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ABSTRACT 
 

The dissertation examines the urban renewal of Kallio district of Helsinki in 1933–1986. Kallio was 

originally a worker’s residence district situating next to Sörnäinen factory and harbour area. From 

the 1890 onwards, Kallio area (the sub-district known today as Linjat) was built with wooden 

houses typical Finnish housing style of the era and quickly became the most densely populated 

area in Helsinki. 

Urban renewal taken place in Kallio was part of the international phenomenon largely affected by 

the architectural ideology of modernism. It affected city centres or its surroundings – often partic-

ularly the traditional workers districts, such as Kallio. During the renewal period, extensive demo-

lition of wooden houses and the construction of undeveloped plots in accordance with the new 

ideas of the time were carried out. As a result of the renewal, the western part of Kallio became 

an area reflecting the international modernism ideology of urban design, with its numerous new 

buildings. 

The research methods used in this research have included extensive archival material review, map 

analysis, literature review, and interviews. The key source material has included the material pro-

duced by the City of Helsinki's administration, such as the records of the City Board, the Real Es-

tate Board, and the Town Planning Board with necessary appendixes, as well as the decisions of 

the City Council. Building permit applications, historiographies produced by different actors, 

minutes of general meetings, professional magazines and newspaper articles have also been 

some of the key source material. 

The aim of the map analyses is to show how the built environment of Kallio developed at different 

stages of the study period. I have illustrated this change in terms of planning, new construction, 

conversion into parks, the development of the street network and the key nomenclature. Scien-

tific literature has been used as a background to describe the phenomena occurred and the gen-

eral atmosphere of different periods. The interviewees have been city officials who have previ-

ously been responsible for Kallio's town planning, residents who have experienced the reform 

themselves, and researchers. 

The main result of the study has been the essential role of the City of Helsinki regarding the 

change of the built environment in Kallio district. Changes in building rights based on city’s deci-

sions have significantly guided planning and construction. The city was also responsible for detail 

planning in the area and integrated the development of Kallio into the expanding centre of Hel-

sinki by locating some of its key public buildings there. The city also provided plots of land in the 

area for many actors for their construction projects and was actively involved in various types of 

real estate transactions. 

It is also noteworthy that, despite the city's strong role, the development in Kallio has been a coin-

cidence in many aspects. It has been significantly affected by economic booms and busts, sudden 

phenomena such as the outbreak of the Winter War, the lack of funding for construction, and 

changes in legislation governing construction and finance. Despite the city's otherwise central 

role, the actual construction of housing was carried out mainly by private construction companies.  

Kallio’s renewal process was a “puzzle for decades”. From today's point of view, the renewal in 

Kallio can be seen partly successful but also partly a warning example of how the existing urban 

environment should be developed. 
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ESIPUHE 
 

Kalliossa olen kokenut suurimman osan elämäni iloista ja suruista. Lapsuuteni olen elänyt 

Helsinginkadun ja Vaasankadun maisemissa, nuoruuteni Kirstinkadun ja Brahenkentän lä-

hettyvillä. Elämänpiirini muovautui siten pitkälti alueen toimintojen mukaiseksi. 

Minulla heräsi jo nuorena kiinnostus Kallion alueen arkkitehtuuriin. Muistan kummastel-

leeni jo nuorena alueen suuria sisäisiä eroja. Pienten välimatkojen päässä Torkkelinmäen 

pikkukaupunki-miljöö, Helsinginkadun alkupään tiivis kaupunkiympäristö, Linjojen rikko-

nainen kaupunkikuva. Kun yliopistossa aikanaan piti alkaa tehdä gradutyötä, tiesin halua-

vani jollain tavalla tutkia Kallion rakennetun ympäristön muutosta. Varsinainen aihe kas-

voi sitten saneerauksen ympärille, minkä olen nyt laajentanut väitöstutkimukseksi.  

Tutkimuksen mahdollistanut rahoitus on järjestynyt Helsingin yliopiston, Helsingin kau-

pungin ja Helanderin säätiön kautta. Olen kiitollinen myös Helsingin yliopiston myöntä-

mistä matkarahoista, jotka ovat mahdollistaneet useat väitöskirjatyöskentelyn aikana käy-

mäni kansainväliset konferenssit ja seminaarit. Oleskelut mahdollistivat tutustumisen pai-

kanpäällä eri maiden vastaaviin esimerkkeihin ja keskustelut paikallisten asiantuntijoiden 

kanssa.  

Ohjaajiani professori Laura Kolbea ja dosentti Sari Aaltoa haluan kiittää heidän monista 

tärkeistä huomioistaan ja kannustuksesta. Tutkimuksen loppuunsaattamisesta haluan myös 

kiittää esitarkastajiani professori Anssi Joutsiniemeä ja tutkimusjohtaja, PhD Sampo Ruop-

pilaa, joiden kommentit ohjasivat keskittymään olennaiseen. Jälkimmäistä haluan jo etukä-

teen kiittää siitä, että hän suostui myös työn vastaväittäjäksi. 

Kallion aluetta ja kaupunkisuunnittelua tuntevista ihmisistä haluan kiittää erityisesti Jan 

Grönvallia ja Juha Koskista korvaamattomasta avusta ja erityisestä paneutumisesta tutki-

mukseeni. Lisäksi haluan kiittää Anneli Suitialaa, Riitta Kuoppamäkeä ja Leena Enbomia 

taustatuesta ja keskusteluista. Kiitän myös Mervi Walleniusta hänen äitiänsä koskevista 

tiedoista.  

