
4. Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Kaupunkisuunnitteluviraston ensimmäi-
nen täysi toimintavuosi oli v. 1965. Toiminta 
laajentui ja toimintamuodot vakiintuivat. 
Kaupungin asukasluvun jatkunut kasvu sa-
maten kuin liikenteen voimakas lisääntymi-
nen saattoivat kaupunkisuunnittelun yhä 
vaikeampien ongelmien eteen. Samalla py-
rittiin kiinnittämään entistä enemmän huo-
miota miljöökysymyksiin kaupunkilaisten 
viihtyisyyteen vaikuttavina tekijöinä sekä 
asuntoalueilla että kaupungin keskustassa. 

Viraston toiminnan laajuudesta antaa ku-
van kertomusvuonna diaariin merkittyjen 
asioiden luku, joka oli 1 519. Näistä oli vi-
rastopäällikön toimialaan kuuluvia asioita 
410, kansliaosaston 28, asemakaavaosaston 
600, yleiskaavaosaston 28 ja liikennesuunnit-
teluosaston 453. Viraston lähettämien kirjei-
den lukumäärä oli 314. Virastopäällikön pää-
tösluettelon pykäläluku oli 152. 

Virastopäällikön valmistelemista asioista 
tärkeimpänä voidaan pitää keskustan asema-
kaavatoimikunnan mietinnöstä kaupungin-
hallitukselle annettavaa lausuntoa, jonka val-
mistelu aloitettiin jo edellisenä vuonna ja joka 
kertomusvuoden lopussa valmistui esiteltä-
väksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Toi-
sena huomattavana asiana mainittakoon pää-
teiden ja ranta-alueiden kaunistaminen, josta 
tehtiin esitys lautakunnalle. 

Vuosaaren alueen Helsinkiin liittämistä 
tutkivan neuvottelukunnan mietinnöstä an-
nettiin lausunto ja asian tultua myönteisesti 
ratkaistuksi ryhdyttiin valmistelemaan alu-
eella tarpeellisia kaavanmuutoksia. 

Henkilökunta. Virastopäällikön viransijai-
sena toimi 1.—31.1. välisenä aikana arkkit. 
Väinö Tuukkanen sekä 1.2. lukien virkaan va-
littuna arkkit. Aarne Ervi. 

Henkilökunnan lukumäärä lisääntyi 9:llä 
edelliseen vuoteen verraten, joten se kerto-
musvuoden lopussa oli 69. Näistä toimi 11 
henkilöä kansliaosastossa, 28 asemakaava-
osastossa, 6 yleiskaavaosastossa ja 24 liiken-
nesuunnitteluosastossa. Henkilökunnasta oli 
42 virkasuhteessa ja muut työsopimussuh-
teessa. 

Huoneistot. Kansliaosasto ja asemakaava-
osasto sijaitsivat edelleen talossa Katariinan-
katu 1 sekä liikennesuunnitteluosasto Alek-
santerinkatu 16—18:ssa. Yleiskaavaosasto 
siirtyi Katariinankatu Iistä Mariankatu 5:ssä 
olevaan huoneistoon. 

Kansliaosasto huolehti viraston hallinnollis-
ten ja lainopillisten tehtävien hoitamisesta. 
Viimeksi mainituista olivat huomattavimpia 
oikeudelliset selvitykset, jotka koskivat kiin-
teistönomistajien oikeusturvaa asemakaava-
asioissa tapahtuvan kuulutus- ja ilmoitusme-
nettelyn yhteydessä, rakennustaiteellisesti 
arvokkaiden rakennusten eri suojelutapoja, 
sekä akateemikko Alvar Aallon keskusta-
suunnitelman toteuttamisen juridisia edelly-
tyksiä. 

Viraston poikkeuslupa-anomuksista anta-
mia lausuntoja kansliaosasto valmisteli yh-
dessä asemakaavaosaston kanssa. 

Asemakaavaosastossa oli asemakaava-ark-
kitehdin virka täyt tämät tä 1.6. lähtien ja 
yksi insinöörin viroista 1.10. lähtien. Arkki-
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tehdeistä siirtyi 3 työsopimussuhteeseen ja 
yksi arkkitehdin virka oli avoinna. 

