
5. Kaupunkisuunnitteluvirasto 

työpaikkojen 
V. 1964 aika- ja määrää, auton omistusta jne. Myös maan-

käyttöön ja rakentamiseen kuuluvia kysy-
selvitettiin ko. tutkimuksen ohessa. 

ynteydessa laadit iai-
pohj autuva, kaikki 

sisältävä koko-
aisliikennesuunnitelma, jonka odotettiin 

helpottavan liikennekysymysten 

oli 341. 
pykäläluku oli 284. 



Virastopäällikön kertomusvuotena valmis-
oista mainittakoon kaupungin-
annettavat lausunnot uuden 

tutkimuksen suo-
, Helsinkiä ympäröivästä I maail-

linnoitusvyöhykkeestä 
Talosaaren alueen käyttösuunnitelman 

Ervi. 

Virkasuhteessa Työsc 
Osasto Vak. Tp. 

Yhteensä Lisäys v:een 

Yht. 

4 2 2 5 2 9 6 15 4 
8 13 _ 6 9 14 • 36 8 

Yleiskaavaosasto 2 4 6 3 8 7 15 9 
6 5 — — 11 7 17 1 2 5 

Koko henkilökunta 20 24 - 2 ! 28 21 | , 48 1 47 95 26 

Osaston ] 
siten, että 

t oltua 1.1.— 
virkaa hoiti 

viransijainen. Osaston palveluk-

ynteenveto] a en 
ja esityksistä. 

oli 67. 

Tili-, palkka- ja henkilöasioita 

palkkalautakunnalle 185, tietojenkäsittely-

vierailijoita kävi kaupunki-
yht. 467, joista mm. 

. oM 195, Saksan Liittotasavallasta 
'ohjolsmaista 55, Itävallasta 30, Bel-

vieraat olivat Japanista, 
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vahvistettujen voitu täysin tyydyttävästi selvitä. Osaston 

työtä. Monet 1930- ja 1940-luvuilta 
peräisin olevat ja 
kaavat olivat 

oli j atkuvaa, oli 
ja tällä 

jotka koskivat Kivi-
ja sen 

eraita Kortteleita arkkitehtia, (joista yksi puu-
tarna-arKKitenti), yieisKaavatutKij a, tutKi-

korjatut ase- ja, piirtäjä, toimistonhoitaja ja tilastoapu-
Osasto käytti myös ulkopuolista 

josta mainittakoon Ark-
& Savela ja 

Tuttujew. 
Osasto toimi kertomusvuotena talossa 

5, jossa sillä oli käytettävissään 
8 : käsittävä huoneisto, jonka yh-

oli 250 m2. Koska osasto joutui 

isäasiainministeriön jo kävi 



11. 

Ien voitiin luoda poh-
ja tarkkaan ohjel-
työlle. To 

pyrittiin muodosta 
oli mukana myös 
perehtyneitä asiantuntijoita. 

Työssä pyrittiin objektiivisin, 
jmaattisia malleja käyt-

. selvittämään asutuksen, liike-elämän, 
ym. kaupunkitoimintojen tar-

vetta ja kehittämistä. 

vuoden loppupuolella väestöennusteen tar-
kistus. Tämä tapahtui siten, että arvioitiin 
a) asuinhuoneistojen pinta-alan todennäköi-
nen määrä ohjevuosina 1980 ja 2000 ja b) 
johdettiin tästä todennäköisen 
jyysarvion (m2/asukas) 
toväestön määrä sekä c) 
väestön määrä edellisestä %- ^ 

tolia kaupunkilaisten virkistäytymistä ja 
vapaa-ajan viettoa koskeva perusselvitys-
työ, johon liittyi 
viher- ja 
suunnittelutyö. Lahdessa oli elokuun lo-

Kaupunkiliiton 

nittua 
näyttelyn 

Arkkitehtiliiton pyynnöstä. 

televään osastoon. 

1964 lähtien samat 16 virkaa, joista koko 
kertomusvuoden ajan oli täyttämättä lii— 

oli 
täyttämättä 

viä hoitivat 
kilöt. 

Vuoden aikana erosi 
yksi toimistoapulainen, ja näin 

virkaan valittiin osastolla työ-
ollut toimistoapulainen; 

ollut liikenneteknikon virka täy-
tettiin valitsemalla siihen osaston 16. pl:n 
piirtäjän viran haltija, ja ko. piirtäjän vir-
kaan valittiin henkilö osaston ulkopuolelta. 

palkattiin työsopimussuh-
yksi insinööri, liikenneteknikko, piir-

täjä, tilastoapulainen ja toimistoharjoittelija. 
Osaston palveluksessa oli työsopimussuh-

opiskelijoita lähinnä tilastotehtävissä. 

vuotena kaupungin 
Aleksanterinkatu 16—18. 

Osastolle kuuluvina tehtävinä 
tiin mm. kaupunkisuunnittelulautakunnan 
ja -viraston käsittelemiä liikenneasioita, laa-

tiin esityksiä liikenneolojen kehittämiseksi 

aloitteita 56. 
esiteltiin 39 asiaa, joista 

aloitteita 7. Lisäksi osasto lähetti 
159 kirjettä. 

kerto-



5. Kaupunkisuunittelu virasto 

Vuoden aikana otettiin käyttöön ko. jär-
jestelmään kuuluvat liikennevalot 28 ris-
teyksessä ja aloitettiin myös keskusvalvo-
mon rakentaminen rakennus viraston toi-
mesta kaupunkisuunnittelulautakunnan te-
kemän esityksen pohjalta. 

Vuoden lopussa oli käytössä 808 pysä-
köintimittaria, joista 2 tunnin 786, 1 tunnin 
10 ja % tunnin 30 kpl. Kertomusvuonna 
ostettiin 210 uutta pysäköintimittaria, mut-
ta maahan saapumisen viivästymisen vuoksi 
niiden asentaminen jäi seuraavaan vuoteen. 

Tavanomaisten liikennetutkimusten lisäksi 
jatkettiin myös pysäköintiä ja liikenneonnet-
tomuuksia koskevia tutkimuksia. Viimeksi-
mainitussa tutkimuksessa selvitettiin onnet-
tomuuksien kehitystä 15 vuoden ajalta n. 
100 risteyksessä, ja kertomusvuonna valmis-
tui osatutkimus, jossa oli yksityiskohtaisesti 
eritelty onnettomuudet 38 risteyksessä. Tut-

kimuksen tuloksiin perustuen pyrittiin to-
teutettavissa olevin toimenpitein paranta-
maan liikenneturvallisuutta. Edelleen jär-
jestettiin mainittua liikenneonnettomuustut-
kimusta ja pysäköintikvsymyksiä koskeva 
tiedotustilaisuus lehdistön edustajille. 

Yhteenveto viraston tuloista ja menoista. 
T u l o t . Asemakaavan muutoskarttoj en laa-
timispalkkiot olivat yht. 6 190 mk. Valo-
kopiokarttojen myynnistä kertyi 432 mk. 
Tulot olivat yht. 6 622 mk. 

M e n o t. Palkkiot, palkkamenot sekä 
sosiaaliturvamaksut olivat yht. 1 769 639 mk, 
pysäköintimittarien hankintaan käytettiin 
54 360 mk, liikennevalojen asentamiseen 
1 187 813 mk, Keskustan asemakaavan ke-
hittämiseen 7 960 mk sekä maaperä- ja 
kallioperätutkimuksiin 98 004 mk. Muut 
menot olivat yht. 247 293 mk. Kaikki menot 
yht. olivat 3 365 069 mk. 
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