Väitöstyön aikana tehdyillä ulkomaan vierailuilla ja konferensseissa olen tavannut monia 

tutkijoita, joiden kanssa olen keskustellut omasta tutkimuksestani. Haluan kiittää Moritz 

Föllmeriä, Heiko Drostea, Thomas Lundenia ja Anders Sjöbrantia sekä Peter Ekmania avu-

liaisuudesta ja ajastaan. 

Oleellisena osana työtä on ollut laajan arkistoaineiston läpikäyminen. Helsingin kaupun-

ginarkiston työntekijöitä haluan erityisesti kiittää hyvästä asenteesta ja loppumattomasta 

arkistomateriaalin toimittamisesta. Väitöstyön loppuvaiheessa saamastani arvokkaasta tu-

esta ja kannustuksesta esitän lämpimät kiitokseni Tiina Tarkkaselle. 

Lopuksi haluan vielä sanoa erityiskiitoksen puolisolleni Janitalle ja hänen vanhemmilleen 

Aulille ja Heikille, joiden kanssa olen koko tämän väitöstutkimuksen ajan jakanut ja koke-

nut elämää.  

As.oy Kulmatornissa, toukokuussa 2022 

Mika Mäkelä  
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tienoikseen. Niin perinpohjainen on kaupunginosan kasvojen läpikäymä muutos ollut.
Mutta niinhän pitääkin olla  vanha ja aikansa elänyt väistyy tehden tietä uudelle ja en-

-dokumentista vuodelta 1962.1 Doku-
mentissa kuvataan Helsingin Kallion kaupunginosan uudistumista 1960-luvun alkupuo-
lella. Tuolloin alueen puutalokantaa purettiin nopeasti ja korvattiin moderneilla kerrosta-
loilla uudenlaista rakentamista suosivien asemakaavojen avulla.

Kallion alueen kehitys nykyisenkaltaiseksi asuinalueeksi oli alkanut 1800-luvun loppupuo-
lella, jolloin nykyisin Linjoina tunnetulle alueelle kaavoitettiin ja rakennettiin pääosin puu-
taloista koostunut työväestön asuttama alue. Kehityksen taustalla vaikutti Kallion viereisen
kaupunginosan, Sörnäisten, alueen tehtaat. Kallion alue kehittyi ja kasvoi vähitellen kivi-
kaupungiksi 1910 20-luvujen aikana. Muuhun kaupunkiin nähden Kalliossa oli poikkeuk-
sellisen suuri asumistiheys, koska suurin osa puu- ja kivitalojen asunnoista oli pieniä ja
niissä asui useita henkilöitä.

Kallion rakennutun ympäristön muutosta 1930 80- ämä
tarkoitti Kallion kohdalla uudisrakentamista vanhaa rakennuskantaa purkamalla.2 Tähän
liittyi muun muassa asemakaavojen uusiminen niin, että kaavat vastasivat tavoiteltua ra-
kentamista. Suomenkielinen nimi on ilmeisesti johdettu saksan (sanierung) ja ruotsin (sa-
nering) vastaavista. Käsite ilmestyi kielenkäyttöön 1920-luvulla maissa, joissa tunnettiin
kiinnostusta valtiovetoisen hyvinvoinnin tuottamiseen.3 Ennen toista maailmansotaa käy-
dyssä rakentamiseen liittyneessä keskustelussa4 Suomessa käytettiin vielä rinnan käsitteitä
tervehdyttäminen tai terveyttäminen. Tämä näkyy myös tässä tutkimuksessa.

Toisen
1960-luvulla kirjallisuudessa ja kielenkäytössä saneeraustapa ja siihen liitetyt käsitteet alet-
tiin jakaa myös purkavaan5 ja säilyttävään saneeraukseen. Tämä jako on edelleen käytössä.
Säilyttävä saneeraus tarkoitti vanhojen rakennusten kunnostamista ja asumistason kohenta-
mista.6 Säilyttävä saneeraus alkoi myös nousta maailmalla suosioon 1960-luvun lopulta

1 Uudistuva Kallio dokumentti, Filmiportti oy (1962).
2 Helander ja Sundman 1972, 35 37.
3 Kolbe 2018, 149.
4 Saneeraus on tarkoittanut vielä 1920-luvulla lähinnä taloudellista saneerausta. Tämä tulee esille lukuisilla
vanhoissa lehtiartikkeleissa.
5 Vilhelm Helander ja Mikael Sundman käyttävät poistavasta saneerauksesta myös nimitystä teknokraattinen
koulukunta.
6 Rakennussuojelukomitean mietintö 80/1974, VI.



eteenpäin modernistiseen kaupunkisuunnitteluun ja arkkitehtuuriin kohdistuneen kritiikin
sekä vanhojen rakennusten arvostuksen nousun yhteydessä.7 Myöhemmin meillä Suomessa
myös käsite Turun tauti8 on noussut kuvaamaan poistavaa saneerausta. Käsitteellä viita-
taan paitsi purkamiseen myös uudisrakentajien ja paikallispoliitikkojen mahdollisiin kyt-
köksiin. Termin esitteli Hannu Tapani Klami saman nimisessä pamfletissaan (1982). Kan-
sainvälisessä tutkimuksessa purkavasta saneerauksesta käytetään usein käsitettä Urban Re-
newal. Termi on kotoisin Yhdysvalloissa, jossa purkava saneeraus toteutui kärjistetyim-
min.9

Suomessa saneeraukseen liittyvä tutkimus on ennen tätä tutkimusta ollut yleensä ennem-
min yleistä kehitystä kuvaavaa kuin yksittäistä kohdetta käsitellyttä tapaustutkimusta. Esi-
merkiksi

tavat myös pamflettimaiset Vilhelm Helanderin ja Sundmanin 1970-luvun vaihteen Kenen
Helsinki ja Saneeraus suomalaisessa kaupungissa.

