
5. Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Vuosi 1967 oli kaupunkisuunnitteluviras-
ton kolmas täysi toimintavuosi. 1.4.1964 toi-
mintansa alkaneen viraston toimintamuoto-
jen vakiintuminen jatkui ja kertomusvuoden 
aikana saatujen uusien suunnittelij avoimien 
ansiosta viraston toimintaa voitiin organisoi-
da ja kehittää edelleen tavoitteena nyky-
aikaisen kaupunkisuunnittelun eri osatekijöi-
den mahdollisimman tehokkaan ja tarkoi-
tuksenmukaisen yhteistoiminnan aikaansaa-
minen. 

Viraston piirissä kiinnitettiin kertomus-
vuoden aikana kasvavassa määrin huomiota 
tutkimus- ja selvittelytyöhön. Virastossa val-
mistui tai oli valmisteilla lukuisia kaavoitus-
toimintaan ja liikenteen suunnitteluun liitty-
viä laajakantoisia tutkimuksia. Joulukuussa 
1965 yksityisten insinööritoimistojen kanssa 
tehdyn sopimuksen mukainen liikennetutki-
mus Helsingin kaupungin, Espoon kauppalan 
ja Helsingin maalaiskunnan alueella sitoi 
myös kertomusvuonna huomattavassa mää-
rin viraston työvoimaa. 

Marraskuussa 1966 kaupunginvaltuuston 
tekemä, akateemikko Alvar Aallon laatiman 
Helsingin keskustasuunnitelman edelleen ke-
hittämistä koskeva päätös käynnisti viraston 
piirissä laajan suunnittelutyön ja kaupungin-
hallituksen kertomusvuoden maaliskuussa 
tekemä kaupungin asukaslukua v. 1980 kos-
keva päätös asetti kaupunkisuunnitteluun 
liittyvän kaavoituksen monilta osilta uuteen 
vaiheeseen. 

Viraston diaariin merkittiin kertomus-
vuonna 1 622 asiaa. Näistä oli virastopäälli-

kön asioita 424, kansliaosaston 102, asema-
kaavaosaston 630, yleiskaavaosaston 13 ja 
liikennesuunnitteluosaston 453. Viraston lä-
hettämien kirjeiden lukumäärä oli 438. Vi-
rastopäällikön päätösluettelon pykäläluku 
oli 302. 

Virastopäällikön kertomusvuonna valmis-
telemista asioista mainittakoon kaupungin-
hallitukselle annettavat lausunnot, jotka 
koskivat seuraavia asioita: Vuosaaren suun-
nittelukomitean mietintöä; Bengtsärin saari-
ryhmän käyttösuunnitelmaa; ns. Sederhol-
min talon saattamista suojelluksi; ehdotusta 
kunnallisen yhteistoiminnan järjestysmuoto-
komitean I mietinnöksi; kuntauudistuksen 
suunnittelulain edellyttämää ehdotusta kun-
nallisen jaotuksen tarkistamisesta; lautta- ja 
konteinerisataman rakentamista sekä mm. 
monia valtuustoaloitteita. 

Kaupunkisuunnitteluviraston virastopääl-
likkönä toimi kertomusvuonna arkkit. Aarne 
Ervi. 

Viraston palveluksessa oli kertomusvuoden 
lopussa 112 henkilöä, joten henkilökunta oli 
lisääntynyt 17 hengellä edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

Kansi iaosasto 

Osaston sihteeri oli 10.8. lukien virkava-
paana, jolloin mainittua virkaa hoiti viran-
sijainen. Osaston palveluksessa oli kerto-
musvuoden lopussa 14 henkilöä, joista 3 tuo-
marin virkaan vaadittavan tutkinnon sekä 
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2 muun akateemisen loppututkinnon suorit-
tanutta. 

Osasto toimi kertomusvuoden aikana talon 
Katariinankatu 1—3 III kerroksessa. 

Kansliaosasto huolehti viraston hallinnol-
listen ja lainopillisten tehtävien hoitamisesta» 
joista viimeksimainituista mainittakoon juri-

sista poliisilaitoksen päätökseen» jolla evät-
tiin suostumus liikennemerkin asettamiseen. 

Viraston henkilökunta-asiat kuuluivat 
myös kansliaosaston tehtäviin. 

Kansliaosaston lähettämien kirjeiden luku 
oli 64. 

