
5· Kaupunkisuunnitteluvirasto 
Vuosi 1969 oli kaupunMsuunnitteluviras-

ton viides täysi toimintavuosi. Toimintansa 
1· 4. 1964 aloittaneen viraston tehtäväken-
tässä ovat kertomusvuotena olleet varsin 
keskeisesti esillä vuoden 1970 yleiskaavan 
valmisteluun kytkeytyvät kysymykset. 
Suoritetun työskentelyn tuloksena kau-
punkisuunnittelulautakunta vahvisti po. 
yleiskaavan lähtökohdat ja tavoitteet 15. 
11. 1969. 

Vuoden 1968 puolella hyvään alkuun 
päässyt ryhmätyöskentely tiivistyi kerto-
musvuoden aikana huomattavasti ja lukui-
sia laajoja projekteja pantiin alulle. Viras-
ton organisaation edelleen kehittämistä 
jatkettiin yhteistoiminnassa kaupunginhal-
lituksen järjestelytoimiston kanssa. Mm. 
suoritettiin viraston henkilökunnan kes-
kuudessa laaja haastattelututkimus, joka 
antoi arvokasta tietoa otettavaksi huo-
mioon organisatorisessa kehitystyössä. 

Ensimmäisen kerran viraston toiminnan 
aikana laadittiin kertomusvuoden kuluessa 
viraston yhtenäinen toimintasuunnitelma 
vuodelle 1970. Toimintasuunnitelma perus-
tuu osastoittain laadittuihin tehtäväluette-
loihin. Kustakin projektista on esitetty 
tehtävästä vastuussa oleva henkilö, ajoi-
tus, resurssitiedot sekä kustannusarviot. 

Tiedotustoiminta tehostui vuoden 1969 
aikana myös huomattavasti. Viraston si-
säistä tiedotustoimintaa hoitamaan palkat-
tiin tiedotussihteeri ja uutena ulospäin 
suuntautuvan tiedotustoiminnan muotona 
tulivat kuvaan mukaan viraston ja kau-
punginosayhdistysten yhdessä järjestämät 
tiedotustilaisuudet, joiden avulla pyritään 
saamaan esille kuntalaisten mielipiteitä 
otettavaksi huomioon suunnitteluprosessis-
sa. 

Viraston toiminnan laajuutta kuvaa 
osaltaan diaariin kertomusvuotena merkit-
tyjen asioiden luku, joka oli 2013. Näistä 
oli virastopäällikön asioita 692, kanslia-
osaston 95, asemakaavaosaston 657, yleis-

kaavaosaston 47 ja liikennesuunnittelu-
osaston 522. Viraston lähettämien kirjei-
den lukumäärä oli 551. Virastopäällikön 
päätösluettelon pykäläiuku oli 723. Viras-
topäällikön ja osastopäälliköiden muodos-
taman johtoryhmän kokouksia pidettiin 
85. 

Virastopäällikön kertomusvuotena kau-
punkisuunnittelulautakunnalle esittelemis-
tä asioista mainittakoon ehdotukset lau-
takunnan lausunnoksi mm. Helsingin seu-
tukaavaliiton toimesta laaditusta runko-
kaavasta, Helsingin maalaiskunnan yleis-
kaavasta, asunto-ohjelmakomitean alusta-
vasta ehdotuksesta kaupungin asuntotuo-
tanto-ohjelmaksi vuosiksi 1969—1973, Es-
poon yleiskaavasta, Puotilan aluekeskus-
komitean mietinnöstä sekä Suomenlinna-
komitean mietinnöstä. Lisäksi mainitta-
koon ehdotukset lautakunnan lausunnoksi 
lukuisista valtuustoaloitteista. Virastopääl-
likön tekemistä päätöksistä mainittakoon 
31 työryhmän perustamista koskevat pää-
tökset. 

Kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö-
nä toimi 15. 2. saakka arkkitehti, profes-
sori Aarne E r v i ja 17. 2. lukien virasto-
päällikön virkaa hoiti viransijaisena vara-
tuomari Pentti S u n i l a . 

