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14. K a u p u n k i s u u n n i t t e l u v i r a s t o 

Yleistä 

Vuosi 1974 oli kaupunkisuunnitteluviraston kymmenes täysi toimintavuosi. Virastopäällikkönä 
toimi arkkit. Lars Hedman ja hallintopäällikkönä lainop. ja hallinto-op. kand. Matti Sauria. 

Kertomusvuonna saatiin kantakaupungin yleiskaavaehdotuksen käsittely viraston osalta päätökseen Yleis-
iä lautakunnan hyväksyttyä ehdotuksen 20. 6. se lähetettiin lausuntokierrokselle. Lisäksi työsken- kaavat 
neitiin tiiviisti mm. esikaupunkialueiden yleiskaavan ja Itäkeskus-projektin parissa. Yhteistyössä 
valtionrautateiden kanssa laadittiin suunnitelma pää- ja rantaradan liikenteellisen palvelukyvyn 
parantamiseksi. 

Henkilöstöhallintoon liittyvää tiedotusjärjestelmää samoin kuin ATK:n käyttömahdollisuuksia Tiedotus-
suunnittelutyössä kehitettiin edelleen. Viraston henkilökunnan koulutusta lisättiin mm. laajenta- ja koulutus-
malla viraston sisäistä koulutustoimintaa. Myös viraston sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotus- toiminta 
toimintaa tehostettiin. Kaupungin asukkaille järjestettiin mm. tiedotustilaisuuksia ja suunnit-
telu näyttelyjä sekä eri asukastoimikunnille annettiin näiden tarvitsemaa tietoa. 

Virastopäällikön kaupunkisuunnittelulautakunnalle esittelemistä asioista mainittakoon mm. kes- Virasto-
kuspuiston osayleiskaavaa, kantakaupungin yleiskaavaa sekä Itäkeskusta koskevat esitykset. Lauta- päällikön 
kunnan lausunnoiksi esitetyt ehdotukset koskivat mm. Myllypuron urheilupuiston käyttösuunnitel- asiat 
maa ja lukuisia metroon liittyviä asioita sekä monia valtuustoaloitteita. 

Virasto kokouksia pidettiin kertomusvuonna 62 ja virastopäällikön päätösluetteloon kertyi 979 Käsiteltyjen 
pykälää. asioiden 

lukumäärä 
Seuraavat luvut osoittavat viraston eri osastojen toimialaan kuuluneiden asioiden lukumääriä eri 
vuosina viraston ensimmäisestä täydestä toimintavuodesta lähtien: 

v. 1964 v. 1969 v. 1973 v. 1974 
virastopäällikön asioita 261 692 1 124 1 075 
kansliaosaston " 18 95 219 164 
asemakaavaosaston " 442 657 838 915 
yleiskaavaosaston " 15 47 127 98 
liikennesuunnit-
teluosaston " 468 522 636 615 

yhteensä 1 204 2 013 2 944 2 867 

Henkilökunta 

Virastossa oli kertomusvuoden päättyessä henkilökuntaa eri osastoilla seuraavasti: 
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Virkasuhde 
Työso- Muutos 

Osastot 
väki- tila- pimus- yhteen- edell. v. 
naisia päisiä suhde sä verrattuna 

Virastopäällikkö 
Hallintopäällikkö 
Kansi iaosasto 
Asema kaavaosasto 
Yleiskaavaosasto 
Lii kennesuunn.osasto 
Toiminnansuunn.toimisto 

3 3 
17 

5 
13 

1 
1 

28 34 
92 109 
69 74 
63 76 
12 12 

1 
1 

+ 1 

Koko henkilökunta 39 4 264 307 

Projektitoiminta 

Henkilökunta 

Projektijohtajana toimi kertomusvuonna oman toimensa ohella toiminnansuunnittelutston pääll. 
dipl.ins. Seppo Pietiläinen. Vuoden lopussa työskenteli virastopäällikön alaisissa projekteissa, Itä-
keskus-projektissa ja Malmin aluekeskus-projektissa yhteensä 10 henkilöä. 

Projektitoiminta tapahtui Itäkeskus-projektin osalta Unioninkatu 43:ssaja Malmin aluekeskus-pro-
jektin osalta kaupunkisuunnitteluviraston tiloissa talossa Katariinan katu 3. 

Toiminta 

Projektiryhmien kertomusvuonna suorittamista tehtävistä mainittakoon: 
— kantakaupungin yleiskaavatyö, joka siirtyi yleiskaavaosaston linjatehtäväksi työn edettyä lau-

suntovaiheeseen 
— Itäkeskus-projektissa laadittiin valtuuston kesäkuussa hyväksymän osayleiskaavaan sisältyvän 

asuntokorttelin asemakaavaehdotus ja keskustan alueella suoritettiin jatkoselvityksiä tarkem-
manasteisen kaavoituksen pohjaksi 

— Myllypuron ja Puotinharjun väliselle alueelle sekä Myllypuron eteläpuolelle tulevalle asunto-
alueelle laadittiin asemakaavaehdotukset 
— Malmin aluekeskuksen suunnittelu käynnistettiin virastopäällikön alaisena projektina huhti-

kuussa 
— Malmin ns. MKT-alueelle laadittiin alustava asemakaavaluonnos ja eräitä pohjoisen asuntoalueen 

osia käsittävä asemakaavamuutoksen periaatteita koskeva selvitys. Keskustan osalta suoritettiin 
asemakaavan muutosluonnoksen pohjaksi kaavarungon mukaisen ratkaisun edellytyksiä ja seu-
rauksia kartoittavaa työtä. 

Huoneisto 