Kansainvälisesti saneeraukseen liittyvää tematiikkaa on tarkasteltu etenkin Yhdysvalloissa,
jossa poistava saneeraus keskittyi erityisesti keskustojen viereisille asuinalueille.10 Esikau-
pungistumisen takia taantuvien keskustojen kehittämiseen (Urban renewal) liittyi vähäva-
raisten asuinalueiden purkamista (Slum clearance) uuden asuntorakentamisen alta.11 Alueet
olivat pääosin köyhien afroamerikkalaisten asuttamia.12 Esimerkiksi Jane Jacobs vastusti jo
vuonna 1961 ilmestyneessä kirjassaan The Death and Life of Great American Cities mo-
dernille kaupunkisuunnittelulle tyypillistä toimintojen eriyttämistä sekä sisäkaupunkien
elävien asuinyhteisöjen tuhoamista.13 Tuoreempana tutkimuksena voi mainita Francesca
Russello Ammonin Bulldozer - Demolition and Clearance of the Postwar Landscape
(2016) kirjan, jossa hän käsittelee Yhdysvalloissa laaja-alaisesti ja kovakouraisesti toteutet-
tua kaupunkiuudistamista toisen maailmansodan jälkeen.

Euroopassa tuoreita, saneerausta käsitteleviä, väitöskirjatason tutkimuksia on julkaistu
muun muassa Hollannissa ja Tanskassa. Buhl Thomsen analysoi väitöskirjassaan (2015)
Tanskan valtion merkittävää roolia saneerauksessa: Saneerausta varten laadittiin asetuksia

7 Helander ja Sundman 1970, 111 113.
8 esim. Klami 1982.
9 Helander ja Sundman 1972, 34, 37.
10 Kanadassa tehtiin vastaavia köyhien asuttamien kaupunkialueiden uudistamisia, mutta niihin ei liittynyt
rotunäkökulmaa kuten Yhdysvalloissa. Merkittävin syy tähän oli eri rotua edustavien vähäinen määrä vielä
1970-luvulle tultaessa. White, Richard 9.11.2017.
11 Ekman, Peter 19.12.2018
12 Shanken, Andrew 17.12.2018
13 Jacobs 1961, 24.



ja valtio tuki jopa 75 % lainoin kuntien kuluja purkamishankkeissa. Vaikutteet saatiin
muista Pohjoismaista, etenkin Ruotsista.

Tim Veerlan on väitöskirjassaan (2016) ja myöhemmissä artikkeleissaan tutkinut Hollan-
nin purkavaa saneerausta Utrechtissa, Haagissa ja Amsterdamissa. Kaupungeissa tehtiin
suunnitelmia 1800-luvulta peräisin olleiden, keskustaa ympäröivien asuinalueiden purka-
miseksi moottoriteiden, ostoskeskusten ja toimistojen tieltä. Näissä saneerausprojekteissa
julkinen toimija toimi yleensä yhteistyössä yksityisten kanssa. Suurimpien kaupunkien val-
tuustot olivat taas yleensä työväenpuolueen hallinnassa. Suurin koskaan, purkavaan sanee-
rauksen perustunut kaupunkiuudistus tapahtui Utrechtissa. Siellä päärautatieaseman ja sen
viereinen, 1800-luvulla rakennettu asuinalue muutettiin pääasiassa toimistorakennuksia si-
sältäväksi alueeksi (Hoog Catharijne).

Kalliossa tapahtunutta purkavaa saneerausta ovat aiemmin käsitelleet Anja Kervanto Ne-
vanlinna teoksessaan Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945 2010 (Helsingin historia

 ase-
Unioninakseli  pääkaupungin läpileikkaus ( 2012).

Taidehistorioitsija Kervanto-Nevanlinna keskittyy kirjoituksessaan (s. 74 82) pääosin ai-
kaan heti Toisen maailmansodan jälkeen lopettaen tarkastelun Kallion osalta 1950-luvulle.
Vaikka hän kuvaa tapahtuneen kehityksen pääpiirteittäin, ei kehitystä kytketä kunnallispo-
liittiseen päätöksentekoon tai saneeraukseen merkittävästi vaikuttaneisiin rakennusoikeu-
den muutoksiin. Saneerauksen pitkäkestoisuutta, muuttuvia ihanteita tai lukuisia toimijoita,
kuten rakennuttajia, ei ole esitelty.

Arkkitehti Näveri puolestaan tarkastelee Kallion kaavoitusta yleistajuisesti keskittyen sa-
neerauksen osalta muutamiin karttoihin ja niistä tehtyihin tulkintoihin myöhemmästä kehi-
tyksestä. Hänkään ei kuitenkaan kiinnitä huomiota esimerkiksi rakennusoikeuden muutok-
siin, eri toimijoihin tai vuosikymmenten aikana muuttuneisiin suunnittelutavoitteisiin.