Viraston palveluksessa oh kertomus-
vuoden lopussa 172 henkilöä vakinaisluon-
toisissa tehtävissä, joten henkilökunta oli 
lisääntynyt 39 hengellä edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan diaa-
riin merkittyjen asioiden lukumäärä vuo-
sina 1964—1969: 

1964 1204 
1965 1519 
1966 1618 
1967 1622 
1968 1880 
1969 2013 

Vuonna >> 
» 
» 

ff 
ff 
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KANSLIAOSASTO 

Henkilökunta. Kertomusvuotena osaston 
osastopäällikkö oli 17. 2. lukien virkava-
paana viraston vs. virastopäällikön tehtä-
vien hoitamista varten. Sihteeri hoiti po. 
päivästä lukien viransijaisena osaston 
osastopäällikön tehtäviä, jolloin sihteerin 
virkaa hoiti viransijainen. Osastolle pal-
kattiin työsopimussuhteeseen tiedotussih-
teeri, toimistoapulainen ja lähetti. Hallin-
nollisesti kansliaosaston yhteyteen kuulu-
vaan projektipäällikön organisaatioon pal-
kattiin työsopimussuhteeseen suunnittelu-
teknikko ja tutkimussihteeri. Kertomus-
vuoden lopussa osaston palveluksessa oli 
23 henkilöä eli osastopäällikkö, sihteeri, 3 
osastosihteeriä, tiedotussihteeri, toimiston-
hoitaja, kirjanpitäjä, kirjaaja, arkisto jär-
jestäjä, 3 toimistoapulaista, autonkuljetta-
ja-vahtimestari, vahtimestari ja 4 lähettiä. 
Hm. projektipäällikön organisaatio käsitti 
projektipäällikön, suunnitteluteknikon, tut-
kimussihteerin ja tutkimusapulaisen. Aka-
teemisen loppututkinnon suorittaneita po. 
henkilöistä oli 8 sekä 2 merkonomitutkin-
non suorittanutta. Osastolla toimi toimis-
totehtävissä lisäksi kaupunginhallituksen 
toimistokoulun oppilaita. 

Huoneisto. Osasto on toiminut kerto-
musvuoden aikana talon Katariinankatu 
1—3 HI kerroksessa. 

Toiminta. Kansliaosasto on huolehtinut 
viraston hallinnollisten ja lainopillisten, 
tiedotustoimintaan, arkistointiin ja kirjaa-
miseen liittyvien tehtävien sekä kirjanpi-
to- ja henkilökunta-asioiden hoitamisesta. 

Sihteeri on toiminut lautakunnan, sen 
liikennejaoston sekä eräiden asetettujen 
tilapäisten jaostojen sihteerinä. 

Poikkeuslupa-anomuksista annettuja kau-
punkisuunnitteluviraston lausuntoja kans-
liaosasto on valmistellut asemakaava-
osaston esitysten pohjalta. Tämän ohella 
osasto on avustanut virastopäällikköä laa-
timalla tämän esiteltävinä olleista asioista 
yhteenvetoja eri osastojen lausunnoista ja 
esityksistä sekä valmistellut muita viras-
topäällikön esittelemiä asioita. Kanslia-
osasto on lisäksi avustanut muita osastoja 
lausuntojen ja esitysten valmistelussa sekä 
laatinut viraston kirjeet. 

Kansliaosasto on huolehtinut niin ikään 
viraston piirissä tapahtuvasta sisäisestä 
tiedotustoiminnasta. Osasto on toimittanut 
viraston henkilökunnalle tarkoitettua tie-
dotusmonistetta sekä päivittäistä lehtikat-
sausta, huolehtinut kirjallisuuspalvelusta 
uutuusteosten osalta, järjestänyt henkilö-
kunnalle elokuva- ja esitelmätilaisuuksia 
jne. Ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimin-
taa osasto on hoitanut yhteistoiminnassa 
viraston muiden osastojen kanssa. Eräänä 
uutena toimintona tällä sektorilla mainit-
takoon viraston ja kaupunginosayhdistys-
ten yhdessä järjestämät tiedotustilaisuu-
det. Ulkomaisten vieraiden vastaanotossa 
ja ohjelman käytännön järjestelyissä osas-
to on yhdessä muiden osastojen kanssa 
avustanut virastopäällikköä. 