Tili-, palkka- ja henkilöasioita koskevia 
ilmoituksia tehtiin rahatoimistolle 2 655» 
palkkalautakunnalle 156» tietojenkäsittely-
keskukselle 510, tilastotoimistolle 49 ja kou-

Ulkomaisten vieraiden vastaanotossa ja 
ohjelman käytännön järjestelyissä osasto 
avusti yhdessä muiden osastojen kanssa vi-
rastopäällikköä. Ohjelma sisälsi mm. kau-
punkisuunnittelua Helsingissä koskevan esi-
tyksen virastossa, tutustumisen akateemikko 
Alvar Aallon laatimaan keskustasuunnitel-
maan Kallion virastotalossa sekä usein lisäksi 
kiertoajelun uusille asuntoalueille. 

Ulkomaisia vierailijoita kävi kaupunki-
suunnitteluvirastossa yht. 836, joista mm. 
Pohjoismaista oli 139, Ranskasta 135, Neu-
vostoliitosta 85, Yhdysvalloista 48, Saksan 
Liittotasavallasta 45, Unkarista 41» Tsekko-
slovakiasta 33, Jugoslaviasta 28 ja Englan-
nista 19. Kaukaisimmat vieraat olivat Aus-
traliasta, Japanista, Meksikosta, Ta 
ulasta ja Norsunluurannikolta. 

Asemakaavaosasto 

Osastolle palkattiin kertomusvuonna työ-
sopimussuhteeseen neljä arkkitehtia, kaksi 
asemakaavateknikkoa ja arkkitehtiylioppi-
las. Yksi arkkitehdeista tuli Kantakaupungin 
suunnitteluryhmään. Muut kolme arkkitehtia 

ja arkkitehtiylioppilas muodostivat alun työ-
ryhmälle, jonka tehtävänä oli keskustasuun-
nitelman edelleen kehittäminen. Asemakaa-
vateknikot palkattiin keventämään suunnit-
telijoihin kohdistuvaa työn painetta. Kerto-
musvuoden aikana erosi osaston palveluk-
sesta yksi arkkitehti ja yksi insinööri sekä 
yksi arkkitehti siirtyi eläkkeelle. 

Kertomusvuoden lopussa osaston palve-
luksessa oli 40 henkilöä, joista 16 arkkitehtia, 
3 diplomi-insinööriä, maisema-arkkitehti, toi-
mistosihteeri, 2 asemakaavateknikkoa, 13 
piirtäjää ja 4 toimistohenkilöstöön kuulu-
vaa. Kertomusvuoden aikana myönnettiin 
yhdelle osaston palveluksessa olevalle henki-
lölle Helsinki-mitali. 

Osasto toimi kertomusvuonna taloissa Ka-
tariinankatu 1—3 ja Aleksanterinkatu 16— 
18. 

Suunnittelutilanne muuttui kertomusvuon-
na varsin perusteellisesti. Kaupunginhallitus 
päätti maaliskuussa, että kaupungin vastai-
sessa kehittämisessä pyritään varaamaan 
asuntoja kaupungin nykyisellä alueella aina-
kin 600 000 asukkaalle v. 1980. Asetetun ta-
voitteen johdosta, viraston piirissä käynnis-
tyivät laajat yleis- ja asemakaavalliset tutki-
mukset ja eräillä alueilla verraten pitkälle 
viety kaavoitustyö jopa pysähtyi. 

Vuoden aikana valmistui neljä uutta ase-
makaavaehdotusta, jotka koskivat Jako-
mäen eräitä alueita, Viikinmäen ampuma-
rata-aluetta, Siltamäkeä sekä Laajasalon 
eteläistä aluetta, ja mm, yksi suurehko ase-
makaavan muutos. Asemakaavan 
ehdotuksia laadittiin 96 kpl. Asemakaava-
ehdotusten ja asemakaavan muutosehdotus-
ten laatimisessa oltiin yhteistoiminnassa 
myös ulkopuolisten suunnittelutoimistoj en 

esitel-
Rakennus-

Kaupi 
tiin kertomusvuonna 292 
tarkastusvirastolle annettiin 309 lausuntoa 
rakennuslupa-anomuksista, tonttikorkeus-
ilmoituksia annettiin 630 kpl. 