Kallion rakennetun ympäristön pitkän ajan muutosta on tutkinut Riitta Kuoppamäki-Kalk-
kinen ansiokkaassa arkkitehtuurin alan väitöskirjassaan Kaupunkisuunnittelu ja -rakenta-
minen Kalliossa 1880 1980 (1984). Nimensä mukaisesti väitöskirja tarkastelee alueen kau-
punkisuunnittelua ja rakentamista. Koska tässäkin tutkimuksessa keskeisessä roolissa on
rakennetun ympäristön muutos, on tutkimuksissa tiettyä rinnasteisuutta käsillä olevan väi-
töskirjaan. Kuoppamäki-Kalkkisen tutkimuksessa ei kuitenkaan syvennytä saneeraukseen
ilmiönä, vaikka sitä usein sivutaankin (esimerkiksi s. 37 38). Siinä ei myöskään analysoida
tai kytketä rakennetun ympäristön muutosta saneeraukseen oleellisesti liittyvien asioiden
kuten rakennusoikeuden muutosten tai keskustasuunnitelmien näkökulmiin. Myöskään
kaavoituksen taustalla olevaa kaupungin koneistoa, virkamiehistä valtuustopäätöksiin, ei
juuri käsitellä. Kuoppamäki-Kalkkinen käsittelee tutkimuksessaan myös Siltasaaren



aluetta. Siltasaari muodostaa kuitenkin oman, Kalliosta erillisen tapauksensa, ja on siksi
rajattu käsillä olevasta tutkimuksessa pääosin pois.14

Käsillä olevan väitöskirjatutkimuksen tukena ja taustoittajana käytetään modernismia, Hel-
singin kaupunkisuunnittelua ja Kalliota koskevaa tutkimusta ja kirjallisuutta. Tutkimuk-
sista keskeisimpiä ovat useat Helsingin kaupungin historia vuodesta 1945 -teokset. Näissä,
kuten yleisimminkin kaupunkisuunnittelun historiaa käsittelevissä teoksissa, kaupunki-
suunnittelua käsitellään useimmiten itsenäisenä asiana keskittyen nimekkäiden poliitikko-
jen tai arkkitehtien rooliin. Suunnittelua ei juurikaan ole kytketty sen taustalla vaikuttaviin
olennaisiin asioihin kuten esimerkiksi muuttuviin poliittisiin päätöksiin tai rakentamisen
eri toimijoihin.

Kallion vanhojen rakennusten osalta olen pääosin käyttänyt lähteenä Kaija Nenosen ja
Kirsti Topparin kirjoittamaa Helsingin Sanomien korttelikirjaa n:o 2 (Herrasväen ja työ-
läisten kaupunki, 1983). Tunnetuin Kalliota ja sen ympäristöä koskevista tutkimuksista lie-
nee Heikki Wariksen kaksiosainen väitöskirja Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin
Pitkänsillan pohjoispuolelle (1932 ja 1934), jota tässä tutkimuksessa käytetään taustoittaja
kuten myös Sven-Erik Åströ
sessa Helsingin kaupungin historia IV:2 (1956). Yleisesti Kallion historiaa on myöhemmin
tarkastellut Juha Koskinen teoksessaan Kallion historia (1990). Varsinkin Wariksen väitös-
kirja kuvaa erittäin konkreettisesti kaupunginosan kehittymistä ja hänen esittämien näkö-
kohtien perusteella ei ole vaikea ymmärtää, miksi juuri Kalliossa saneeraus lähti käyntiin.

Sosiaalisen muutoksen teemoja, kuten gentrifikaatiota, on tutkittu Kallion osalta monissa
kaupunkitutkimuksen tai -historian teoksissa. Myös edellä mainituissa teoksissa sivutaan
aihetta. Helsingin historia teoksista keskeisin on Panu Pulma 2000, osin myös Anna Maria
Åström 2016. Aiheesta on laadittu myös useita pro gradu -töitä kuten esimerkiksi Pasi Mä-
enpään Kallion keskiluokkaistuminen 1980-luvulla  Työläisyhteiskunnan tuho (1991),
joka nimensä mukaisesti tarkastelee alueen keskiluokkaistumista kyseisellä vuosikymme-
nellä muun muussa haastatteluaineiston perusteella. Kallion puutaloista poismuuttaneiden
sijoittumista ovat tarkastelleet artikkelissaan myös tekijä yhdessä Leena Enbomin kanssa

 Puu- (Yh-
dyskuntasuunnittelu 2015:4 vol 5). Alueen sosiaalista muutosta tarkastelee Siltasaaren
osalta myös Timo Kopomaa väitöskirjassaan Tori  marginaali  haastava kaupunki, Tila-
tapauksia julkisten ulkotilojen käytöstä ja reunimmaisista käytännöistä (SKS toimituksia
670, Helsinki 1997). Alueen sosiaaliseen muutokseen liittyvän aikaisemman tutkimuksen
määrä on vaikuttanut siihen, että se on pääosin rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

14 Siltasaaren rakennetun ympäristön muutosta on kattavasti tutkittu esimerkiksi Hakaniementori  Kaupun-
kirakenne- ja ympäristöhistoriaselvityksessä (Helsingin kaupunkiympäristö 2021). Yleispiirteisemmin sa-
moja teemoja on tarkasteltu teoksessa Siltasaari  ennen ja nyt (toim. Mauri Virtanen, Siltasaariseura ry, Hel-
sinki, 1993).



Modernismia ja kaupunkien keskustojen muuttumista on tutkinut Timo Tuomi taidehisto-
rian väitöskirjassaan Kaupunkikuvan muutokset suomalaisten kaupunkikeskustojen suun-
nittelun tavoitteiden ja todellisuuden kohtaamisesta toisen maailmansodan lopusta 1960-
luvun puoliväliin (2005). Samaa aihetta on tarkasteltu myös useissa artikkeleissa Helsingin
historia vuodesta 1945 -teoksissa (Kervanto Nevanlinnan lisäksi Timo Herranen 1997,
Harry Schulman 2000 ja Laura Kolbe 2002). 1930- ja 40-lukujen funktionalismia on tutki-
nut muun muassa Tommi Lindh arkkitehtuurin alan lisensiaatintutkielmassaan Töölö-
läisfunktionalismin neljä vaihetta (2002). Asuntokysymystä ja asumisen rahoitusta on puo-
lestaan tutkinut Anneli Juntto väitöskirjassaan Asuntokysymys Suomessa  Topeliuksesta
tulopolitiikkaan (1990). Kaikissa edellä mainituissa tutkimuksista on tähän tutkimukseen
hyödynnetty tuloksia. Kuitenkaan yksikään edellä mainituista teoksista ei varsinaisesti kä-
sittele Kalliota tai kytke tuloksiaan Kallioon.