Kertomusvuosi oli osaston ensimmäinen 
kokonainen toimintavuosi oman lautakunnan 
ja viraston puitteissa. Jo näinkin lyhyeltä 
ajal ta saadut kokemukset osoittivat, e t tä 
osaston tehtävät näyt tävät jatkuvasti lisään-
tyvän ja vaikeutuvan. Erityisesti asemakaa-
van uudistamis- ja muutostyöt lisääntyivät, 
suunnit telutehtävät kytkeytyivät yhä laa-
jempiin ongelma-alueisiin ja muuttuivat siten 
yhä vaikeammin ratkaistaviksi. Osaston käy-
tettävissä olleet suunnittelijavoimat osoittau-
tuivat riittämättömiksi, mikä näkyy ehkä 
selvimmin keskeneräisten ns. rutiinitöiden 
varsin suuresta määrästä. 

Uusia asemakaavaehdotuksia valmistui 
seuraavasti: 29. kaupunginosassa olevan Ki-
vihaka-nimisen alueen pohjoisosa (piirustus 
n:o 5665), osa 37. kaupunginosasta (nro 5656), 
41. kaupunginosan itäosassa oleva Jakomäen 
alue (nro 5675), 47. kaupunginosassa olevan 
Kontulan alueen osa (nro 5753) sekä 49. kau-
punginosassa olevan Yliskylän luoteisosa 
(n:o 5677). 

Asemakaavan muutoksia laadittiin 99. 
Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitel-

tiin 323 asiaa. Rakennuslupa-anomuksista 
annettiin 406 lausuntoa rakennustarkastus-
virastolle. Tonttikorkeusilmoituksia annet-
tiin 724. 

Suuritöisimmän ja laajimman tehtävän 
muodosti esikaupunkialueiden kaavoitustyön 
ohella 1.—8. ja 10.—14. kaupunginosien ase-
makaavan uudistaminen. Kertomusvuonna 
keskityttiin pääasiassa eteläisten kaupungin-
osien asemakaavaehdotuksen laatimiseen sekä 
kaupunginvaltuuston hyväksymien, mut ta 
sisäasiainministeriön palauttamien 10.—12. 
kaupunginosien asemakaavojen korjaami-
seen. 

Osastossa laadittiin kaupungin kaavoitus-
tilannetta kertomusvuoden päättyessä esit-
tävä kart ta, josta ilmeni kaupungin asema-
kaavoitetut alueet, rakennuskaava-alueet, 
alueet, joille kaupunginvaltuusto oli päät tä-

nyt laadittavaksi asemakaavan, alueet, joi-
den kaavaa kaupunginvaltuusto oli päät tä-
nyt muut taa sekä tietoja kaavoitettavien ja 
muutettavien alueiden kaavojen alistamis-
ajankohdista, laajuudesta ja asukasluvusta. 

Yleiskaavaosaston yleiskaava-arkkitehdin 
ja t i lastotutkijan virat täytett i in 1.6. lukien. 

Osastossa valmisteltiin ja aloitettiin laaja 
tutkimus ja suunnittelutyö, joka koski kau-
pungin viheralueita ja niihin liittyvää vapaa-
ajan viettoa. Tämän tutkimuksen oli määrä 
tapahtua samanaikaisesti liikennetutkimuk-
sen ja -suunnittelun kanssa sekä yhteistoi-
minnassa muiden osastojen kanssa. Ulospäin 
tapahtuva yhteistoiminta oli huomattavast i 
kasvanut, mikä johtui lähinnä siitä, et tä val-
misteilla olleet liikennetutkimus ja -suunni-
telma pakott ivat selvittämään monenlaisia 
maan käyttöön liittyviä kysymyksiä. 

Liikennesuunnitteluosastossa olivat koko 
vuoden t äy t t ämä t t ä liikennesuunnittelupääl-
likön, liikenneinsinöörien, sähköinsinöörien, 
yhden insinöörin ja yhden liikenneteknikon 
virat, myös apulaisosastopäällikön tehtäviä 
hoiti viransijainen. Lisäksi tuli vuoden aikana 
yksi insinöörin viroista avoimeksi. Kaksi insi-
nööriä siirtyi virkasuhteesta työsuhteeseen, 
yksi insinöörin virka täytetti in, minkä lisäksi 
palkattiin työsuhteeseen kolme insinööriä, 
rakennusmestari, kaksi piir täjää ja kaksi toi-
mistoapulaista. 