Viraston lisääntyneet tehtävät ovat hei-
jastaneet vaikutuksensa osaston kirjaa-
mis-, toimisto-, kirjanpito- ja henkilökun-
ta-asioiden hoitoon, joiden vaatima työ-
määrä on huomattavasti kasvanut. 

Koko viraston kattavan systemaattisen 
arkistotoiminaan kehittämistä on osaston 
toimesta edelleen jatkettu. Mainittakoon, 
että mm. viraston kirjaston inventointi 
suoritettiin kertomusvuotena. 

PROJEKTIPÄÄLIIKKÖ 

Projektipäällikön johdolla valmistui ker-
tomusvuoden lopulla koko viraston kat-
tava toimintasuunnitelma vuodelle 1970. 

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on 
todettu eräiden tehtäväkenttään kuuluvien 
töiden muodostuvan niin selviä itsenäisiä 
suunnittelukohteita, että ne voidaan raja-
ta projekteiksi. Vuonna 1969 aloitettuja 
ja meneillään olevia projekteja ovat Pasi-
la ja Malmi. Kunkin tällaisen alueen suun-
nittelua varten on osoittautunut tarkoituk-
senmukaiseksi muodostaa oma työryhmän-
sä, jonka yksinomaisena tehtävänä on 
huolehtia alueen kokonaissuunnittelusta. 
Myös muussa suunnittelutyössä on työ-
ryhmätoiminta osoittautunut tarpeelliseksi 
ja se onkin lisääntynyt entistä enemmän 
virastossa. 
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keisimpiä tehtäviä kertomusvuoden aika-
na olivat: 
— vanhojen korjauskelpoisten rakennus-

ten säilyttamismaMoilisuuksien tutki-
minen 

— kaksivaiheisen detaljikaavoituksen mer-
kityksen selvittäminen pyrittäessä tu-
levaisuudessa kyllin joustavaan, kun-
kin ajankohdan tarpeiden sanelemaan 
detaljikaavoitukseen 

— metrosuunnitelmaan liittyvien asema-
kaavallisten kysymysten selvittäminen 

— keskustan jalankulkukatukokeilujen 
valmistaminen 

— korttelisuunnitelmien laatiminen ajan-
kohtaisen rakentamisen yhteydessä 

— runkosuunnitelmatyöhön osallistuminen 
erityisesti korttelirakenteen puitteissa 

— Koskelan alueen ja Vähä-Huopalahden 
ranta-alueiden kaavoitus. 

Keskustasuunnittelun jatkokehittely-
työssä työryhmän H 67 toimesta tut-
kittiin Töölönlahti—Terassitori—Kamppi-
alueiden vaihtoehtoja A, B, C. Vaihtoeh-

doissa A ja B tutkittiin Töölönlahden jul-
kisten rakennusten saavutettavuutta ja 
paikoitustarvetta. Vaihtoehto C käsittää 
alueet Töölönlahti—Terassitori—Kamppi. 
Tässä vaihtoehdossa esitettiin myös rat-
kaisuehdotus kauko- ja lähibussiterminaa-
leille. Suunnitelmat herättivät vilkasta kes-
kustelua lehdistössä. 

Vuoden aikana järjestettiin Paloheinän 
kaavoitusta koskeva tiedotustilaisuus ja 
mielipidetutkimus eri asemakaavaratkai-
suista. Osaston suunnittelijakunnalle antoi 
työtä myös osallistuminen Helsingin asun-
totuotanto-ohjelman laatimiseen. 