Tutkimuksessa on lähteenä käytetty myös alueen lukuisten eri järjestöjen ja pankkien his-
toriikkeja. Niistä on saatu esimerkiksi rakennushankkeita koskevia lisätietoja. Samoin on
lähteenä käytetty muutamien asunto-osakeyhtiöiden ja yhtiöiden tuottamia historiikkeja.
Näitä on Kallion alueella kuitenkin tehty melko vähän.

Ajankuvaa tutkimukseen tuovat lehtiartikkeleiden lisäksi muutamat Kallioon kytkettävissä
olevat, kaunokirjallisuutta edustavat muistelmat. Linjojen alueen rosoista elämää 1940- ja
50-luvuilla on kuvannut Torsti Lehtinen romaanissaan Kun päättyy Pitkäsilta, ja SDP:n
kaupunginvaltuutettunakin toimineen Martta Salmela-Järvisen muistelmat puolestaan anta-
vat 1900-luvun alkupuolen näkökulmaa puutalossa asumiseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisen modernismin aatteiden mukaista Kalliossa ta-
pahtunutta saneerausta. Modernismi nousi kaupunkisuunnittelun valtavirraksi 1930-luvun
taitteen jälkeen myös Suomessa. Historiallisesti kaupunkien uudistamista on tehty toki jo
aikaisemmin. Samoin Kalliossa uudistettiin asemakaavaa jo 1910-luvulla, kun pääosin ra-
kentamattomalle Torkkelinmäen alueelle muodostettiin ajan puutarhakaupunkiaatteiden
mukainen huvilakaupunki.

Tutkimuksen tavoitteena on kytkeä Kallion kaupunginosassa 1930 1980-lukujen välillä
tapahtunut saneeraus siihen liittyneeseen poliittiseen päätöksentekoon, rakentamisen rahoi-
tusjärjestelmiin ja lainsäädäntöön. Tarkoituksena on myös selvittää saneeraukseen osallis-
tuneita toimijoita kuten rakentajia. Keskeiset tutkimuskysymykseni ovat:

Milloin saneeraus alkoi ja mitkä olivat sen syyt?

Millä tavalla saneeraus kehittyi ajan kuluessa?

Ketkä olivat saneerauksen vahvat toimijat minäkin aikana?



Tutkimuksen ajallinen käsittelyosio alkaa vuodesta 1933. Tuolloin Helsingin rakennustar-
kastaja Harald Andersinin Arkkitehti-lehden artikkeli nosti esiin Kallion alueen saneerauk-
sen perustaen sen ensimmäisen kerran modernismin aatteiden mukaisesti avoimeen kortte-
lirakenteeseen. Koska tutkimuksen lähtökohtana on purkavan uudisrakentamisen tai raken-
tamattomien tonttien kautta toteutettu saneeraus, olen valinnut tutkimuksen päätökseksi
vuoden 1986. Silloin vahvistettiin viimeinen purkavaan saneeraukseen perustunut kaava-
muutos. Rakentamista tapahtui tämän jälkeenkin, mutta nämä rakennukset toteutuivat pää-
osin vuosikymmeniä tyhjänä olleille tonteille, joten niitä voi pitää ennemmin täydennysra-
kentamisena kuin saneerauksena. Osa näiden tonttien rakennuksista perustui myös jo aiem-
min laadittuihin asemakaavamuutoksiin. Valitsemani ajanjakson jälkeen purettiin vielä
yksi asuinkäytössä ollut puutalo Toinen linja 11 pihan puolelta,15 mutta sen tilalle ei ole ra-
kennettu mitään.

Kallion saneerauksen alkuvaiheen rajaamiseen liittyen on todettava, että Martta Salmela-
Järvinen (sd.) oli vuonna 1966 muistelmissaan todennut kuinka jo vuonna 1926 terveyden-
hoitolautakunnassa oli pohdittu sitä, että Kallion alue pitäisi julistaa rakennuskieltoon ja
että Kallion asemakaava tulisi saneerata. Kun hänet oli valittu kaupunginvaltuustoon
vuonna 1927, oli hän esittänyt myös siellä samaa. Kuitenkaan edes hänen oma puolueensa
ei ollut tukenut ajatusta.16 Se ei kuitenkaan ole tiedossa, millaista asemamakaavan sanee-
rausta hän oli tarkoittanut.

Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella Kallion kaupunginosan saneerausta lähinnä kaupunki-
suunnittelun ja etenkin asemakaavoituksen näkökulmasta. Tähän liittyen tutkimuksessa on
selvitetty kaupungin suunnittelua ja päätöksentekoa, rakentajia sekä erilaisia lainsäädän-
töön liittyviä muutoksia. Lisäksi on hyödynnetty muutoksen kokeneiden muistitietoa.

Tarkastelu keskittyy rakentamisen osalta uudisrakentamiseen. Tutkimuksessa ei näin ollen
tarkastella uudisrakennusten tieltä purettujen vanhojen rakennusten mahdollisia muutos- tai
laajennustöitä. Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä saneeraukselta säästyneissä rakennuk-
sissa tehtyjä muutoksia, kuten esimerkiksi ikkunoiden vaihtoja. Samoin ei tarkastella uu-
disrakennuksissa myöhemmin tehtyjä muutoksia tai rakennusten myöhempää käyttöä.