Kantakaupungin asemakaavoj en uudistus-
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kattiin t \ rkkitehtia, 

ka noudattaminen näyttäisi johtavan teo-
reettisiin asemakaavoihin, joiden toteutumi-
nen olisi mahdollista vain hyvin pitkällä täh-
täyksellä. Osaston Kantakaupunkia koskeva 
työ suuntautui huomattavalta osaltaan sel-

tutkimusten suorittamiseen, joiden 
oltaisiin asemakaavoituksessa pe-

rinteellinen uxnpikorttelirakenne säilyttäen 
luoda edellytykset viihtyisien asuntokortte-

lodostumiselle myös kaupungin 

kehittelevä työ-
ryhmä tutki yhteistyössä liikennesuunnitte-

i Valtionrauta-
rautatien ja 

ns. Vapaudenkadun, järjes-

liittyvänä tutKittun Keskusvaylan ja 
tien ali kulkevan ajoneuvo- ja ; 

joista jokin tullaan valitse-
myöhemmin tehtävien ratkaisujen pe-

sekä insinööri, tutkija ja piirtäjä. Osasto 
käytti myös ulkopuolista asiantuntija-apua. 

sessa oli 21 henkilöä, joista 10 arkkitehtia, 
insinööri, 4 tutkijaa, 4 piirtäjää, toimiston-
hoitaja sekä laskuapulainen. 

Osasto toimi alkuvuoden talossa Marian-
katu 5, jossa sillä oli käytettävissään kah-
deksan huonetta käsittävä huon 
pinta-alaltaan 250 m2. Osaston 

tilat olivat käyneet ahtaiksi. 

tiloihin taloon 
katu 3. Uudet tilat, jotka käsittivät yksitoista 

T u t k i m u s r y h m ä n töistä 
koon: 

Työpaikkaselvityi 
kokonaistyöpaikkamäärät toimialoittain si-
joitettuina, muodostivat osan Helsingin kau-

tyistä maankäyttötiedoista. Työhön osallistui 
insinööritoimisto. Työstä oli 

raportti »Maankäyttötiedot ke-
vät —67, osa II työpaikat». 

Selviteltiin pää- ja 
mistä. Oltiin 
telmää v:n 2000 keskuksien tutkimiseksi Hel-
singin seudulla». Pantiin alulle pää- ja ala-
keskusten vähittäiskauppaa koskeva tutki-
mus. Laadittiin 

. päädyttiin 538 000 
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v. 1968 ja 512 000 v. 2000. Oletetun ; 
tason kehityksen mukaan vastaavai 
olisivat 516 000 ja 486 000. Työ tehtiin työ-

j olion osallistui 
henkilökunnan lisäksi 

josta 

rkkit ehtuuritoimist o. 
Ryhdyttiin selvittämään tutkimus- ja 

jen keräämistä3ja uudelleen järjestämistä. 
Tarkoituksena oli laatia ehdotus, jonka poh-
jalta voidaan perustaa ja ylläpitää kunta-
suunnittelua palveleva tietorekisteri. 

asemakaavoitettujen alueiden korttelikoh-
taista selvitystä täydennettiin. Selvitys sisälsi 

tiedot: tonttipinta-ala, kaavan 
käyttötarkoitus, kerrosala 

Erään ulkopuolisen insinööritoimiston : 
rittamaan Valtionrautateiden paikallisliiken-

nAlxnATrlrnAA« KUAtt/V« 11"« 1 teen selvitykseen liittyen tutkittiin Malmin 
ja 

tiin syitä, jotka johtivat eri 
Tutkimusraportti oli kirj oitusvai-

Y l e i s r y h m ä n töistä mainittakoon: 
joutui varsin paljon teke-

työtä 
1 liikennetutki 

tolia laadittiin maankäyttötiedot nykytilan-
teesta sekä ennusteet ohjevuosille 1980 ja 
2000 sijoitettuna ns. liikennetutkimusalueille, 
joita oli kaupungin alueella 148. Tiedot käsit-
tävät suuren joukon maankäytön kehitty-
mistä kuvaavia parametrejä. 

Kertomusvuoden keväällä saatiin vai-
miiksi ns. alustavat ffiaafikäyttötiedot: lähinnä 
asukkaita ja työpaikkoja koskevat ennusteet, 
joita käytettiin liikennetutkimuksessa Maan 
käyttötiedot oli tarkoitus koota raportiksi, 

(Maankäyttötiedot kevät —67» 

tieto-Tämän jälkeen 
jen tarkistustyöhön» joka jatkui 
seutukaavaliiton johdolla koko kesän ja syk-
syn ajan, Samalla avustettiin 
toa sen suorittani; 
maankäyttömallien 
laadittiin muita : 
selvityksiä kaupungin osalta» kuten alustavat 

arvokkaista kohteista. 
päätettyä 

kunnalle työn silloinen vaihe. Vuodenvaih-

Työtä, josta käytetään nimitystä 
selvitys», johtaa viraston 
muodostama toimikunta. Työn 1 
oli antaa yleiskaavallinen pohja keskustan ja 

ja niille toimenpiteille» joilla suun-
toteuttaa. Työryhmä hy-

väksyi työn pohjaksi 1.3. päivätyn • 
luonnoksen. 