Osastossa valmisteltiin mm. lautakunnan 
ja viraston käsittelemiä liikenneasioita, teh-
tiin liikennej ärj estelysuunnitelmia j a esityksiä 
liikenneolojen kehittämiseksi sekä suoritet-
tiin liikennetutkimuksia. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitel-
tiin 386 asiaa, joista 58 oli osaston omia aloit-
teita, ja liikennejaostolle esiteltiin 19 asiaa. 

Käsitellyistä asioista mainit takoon keskus-
ohja tun liikennevalo järjestelmän rakentamis-
kysymys. Asian tu l tua periaatteessa pääte-
tyksi kertomusvuoden tammikuussa tehtiin 
saatujen tarjousten perusteella hankintasopi-
mus ko. laitteiden toimittamisesta Siemens 
Sähkö Oy:n kanssa. Valmistavina toimenpi-
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teinä suoritettiin osaston, rakennusviraston ja 
sähkölaitoksen yhteistyönä eräitä liikenne-
järjestelyjä ym. töitä, samoin käsiteltiin alus-
tavasti keskusvalvomon rakentamiskysy-
mystä. 

Muista asioista mainittakoon vielä uusi 
ehdotus paikallisiksi liikennemääräyksiksi. 
Pysäköintimittareita hankittiin vuoden ai-
kana 271. Vuoden lopussa oli kaupungissa 
kaikkiaan 727 mittarein varustet tua maksul-
lista pysäköintipaikkaa. 

Tavanomaisten risteys- ja poikkileikkaus-
laskentojen lisäksi pyrittiin mm. selvittä-
mään liikenteen kausivaihteluita eräillä asun-
toalueilla ja liikenteen rakennetta keskustaan 
johtavilla ajoteillä sekä suoritettiin pysäköin-
tiä, liikenneonnettomuuksia ja julkisen lii-
kenteen sujuvuut ta koskevia tutkimuksia 
sekä erikoistutkimuksia keskusohjattua lii-
kenne valo järjestelm ää varten. Osasto osallis-
tui myös tie- ja vesirakennuslaitoksen toi-
mesta suoritettuun kaupunkiliikennelasken-
taan sekä valmistelutehtäviin kaupungin ja 
sen naapurikuntien liikennetutkimusta var-
ten, jonka yksityiset insinööritoimistot suo-
rittaisivat. 

Asemakaavaosaston v. 1963 suorittaman 
työpaikkatutkimuksen aineistosta laadittiin 
seuraavat selvitykset: työpaikkojen pinta-
alan ja työntekijäin suhteellinen jakautumi-
nen kaupunginosittain toimialan mukaan; 
työpaikkojen huoneistoala työntekijää koh-
den eri kaupunginosissa; keskustassa työs-
kentelevien suhteellinen jakautuminen työ-
höntulosuunnan mukaan. 

Kertomusvuotta koskevista selvityksistä 
mainittakoon: keskustaan saapuneiden ja 
sieltä poistuneiden ajoneuvojen suhteellinen 
jakautuminen saapumis-ja poistumissuunnan 
mukaan 21.5. ja 23.9.; keskustaan saapuvan 
ja sieltä poistuvan ajoneuvoliikenteen vaih-
telu ja rakenne 21.5. sekä keskustaan saapu-
neiden ja sieltä poistuneiden ajoneuvojen 
erotus ( = kertymä) 21.5. ja 23.9. 

Osastolta lähetettiin 197 kirjettä. 
Viraston tulot ja menot. Tuloja oli tilien 

mukaan kaikkiaan 7 043 mk. Tuloista kertyi 
asemakaavan muutoskarttojen laatimispalk-
kioina 4 940 mk ja valokopiokarttojen myyn-
nistä 74 mk. 

Viraston menot olivat tilien mukaan kaik-
kiaan 2 208 720 mk. 
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