Tutkimuksessa on selvitetty uudisrakennusten rakennuttajia ja pääurakoitsijoita. Omistajat
on tutkimuksessa ilmoitettu rakennuttajina, mikäli tieto on tullut ilmi uudisrakennusten ra-
kennuttajien yhtiökokousten pöytäkirjoista tai esimerkiksi kaupunginvaltuuston asemakaa-
vamuutokseen liittyvästä päätöksestä. Tietojen osalta totuuteen pääsemistä vaikeuttaa var-
sinkin 1930-luvun aineistossa se, että yhtiökokouksen pöytäkirjojen mukaan tietyn nimisen
asunto-osakeyhtiön on voinut hyvin lyhyen ajan sisällä perustaa yksi taho, minkä jälkeen
asunto-osakeyhtiön osakkeet on voinut ostaa toinen taho. Tämä taas on voinut tapahtua
juuri ennen rakentamista, rakentamisen aikana tai heti rakentamisen jälkeen. Tavoitteeni on

15 Ilmakuvien perusteella rakennus purettiin välillä 1988 1997. Helsingin kaupungin karttapalvelu.
16 Salmela-Järvinen 1966b, 96, 100 101.



kuitenkin tuoda esiin ne tahot, jotka ovat tulkintani mukaan olleet nimenomaan uudisra-
kennusten toteuttamisen kannalta varsinaisia rakennuttajia ja urakoitsijoita. Monessa ta-
pauksessa perustetun yhtiön osakekanta oli jaettu tutkimuksen kattamalla ajanjaksolla
muutaman omistajan kesken, joista yksi oli kuitenkin käytännössä merkittävin. Näissä ta-
pauksissa on nimetty vain pääomistaja, mutta muuten on nimetty kaikki pääasialliset omis-
tajat. Kaikista yhtiöistä ei ole talletettu tietoja kansallisarkistoon.

Tutkimuksessa on esitelty lukuisia rakennushankkeita, joista osa on hyvin suuria. Näiden
käsittelyssä olen kiinnittänyt huomiota ennen kaikkea suunnitteluun ja rakentamiseen liit-
tyviin prosesseihin. Rakennukset on ryhmitelty asemakaavamuutoksen ajoituksen perus-
teella. Tämän takia varsinkin suurissa hankkeissa (sosiaalivirastotalo, Ympyrätalo) raken-
nus saattoi valmistua vasta seuraavan, tutkimuksessa määritellyn ajanjakson puolella. Pie-
nemmän mittaluokan lisärakentamista (esimerkiksi Diakonissalaitoksen korttelissa) ei ole
käsitelty, ellei niillä ole katsottu olevan merkitystä osana suurempaa kehitystä. Tutkimuk-
sessa esitellään myös lukuisia toteutumattomia uudisrakennushankkeita, koska niiden
kautta avautuu syitä ymmärtää suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä erilaisia kytköksiä.

Olen myös esitellyt ja analysoinut uudisrakentamisen mahdollistaneita rahoituskeinoja (lä-
hinnä arava-lainat ja verohuojennukset) sekä niiden vaikutuksia saneerauksessa. Rakennus-
hankkeiden lainoitusta on esimerkinomaisesti esitelty niistä taloista, joista on saatu tietoja
esimerkiksi lehtikirjoituksista.

Tarkastelun kohteena ovat myös kaupungin rooli alueen kiinteistötoimijana. Huomion koh-
teena ovat erityisesti merkittävät kiinteistökaupat ja vaihtojärjestelyt. Lukuisia pätkittäin
jatkettuja vuokrasopimuksia (esimerkiksi Eläintarhan huvilat) ei tarkastella leipätekstissä
muutoin kuin niissä kohdissa, joissa sopimuksilla on katsottu olevan merkitystä tulevalle
suunnittelulle ja rakentamiselle. Tarkemmat tiedot näistä vuokrauksista on listattu liitteissä
oleviin kaupungin kiinteistökauppaa ja vuokrauksia koskeviin taulukoihin. Myöskään kau-
pungin tekemiä vuokrasopimuksia lukuisiin yksittäisiin huoneistoihin (esimerkiksi päivä-
kodit) ei tarkastella. Niihin voidaan kuitenkin viitata yksittäisten talojen esittelyn yhtey-
dessä.

Tutkimusalueen kaupunkikehitykseen liittyvät myös lukuisat eri tahojen tekemät aloitteet.
Niitä on laadittu kaupunginvaltuutettujen, kaupunginosayhdistysten, järjestöiden, asunto-
osakeyhtiöiden ja yksittäisten henkilöiden toimesta. Tutkimuksessa käsitellään lähinnä
merkittävimpiä ja toteutuneita aloitteita. Samasta syystä ei tarkastella kaikkia yksittäisiä
kaupungille kohdistuneita tonttipyyntöjä, vaan on keskitytty niihin, jotka toteutuivat tai oli-
vat prosessin kannalta keskeisiä.

Tutkimuksessa tuodaan esiin Kalliota suunnitelleiden henkilöiden ulkomaanmatkoja sekä
kaupungin tilaamia kansainvälisiä ammattilehtiä. Tätä perustellaan sillä, että nämä ovat ol-
leet ne ensisijaiset tavat, joilla osaston suunnittelijat ovat voineet perehtyä ulkomailla



harjoitettuun suunnitteluun ja saada työhönsä vaikutteita. Tilatuista lehdistä ei kuitenkaan
ole tietoja ennen vuotta 1948. Matkoissa korostuvat ennen kaikkea matkakohteet ja ajan-
kohdat. Matkojen sisällöistä ja niiden suorasta merkityksestä saneeraukselle on kuitenkin
vaikea tehdä johtopäätöksiä. Osaan matkoista liittyi matkakertomus, mutta aina niitä ei ole
laadittu tai säilynyt. Ne kuitenkin kertovat siitä, mihin matkustettiin eli mistä koettiin tar-
peelliseksi hakea tietoa.