Kaupungin maa-alue 18122 ha 
Vuoden 1968 loppuun mennessä asemakaavoi-
tettua aluetta oli yhteensä 6 714,7 ha eli 37,0 % 
kaupungin maa-alueesta. 
Vuoden 1969 aikana asemakaavojen vahvis-
tusmenettely käsitti yhteensä 589,5 ha eli 3,2 
% kaupungin maa-alueesta. Näistä sisäasiain-
ministeriön vahvistamien asemakaavojen pin-
ta-ala oli 30,9 ha. Vuoden aikana valmistui 
yhdeksän asemakaavaehdotusta, jotka käsit-
tivät yhteensä 558,6 ha eli 3,0 % kaupungin 
maa-alueesta. Näistä kaupunginvaltuusto hy-
väksyi kuusi asemakaavaehdotusta pinta-alal-
taan 118,7 ha. Kaupunkisuunnittelulautakun-
nan puoltaman kolmen asemakaavaehdotuk-
sen pinta-ala oli 439,9 ha. 
Vuoden 1969 loppuun mennessä asemakaavoi-
tettua aluetta oli yhteensä 7 304,2 ha eli 40,3 

kaupungin maa-alueesta. 

1969 SIS. MINIST. VAHVISTAMAT 
ASEMAKAAVAT 30,9 HA 
969 KVST0N HYVÄKSYMÄT ASEMA-

KAAVAEHDOTUKSET 118,7 HA 

V 1969 K S L K N PUOLTAMAT ASEMAKAAVA-
EHDOTUKSET 439,9 HA 



YLEI SK AAVAOSASTO 
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— Tutkimus palveluksien käytöstä. Vuon-
na 1968 aloitetusta kyselytutkimukses-
ta valmistui kaksi raporttia (yleiskaa-
vaosaston toiminnallisia selvityksiä 
2—3). Lisäksi siitä tulostettiin yleis-
kaavaehdotuksen perusteita. 

— Inventointi julkisista palveluksista. 
Vuonna 1968 viranomaisille lähetetyillä 
lomakkeilla selvitettiin julkisten palve-
lupisteiden sijoittumista ja niiden suun-
nittelussa käytettyjä normeja. Ensin 
mainituista laadittiin kortisto ja nor-
mit koottiin muistioon. 

— Helsingin kaupungin ulkoilu- ja urhei-
lupalvelusten inventointi. Raportti val-
mistui vuoden 1969 syksyllä. 

— Selostus yhdyskunnan matemaattisista 
sijoittelumalleista. Raportti julkaistiin 
vuoden 1969 keväällä (yleiskaavaosas-
ton toiminnallisia selvityksiä 1). 

«— Tutkimus sosiaalisen rakenteen kehi-
tyksestä. Yleiskaavaosaston toimeksi-
annosta selvitetään Liiketaloustieteelli-
sessä tutkimuslaitoksessa sosiaaliraken-
teen kehitystä kantakaupungin eri osis-
sa otokseen tulevien talojen talonkir-
joista ym. lähteistä. 

—* Keskustahakuisten työpaikkojen kon-
taktitutkimus. Viraston toimeksiannos-
ta selvitetään Liiketaloustieteellisessä 
Tutkimuslaitoksessa hallinnon, pää-
konttorin yins. keskustahakuisten työ-
paikkojen sijoittunustekijöitä erityises-
ti inventoimalla niiden välisiä kontak-
teja. 

4 Muut työt 

Pääasiassa tutkimustoimistossa laadit-
tiin maankäyttösuunnitteen osa-alueittai-
set asukas-, työpaikka- yms. luvut yhdessä 
TVH:n ja naapurikuntien kanssa suoritet-
tavaan liikennetutkimukseen. 

Lausunto-, toimikunta- yms. työskente-
lystä mainittakoon erityisesti teollisuus-
pa liiketonttikomitealle laaditut selvitykset 

ja ennusteet sekä osallistuminen ja lau-
sunnot Helsingin elinkeinotutkimuksen oh-
jelmointiin. 

YLEISEN TOIMISTON TÖITÄ 

Yleisen toimiston teknisen jaoksen vah-
vuus oli vuoden lopussa 2 diplomi-insinöö-
riä. 

Tekninen jaos valmisteli vuonna 1969 
yleiskaavaehdotukseen liittyvät teknisen 
huollon satama- ja lentoliikenteen selvityk-
set. Työskentely tapahtui yhteistoiminnas-
sa kaupungin teknisten virastojen kanssa. 

