toimikunnassa tehdyn ehdotuksen mukaisesti on kaupunginvaltuusto 
vuoden varrella antanut sen tehtäväksi toimittaa julkisivujen tarkastuksen, 
milloin tuollainen tarkastusoikeus on kunnan viranomaisille varattu, ja 
siitä antaa lausunnon, ja on toimikunta täyt tänyt tämän uuden tehtä-
vänsä, milloin sitä on tarvittu. 

Töistä, jotka vuoden varrella on päätet ty tehtäviksi, mut ta joita ei 
ole ehditty saattaa loppuun, mainittakoon mittakaavaan 1 : 8,000 laadittu 
Helsingin kaupungin ja sen tiluksien ynnä rajakkaisten esi- ja huvila-
kaupunkien asemakartta. 