Kallion kaavoittajana 1980-luvulla toimineen Anneli Lahden mukaan matkat olivat suun-

 Vielä 1960-luvulle asti oli
tyypillistä, että opintomatkoja ja konferensseja tekivät lähinnä päällikkötason virkamiehet,
eivät niinkään suunnittelijat itse. Koska päälliköt ohjasivat suunnittelijoiden töitä, saattoi-
vat vaikutteet päälliköidenkin matkoista siirtyä suunnitelmiin  ilman, että suunnittelija-
kaan välttämättä tiesi mistä ajatus oli peräisin. Päälliköiden matkat olivat tärkeitä suunnit-
telussa 1930-luvulta 1960-luvun alkupuolelle, mutta eivät juurikaan myöhemmin. Silloin
myös jo suunnittelijat itse pääsivät matkustamaan.17

Kallio kaupunginosan nimenä ja alueena ei ole yksiselitteinen. Nykyisin Kallio (ruots.
Berghäll) on Helsingin 11. kaupunginosa ja osa kantakaupunkia. Kallion rajoina ovat ete-
lässä Pitkäsilta, Eläintarhan- ja Kaisaniemenlahdet, itäsivulta pääasiassa Hämeentie, poh-
joisessa Helsinginkatu ja lännessä Töölönlahti. Kallio jakautuu sisäisesti kolmeen osa-alu-
eeseen: Linjat, Torkkelinmäki ja Siltasaari.

Helsingin kaupunginosat saivat viralliset nimensä vuonna 1959. Sitä ennen virallisissa yh-
teyksissä käytettiin kaupunginosan numeroa ja nimet olivat epävirallisia kutsumanimiä. Sa-
massa yhteydessä Kallio tuli nykyrajojen mukaiseksi kaupunginosaksi, kun siihen liitettiin
Siltasaari ja siihen sisältyvä Hakaniemen alue 10. kaupunginosasta (Sörnäinen). Samassa
yhteydessä siirrettiin kaupunginosan sisällä Linjojen osa-alueelta Ympyrätalon (301a) ja
Arenan talon (301) korttelit osaksi uutta Siltasaaren osa-aluetta.18 Kaupunginosa nimettiin
virallisesti Kallioksi ja Linjat ja Torkkelinmäki tulivat omien osa-alueidensa nimeksi. Kal-
lion pohjoispuolella sijaitseva alue nimettiin Alppiharjuksi ja itäpuoli Sörnäisiksi.

Aiemmin Kalliosta, kuten muistakin Helsingin kaupunginosista, käytettiin virallisesti vain
järjestysnumeroa (Kallio = XI kaupunginosa). Ilmeisesti tämän seikan takia myös tutki-
musmateriaalissa Kallio on voitu ymmärtää nykyistä laajempana alueena. Historiallisesti
Kallio liittyykin läheisesti juuri Sörnäisiin ja Alppiharjuun. Pohjoisempi Vallila on sen si-
jaan kaupunginosa inen,
Sörnäisten satamarataa ympäröivien teollisuuskorttelien takana sijaitseva alue.

17 Suitiala 11.3.2022.
18 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 26.2.1959 § 718. HKA.



Vanha huvilapalsta Berghäll, jonne työväen puutaloalue perustettiin jakokaavalla.
11. kaupunginosa ilman Siltasaaren liitosta 1958 (Linjat mukaan lukien Töölönlah-
den itäpuolinen Eläintarhan huviloiden alue ja Torkkelinmäki)
Kuten edellä, mutta Sörnäisistä 1959 liitetty Siltasaari mukaan lukien. Sama kuin
nykyinen, virallisten rajojen mukainen kaupunginosa.
Kallion eteläinen kaupunginosa (nykyinen Kallion kaupunginosa ilman Siltasaarta)
ja Kallion pohjoinen kaupunginosa (nykyinen Alppiharjun kaupunginosa)
Etu-Kallio, Taka-Kallio (sama jako kuin edellä)
Kallio (ns. Suur-Kallio) sisältäen Kallion ja Harjun nykyiset alueet sekä Sörnäisten
puolella olevan Vilhonvuoren alueen asuinkorttelit. Yleinen jako populaarikulttu-
urissa.
Kallion peruspiiri: Kallion kaupunginosa ja Sörnäisten kaupunginosa (nykyinen
hallinnollinen jako)

Kaupunginosamääritelmien lisäksi voidaan käyttää Puu-Kallio -määritelmää kuvaamaan
pääosin Linjojen alueella sijainnut purettua puutaloaluetta. Puu-etuliitteen käyttö on myös
yleistynyt kuvaamaan etenkin Helsingissä vanhoja puutalovaltaisia alueita (esim. Puu-Val-
lila, Puu-Käpylä). Olli-Paavo Koposen mukaan puukaupunki-käsite syntyi 1960-luvun
puolivälissä. Koponen kutsuu käsitettä

19 Puu-Kallio käsitteenä ei kuitenkaan esiinny lähteissä
Kallion puutalojen rakentamisen aikana tai niiden purkamiskautena  sen sijaan puhuttiin
puutalojen Kalliosta tai Kallion puutaloista  vaan on johdettavissa muiden kaupungin-
osien kehityksestä. On myös muistettava, että Kallion puutalo
rokseltaan kiveä ja joukossa oli myös monia kivirakenteisia 1 2-kerroksisia rakennuksia.