Jaoksen tärkeimpiin tehtäviin kuului 
edellisten lisäksi lausuntojen antaminen 
"Helsingin kaupunkiseudun liikenteen 
koordinointia-raportista sekä Etelä-Suo-
men satamatoimikunnan mietinnöstä. 

KESKUSTATOIMISTON TÖITÄ 

Kantakaupungin yleiskaavallisen selvi-
tyksen toinen työvaihe alkoi vuoden alus-
sa. Työvaiheen tavoitteena on kantakau-
pungin runkosuunnitelman laatiminen. 

Kantakaupungin runkosuunnitelmatyön 
I jakso on kehittämissuunnittelua, jossa 
sovittujen lähtökohtien määrittelemissä 
rajoissa tarkastellaan kantakaupungin 
fyysisen rakenteen vaihtoehtoja ja niiden 
kustannuksia. Toimintavuoden aikana 
suunnittelutyö on keskittynyt lähinnä ny-
kyisen keskustan rakennevaihtoehtoihin. 
Suunnittelutyö on tehty viraston omana 
työnä. Keskustatoimisto on vastannut työn 
yleisestä ohjelmoinnista ja viidestä osa-
projektista, "asuminen ja väestö", "työ-
paikat", "vyöhykejako", "suurkorttelira-
kenne" ja "peruspalveluverkko" sekä osal-
listunut muiden osastojen vastuulla olevien 
osaprojektien kuten kulkulaitosjärjestel-
män suunnitteluun liittyviin tehtäviin. 

Kantakaupungih runkosuunnitelmatyön 
ohella keskustatoimisto on osallistunut v. 
1970 yleiskaavaehdotuksen laatimiseen, 
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asuntotuotanto-ohjelman inventaariotyö-
hön ja keskustan metro-osuuden tarkistus-
työn valmisteluun. 

LÄNTISEN TOIMISTON TÖITÄ 
Läntisen toimiston työkenttään on kuu-

lunut läntisten ja pohjoisten esikaupunki-
alueiden maankäytön yleissuunnittelu. 

Toimiston keskeisimmäksi tehtäväksi 
muodostui ns. Haaga—Vantaa yleissuun-
nitelman laadinta yhdessä ulkopuolisen 
konsultin kanssa. Tämän dispositioasteisen 
suunnitelman tavoitteena oli selvittää val-
tion omistuksessa olevan Malminkartanon 
sekä siihen liittyvien Pohjois-Haagan ja 
Kannelmäen alueiden käyttö lähinnä asu-
mistarkoitukseen . Yleissuunnitelma valmis-
tui ja jatkosuunnittelun ohjelmointi käyn-
nistyi vuoden lopussa. Niinikään toimisto 
osallistui pienempien kaavoituskohteiden 
suunnittelutyöhön (Pohjois-Haaga—Patola 
jne.). 

Alueellisen suunnittelun ohella toimisto 
on suorittanut yleiskaavaehdotuksen —70 
laadinta- ja ohjelmointityötä, sekä niitä 
tehtäviä, joita asuntotuotanto-ohjelma, 
pientaloinventaario, suuri ruokakuntahaas-
tattelu, liikenne-ennuste vuodelle 1980 se-
kä viraston normaali työskentely on sille 
asettanut. Toimiston henkilökunta käsitti 
2 arkkitehtia. 

KOILLISEN TOIMISTON TÖITÄ 
Koillinen toimisto on kertomusvuonna 

osallistunut seuraaviin töihin: 
Yleiskaavaluonnoksen alueellinen suun-

nittelu koillisten esikaupunkien osalta. 
Asuntoalueiden inventointi asuntotuo-

tanto-ohjelmaa varten. 
Alueen maankäyttöennusteen laatiminen 

Helsingin kaupungin ja TVL:n liikenne-
ennustetta varten. 

Alueen maankäyttöennusteen ja kehi-
tyksen ajoituksen laatiminen Helsingin 
seutukaavaliitolle. 

Osallistuminen Malmin keskustan kaa-
voitusohjelman laatimiseen. 