Keskustaselvityksen 
mukaan jakaantui 
työvaiheisiin: 
mallit ja 

johtuen työvaiheet eivät 
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- tettiin toiminto] en 
ja 

1 työvaihetta silmällä 
maankäyttötie-

iyttömallia 
työryhmän raportti, jossa oli yhteenveto tä-
hän asti suoritetuista nykytilannetta koske-
vista selvityksistä, valmistui osittain. 

työpaikkojen tu-
malla lisäksi mui-

den työpaikkojen mm. teollisuuden sijoittu-
miskehitystä käytettävissä olevien selvitys-
ten ja ulkomaisen vertailuaineiston, pohjalta 
arvioitiin Kantakaupungin todennäköinen 

kokonaistyöpaik-
v. 2000. 

Mallit. Työohjelma edellytti vaihtoehtois-
ten 

tutkimista, 
tarkoitti keskustatoimintojen seudullisten si-
j oittamisvaihtoehtoj en selvitystä, pääkes-

Cityn 
edellisiin kuuluvat kulkulaitosj är j estelmä-
vaihtoehdot mallien 

. sijoittaa 40 000—60 000 työ-
paikkaa Pasilan alueelle. 

E s i k a u p u n k i r y h m ä n töistä mai-
nittakoon: Esikaupunkialueiden yksityiskoh-

yleiskaavatyötä varten esikau-
oli jaettu sektoreihin: läntinen, 

pohjoinen ja itäinen lohko. 
Esikaupunkien kohdalla pääpaino oli asu-

, ja siihen liittyvien toimintojen mitoi-
ja sijoittelussa. Näiden 

ohjelmoitiin 
raavasti: alueiden inventointi, 
jäsentelyn tarkistus ja alueellisten kehitys-
ohjelmien laatiminen, joista kaksi edellistä 
vaihetta saatiin alustavasti suoritetuksi ker-

likana. Alustava käsitys asu-
. sijoitteluksi selvisi näin < 

olivat mn 
vähittäiskaupan 

suhde asutukseen jne. Samoin 
selvitettiin yhtenäistä mitoituspohjaa eri 
tyyppisten asuntoalueiden kohdalla lähinnä 

käytettäväksi sekä asuntoaluei-
suhdetta kollektiiviliikenteeseen. 

Lii k i • it tel', to 

hokkaampaa hyväksikäyttöä. Tutkittiin i 

rin virat. 10.11. julistettiin kuitenkin liiken-
virka haettavaksi ja 

täytettiin a\ 
virka. 

yksi diplomi-
ja yksi insinööri. Osastolle palkat-

kolme diplomi-
kaksi 
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5. Kaupunkisuunnitteluvirasto 

tutkija» sähköteknikko ja piirtäjäliarjoitte-
lija, minkä lisäksi toimistoapulaisena ollut 
henkilö nimitettiin toimistonhoitajaksi. Ker-
tomusvuoden lopussa oli osaston palveluk-
sessa kaikkiaan 36 henkilöä. 

Liikennesuunnitteluosasto toimi kertomus-
vuoden kaupungin omistamassa talossa Alek-
santerinkatu 16-—18. 

Osastolle kuuluvina tehtävinä valmistel-
tiin mm, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
-viraston käsittelemiä liikenneasioita» laadit-
tiin liikennejärjestelysuunnitelmia ja tehtiin 
esityksiä liikenneolojen kehittämiseksi sekä 
suoritettiin liikennetutkimuksia. Kaupunki-
suunnittelulautakunnalle esiteltiin 319 asiaa» 
joista osaston omia aloitteita oli 59. Liikenne-
jaostolle esiteltiin 29 asiaa» joista osaston 
aloitteita oli 7. Lisäksi osasto lähetti kerto-
musvuonna 159 kirjettä. 

Liikennejärjestelyissä kiinnitettiin kerto-
musvuonna erityistä huomiota keskustan lii-
kennejärjestelyihin»mm, jatkettiin tietokone-
ohjatun liikenne valoj är j estelmän rakenta-
mista suunnitelmien mukaisesti yhteistyössä 
sähkölaitoksen ja laitteen hankkijan Suomen 
Siemens Oy:n kanssa, käsittäen mainittu vih-
reän aallon järjestelmä 47 risteystä. Kaikki-
aan oli kertomusvuoden lopussa liikennevalot 
80 risteyksessä. Muista käsitellyistä liikenne-
suunnitelmista mainittakoon Rautatientorin 
uudelleen järjestelyä koskevat ehdotukset 
samaten kuin Erottajan liikennej ärj estelyyn 
liittyvien ehdotusten laatiminen. Osastossa 
laadittiin myös mm, Töölön suunnan liiken-
nettä koskeva kokonaissuunnitelma. 