Osallistuminen Pihlajamäen—Pihlajiston 
kaavarunkotyöhön. 

Aluetta koskevien lausuntojen valmis-
telu. 

Koillisten esikaupunkialueiden toimis-
tossa on piiriarkkitehdin lisäksi työsken-
nellyt syksystä alkaen 2 arkkitehtia, jotka 
osallistuivat Malmin keskustan kaavoitus-
ohjelmaan sisältyvään koillisten esikau-
punkialueiden dispositiokaavatyöhön. Edel-
lä olevaan työhön liittyen on koillisten 
esikaupunkialueiden toimisto osallistunut 
alueen asukkaille järjestetyn mielipideky-
selyn valmisteluun. 

ITÄISEN TOIMISTON TÖITÄ 
Toimiston vahvuus vuoden lopussa oli 

3 arkkitehtia, teekkari ja piirtäjä, 
Henkilökunta osallistui kokonaisuudes-

saan yleiskaavaehdotus —70: n laatimiseen 
toimien osa-alueensa suunnittelijana sekä 
eri toimintasektorien selvittämiseen. 

Toimintavuoden aikana on osallistuttu 
työryhmiin, jotka ovat käsitelleet virkis-
tysaluekysymyksiä sekä seudullisesti että 
yksinomaan kaupunkia koskien. Tällöin on 
oltu läheisessä yhteistyössä sekä Helsingin 
seutukaavaliiton että urheilu- ja ulkoilu-
viraston kanssa. 

Tammikuussa perustettiin Helsingin 
maalaiskunnan kaavoittajien ja kaupunki-
suunnitteluviraston asemakaava- ja yleis-
kaavaosaston edustajista työryhmä valvo-
maan Vesala—Länsimäki-alueen v. 1968 
aloitetun suunnittelun edelleen kehittämis-
tä kaavarunkoluontoiseksi. Kaavarunko-
luonnos valmistui kesäkuussa. 

Huomattava osa toimiston työpanokses-
ta on käytetty selvitysten laatimiseen ja 
käsittelymateriaalin toimittamiseen osas-
ton ulkopuolelle. Erikoisesti on mainittava 
Puotilan aluekeskuskomitea, joka sai työn-
sä päätökseen elokuussa, Puotinharjun— 

34 



5. 



5. Ka up u n kisu u nnittel u vir as t o 

L I I K E N N E S U U N N I T T E L U O S A S T O 

Henkilökunta. Liikennesuunnittelupääl-
likkö erosi 15. 10. 1969 osaston palveluk-
sesta ja apulaisosastopäällikkö määrättiin 
viransijaisena hoitamaan yksinomaan lii» 
kennesuunnittelupäällikön virkaa 16. 10. 
1969 alkaen toistaiseksi. Vuoden 1968 lo-
pulla avoimeksi tullut 26 pL insinöörin 
virka täytettiin 5. 3. 1969. Viraston perus-
tamisesta lähtien täyttämättä ollut 24 pL 
insinöörin virka muutettiin vuoden lopulla 
liikenneteknikon viraksi, joka täytettiin 
joulukuussa, jolloin 22. pL liikennetekni-
kon virka jäi avoimeksi. Kertomusvuoden 
lopussa olivat täyttämättä liikennesuun-
nittelupäällikön, liikenneinsinöörien, säh-
köinsinöörin ja liikenneteknikon virat. 

Muihin tehtäviin viraston piirissä siirtyi 
osastolta yksi diplomi-insinööri, toimisto-
apulainen ja piirtäjä. Osaston palvelukses-
ta erosi lisäksi kertomusvuoden aikana 
diplomi-insinööri ja insinööri. Työsopimus-
suhteeseen palkattiin osastolle diplomi-in-
sinööri, 2 insinööriä, osastosihteeri, sähkö-
asentaja, piirtäjä ja 2 toimistoharjoitteli-
jaa. Tilastoapulaisen tehtäviin siirtyi osas-
tolle aiemmin palkattu toimistoharjoitteli-
ja. Vuoden 1969 lopussa oli osaston pal-
veluksessa kaikkiaan 39 henkilöä, joista 8 
diplomi-insinööriä, 5 insinööriä, 2 liikenne-
tutkijaa, 1 osastosihteeri, 2 rakennusmes-
taria, 4 liikenneteknikkoa, 1 sähköteknik-
ko, 1 sähköasentaja, 6 piirtäjää, 1 piirtä-
jäharjoittelija, 2 tilastoapulaista, 1 toimis-
tonhoitaja, 2 toimistoapulaista ja 3 toi-
mistoharjoittelijaa. Näistä yhden diplomi-
insinöörin työsuhde päättyi kuitenkin 31. 
12. 1969. Heinäkuun puoleen väliin asti oli 
yksi mainituista diplomi-insinööreistä työ-
lomalla Yhdysvalloissa. Kertomusvuotta 
lyhyempiä aikoja on osaston palveluksessa 
työsuhteessa ollut mm* opiskelijoita tilas-
totehtävissä ja liikennelaskennoissa sekä 
toimistokoulun harjoittelija 4 kk:n pitui-
sen työjakson. 

Huoneisto. Osasto on toiminut kerto-
musvuoden kaupungin omistamassa talos-
sa Aleksanterinkatu 16—18. 

Toiminta. Kaupunkisuunnittelulautakun-
nan ja -viraston käsittelemien liikenne-
asioiden valmistelu, liikennejärjestelyjen 
yleis- ja yksityiskohtainen suunnittelu 
samoin kuin liikenteen ja siihen vaikutta-
vien tekijöiden yleisen kehityksen seuraa-
minen sekä liikenneolojen selvittelyä var-
ten tarpeellisten tutkimusten ja tilastotöi-
den suorittaminen kuuluvat osaston teh-
täviin, Kertomusvuotena esiteltiin kaupun-
kisuunnittelulautakunnalle 402 asiaa, jois-
ta 88 oli liikennesuunnitteluosaston omia 
aloitteita. Liikennejaostolle esiteltyjä 
asioita oli 17, joista osaston aloitteita oli 
4. Kirjeitä on osasto lähettänyt kertomus-
vuotena 300. 

Liikennesuunnitteluosastolla on vuoden 
1969 aikana valmistunut 11 numeroitua 
julkaisua, joissa on selostettu tehtyjä tut-
kimuksia, selvityksiä ja laskentoja. 

Perinteisenä tutkimusmuotona osastolla 
on ollut liikennemäärien kehityksen ja 
vaihtelun tarkkailu liikennelaskentojen 
avulla. Ajoneuvolaskentojen lisäksi on py-
ritty saamaan kuva julkisten kulkuneuvo-
jen matkustajista ja jalankulkijoista eli 
henkilövirroista kokonaisuudessaan. 

Poliisin ja vakuutusyhtiöiden tietoon 
tulleista liikenneonnettomuuksista on laa-
dittu vuosittain raportti. Lisäksi on rekis-
teröity vaarallisimpia risteyksiä ja katu-
osuuksia Helsingissä sekä tutkittu keskus-
ohjattujen liikennevalojen vaikutusta on-
nettomuuksiin, ajoneuvojen matka-aikoi-
hin ja liikennemääriin. Eräiden liikenne-
teknillisten järjestelyjen vaikutus liiken-
neonnettomuuksiin on myös ollut selvitte-
lyjen kohteena osastolla. 

Yhteistyössä asemakaavaosaston kanssa 
tehdyssä Vattuniemen teollisuusalueen ra-
kenne- ja liikennetutkimuksessa inventoi-

36-



5. Kaupunkisuunnitteluvirasto 

tiin alueen nykyinen toiminta ja yritysten 
muutto- ja laajennussuunnitelmat sekä 
laadittiin liikenneanalyysit ja -ennusteet. 