Kertomusvuoden lopussa oli käytössä 1114 
pysäköintimittaria, joista 4 tunnin mittareita 
oli 48» 2 tunnin 913» 1 tunnin 83 ja % tunnin 
70 mittaria. V. 1967 ostettiin 368 uutta pysä-
köintimittaria ja eräitä sijoitettiin toisiin 
paikkoihin. 

Joulukuussa 1965 yksityisten insinööritoi-
mistojen kanssa tehdyn sopimuksen mukai-
nen liikennetutkimus Helsingin kaupungin» 
Espoon kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan 
alueella jatkui kertomusvuonna aikaisemman 

aikataulun mukaisesti. Tutkimuksen suorit-
taja laati sopimuksen mukaisesti tulevaisuu-
den liikenne-ennusteita varten malleja kuin 
myöskin tutkimusaluetta varten erilaisia lii-
kennejärjestelmien vaihtoehtoja. Suunnit-
telija luovutti kertomusvuonna kaupungin 
käyttöön v:n 1966 keväällä suoritetun haas-
tattelututkimuksen tuloksia» joita saatettiin 
käyttää osaston toiminnassa hyväksi mm. 
liikennevirtoja tutkittaessa. Niin ikään laati 
tutkimuksen suorittaja mallien valmistuttua 
ennusteet vrien 1980 ja 2000 liikennemääristä, 
joita voitiin käyttää hyväksi osaston jou-
tuessa laatimaan suunnitelmia tulevaisuuden 
liikenneverkoista. 

Edelleen suoritettiin pysäköintitutkimuk-
sen jatkotöitä, mm. tutkittiin yhteistyössä 
viraston muiden osastojen kanssa keskustan 
alueella olevien tonttien kelpoisuutta pysä-
köintitarkoituksiin rakennettavia taloja var-
ten ja tutkittiin pysäköintipaikkojen määrää 
tulevaisuudessa. Niin ikään laadittiin osas-
tossa liikennelaskentoj en perusteella yhteen-
vetoja eri risteysten liikennemääristä. Osas-
tossa tutkittiin myöskin liikenneonnetto-
muuksia poliisilaitokselta saadun aineiston 
perusteella. 

Yhteistyössä TALJAn ja Helsingin poliisi-
laitoksen kanssa liikennesuunnitteluosaston 
toimesta julkaistiin viime vuonna kirjanen 
»Aja ja kulje turvallisesti Helsingissä». Tätä 
kirjasta jaettiin pääasiassa maksutta autoili-
joille sekä myös muille asiasta kiinnostu-
neille. Jakelu hoidettiin yhteistyössä poliisin 
ja TALJAn kanssa. Kirjasesta otettiin sekä 
suomen- että ruotsinkieliset painokset ja yh-
teensä kirjasta painettiin kertomusvuonna 
yli 15 000 kpl. Kirjasen tarkoituksena oli an-
taa lukijalle tietoutta liikenteellisesti vaaral-
lisista risteyksistä osoittamalla, miten saatu-
jen liikenneonnettomuusraporttien perus-
teella liikenneonnettomuudet vaarallisimmis-
sa risteyksissä olivat tapahtuneet. 

Yhteenveto viraston tuloista ja menoista. 
T u l o t . Asemakaavan muutoskarttoj en laa-
timispalkkiot olivat yht. 6 830 mk. Valo-
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5. Kaupunkisuunnitteluvirasto 

kopiokarttojen myynnistä kertyi 1 354 mk. 
Maksut pysäköintipaikkojen käytöstä 611527 
mk. Tulot olivat yht. 619 711 mk. 

M e n o t . Palkkiot, palkkamenot sekä so-
siaaliturvamaksut olivat yht. 2 369 632 mk, 
pysäköintimittareiden hankintaan käytettiin 
127 550 mk, liikennevalojen asentamiseen 

1 812 323 mk sekä maaperä- ja kallioperä-
tutkimuksiin 142 321 mk. Muut menot olivat 
yht. 767 833 mk. Kaikki menot yht. olivat 
5 219 659 mk. Keskustan asemakaavan ke-
hittämiseen varatut määrärahat siirtyivät 
käyttämättöminä seuraavalle vuodelle. 
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