Jalankulkukatukokeilusta Aleksanterin-
kadulla ja Iso Roobertinkadulla laadittiin 
osastolla yksityiskohtainen ehdotus yhteis-
toiminnassa asemakaavaosaston kanssa. 
Kokeilun suunnittelua varten pyrittiin ko-
koamaan mahdollisimman laaja tietopohja 
ja tämän vuoksi suoritettiin mm. katujen 
varsilla olevien 430 yrityksen sekä kaduil-
la 3 400 jalankulkijan haastattelu. Haas-
tattelujen sekä jalankulkija- ja liikenne-
laskentojen avulla selvitettiin tavara- ja 
huoltoajojen järjestelyä kokeilun aikana, 
tutkittiin ajoneuvovirtoja kokeilun koh-
teeksi aiotuilla kaduilla ja niiden ympäris-
tössä sekä kaduille tai niiden ympäristöön 
tulevien ihmisten kulkutapaa. Kävelyka-
tukokeilu 70-raportissa on tutkimustulos-
ten lisäksi ehdotus kokeilun vaatimiksi toi-
menpiteiksi. 

Vuoden 1969 alusta voimaan tulleet 
muutokset liikennevaloja koskeviin sään-
nöksiin aiheuttivat tarkistuksia ja muutok-
sia liikennevalolaitteisiin ja -ohjelmiin. Ny-
kyiset merkityt ja merkitsemättömät suo-
jatiet inventoitiin vuoden lopussa 1. 7. 
1971 voimaan tulevan suojatien määritel-
män muutoksen johdosta. 

Laajakantoisimmista liikennejärjestely-
suunnitelmista olivat kertomusvuonna esil-
lä mm. Hakaniemen ja idän suunnan lii-
kenteen järjestely, jolloin päätettiin jatko-
suunnittelun perusteista, sekä Paciuksen-
kadun jatkeen järjestelyt, joista ei tehty 
päätöstä. Mannerheimintien eteläpään lii-
kenteen järjestely käsiteltiin kertomusvuo-
tena ja suunnitelman toteuttaminen voitiin 
panna alulle. Aikaisemman osaston käsi-
teltävänä useaan otteeseen olleen Töölön 

suunnan liikenteen järjestelyn yleissuunta-
viivat vahvistettiin kaupunginhallituksessa 
ja niiden pohjalta ryhdyttiin osastolla laa-
timaan Mannerheimintien yleissuunnitel-
maa. 

Rautatientorilla ja sen ympäristössä 
suoritettiin kesällä laajoja liikennejärjes-
telyjen muutostöitä, jotka vaativat mm, 
monia väliaikaisratkaisuja alueella. Myös-
kin rautateiden sähköistystyöt pääradal-
la ovat aiheuttaneet liikennejärjestelyjen 
muutoksia ja tilapäisjärjestelyjä, koska 
tasoylikäytäviä on jouduttu poistamaan 
ja siltoja sekä alikulkutunneleita muutta-
maan tai uusimaan. 

Liikennevaloilla varustettujen risteysten 
määrä on kasvanut samalla, kun vanhim-
pia liikennevalolaitteita on jouduttu uusi-
maan. Myös liikennevalojen keskusvalvo-
moon on hankittu uusia laitteita liikenne-
valojen lisääntyessä. Kertomusvuoden ai-
kana asennettiin uusia liikennevaloja mm. 
reitille Annankatu, Simonkatu ja Kaivo-
katu, Huopalahdentielle, Mallaskadun tun-
nelin valmistuttua kahteen risteykseen Hie-
talahdenkadulla, Pohjoisen Rautatiekadun 
ja Mannerheimintien risteykseen sekä Stu-
renkadun ja Porvoonkadun risteykseen. 
Keskusohjatun liikennevalojärjestelmän 
piiriin kuuluviin risteyksiin on asennettu 
uusia ajoneuvoilmaisimia tarkoituksenmu-
kaisimpien liikennevalo-ohjelmien löytämi-
seksi. Liikennevalojen huolto on takuu-
huoltoja lukuun ottamatta siirtynyt lii-
kennesuunnitteluosaston suoritettavaksi. 

Pysäköintimittareita oli käytössä vuo-
den 1969 lopussa yhteensä 1729, joista 4 
tunnin mittareita oli 222, 2 tunnin 984, 1 
tunnin 398 ja puolen tunnin 125. Edelli-
sestä vuodesta mittarien määrä kasvoi 285 
kappaleella. 
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