Tutkimusalue on rajattu oheisessa kartassa. Olen rajannut tutkimuksen kohdealueen vastaa-
maan sitä Kallion kaupunginosan aluetta, joka oli vahvistettu ennen vuonna 1959 tehtyä
Siltasaaren liitosta. Tämä käsittää Linjojen puutaloalueen, Eläintarhan huvila-alueen Linjo-
jen länsipuolella ja Linjojen itäpuolella sijaitsevan Torkkelinmäen alueen.20 Nämä alueet
myös liittyivät tulevassa muutoksessa kiinteästi toisiinsa.

Tässä yhteydessä voi jo todeta, että toisen maailmansodan jälkeiset muutokset Torkkelin-
mäellä rakennetussa ympäristössä jäivät melko vähäisiksi. Torkkelinmäkeä koskeva, toista
maailmansotaa edeltänyt kehitys auttaa kuitenkin ymmärtämään Linjoille ja sen viereisen
Eläintarhan huvila-alueen myöhempää muutosta. Tutkimuksessa sivutaan myös Kallion

19 esim. Kivilaakso 2017, 56.
20 Sekä puutaloalue että Eläintarhan huvila-alue kuuluvat nykyään samaan Linjojen osa-alueeseen.



viereisten kaupunginosien, Sörnäisten (etenkin Siltasaaren) ja Alppiharjun alueilla tapahtu-
nutta kehitystä siltä osin, kun se selittää tutkimusalueen muutosta (esimerkiksi Kaupungin-
teatteri-kysymys). Yksityiskohtaiseen tarkasteluun koko 10. 12. kaupunginosien laajuinen
alue olisi lukuisten rakennustensa ja kaavamuutostensa takia liian laaja yhdelle tutkimuk-
selle.

Kuva. Tutkimusalue saneerattuna vuonna 1986, asuinrakennukset harmaalla, julkiset ja toimistora-
kennukset tummalla. Uudemmat rakennukset = valkea täyttö, puisto = vihreä.21

Tarkastelemani Linjojen osa-alue on pinta-alaltaan 62 hehtaaria. Osa-alue rajautuu Helsin-
ginkatuun, rautatiehen, Hämeentiehen, Viidenteen linjaan sekä Kaarlenkatuun. Kokonais-
pinta-alasta on nykyisin 10 hehtaaria viheralueita ja 14 hehtaaria katualueita. Alueella si-
jaitsee kouluja, virasto- ja liikerakennuksia sekä Kallion kirkko. Linjojen osa-alue sijoittuu
suurmaisemassa Kallioksi kutsutun alueen laelle ja sen rinteille. Alueella yhdistyy kaksi
koordinaatistoa: Siltasaarenkadun akselin suunta, jonka suuntaisesti on rakennettu alueen
pohjoisosa sekä Linjojen alueen korttelien kaakkois-luoteissuuntainen koordinaatisto.
Koordinaatistojen risteyskohtiin muodostuu muutamia aukiomaisia tiloja kuten Kallion kir-
kon edusta ja paloaseman edusta Agricolankadulla.22

Torkkelinmäen osa-alue on pinta-alaltaan 24 hehtaaria. Osa-aluetta rajaavat Hämeentie,
Viides Linja, Kaarlenkatu ja Helsinginkatu. Kokonaispinta-alasta on nykyisin 4 hehtaaria

21 Mäkelä 2021. Helsingin kaupungin karttapalvelu.
22 Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma 2021 2030 aluekortit.



viheralueita ja 8 hehtaaria katualueita. Alueella sijaitsee useampi koulurakennus sekä Kal-
lion kirjasto. Torkkelinmäki sijoittuu suurmaisemassa mäelle ja sen rinteille, jotka viettävät
Harjun, Sörnäisten ja Linjojen suuntaan.23

Muuhun Eurooppaan verrattuna Pohjoismaissa merkittävä osa ihmisten arkeen vaikutta-
vista asioista päätetään kunnallisen itsehallinnon voimalla.24 Moderni suomalainen kunnal-
lispolitiikka muodostui vuoden 1917 kunnallislakiuudistuksen jälkeen. Vuonna 1919 tuli

-periaate, kun jokaiseen kuntaan perustettiin yleisillä vaaleilla
valittu valtuusto. Muutos salli työväestönkin osallistua päätöksentekoon.25 Suomi ajautui
sisällissotaan vuonna 1918, mutta selvisi siitä kunnallisen demokratian avulla suhteellisen
nopeasti demokratian ja yhteiskunnallisen kehityksen tielle.26

Vuoden 1927 kunnallislain muutos muutti keskeisesti kunnallishallintoa. Lain myötä kau-
punkien ja muiden kuntien keskitettiin ja tehostettiin. Rahatoimikamareille aiemmin kuulu-
nut kaupungin omaisuuden ja talouden hoito siirrettiin vuoden 1927 jälkeen kaupunginjoh-
tajille.27 Vuonna 1931 Helsingin kaupungin johtoon astui kaupunginhallitus. Sitä ennen
keskeisenä elimenä oli toiminut pormestarin ja raadin muodostama maistraatti.28

Kaupunginhallitus johti hallintoa, valmisteli valtuustossa käsiteltävät asiat ja toimi lauta-
kuntien sekä virkamiesten yläpuolella.29 Helsingin kaupunginhallitukseen kuului kaupun-
ginjohtaja, neljä apulaiskaupunginjohtajaa sekä yhdeksän puolueiden edustajaa suhteelli-
suusperiaatteen mukaisesti. Valtuusto valitsi kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohta-
jat määräämättömäksi ajaksi. Kaupunginhallituksen muut jäsenet valtuusto valitsi vuodeksi
kerrallaan. Kaupunginhallituksen oli vuosittain valittava joku jäsenistään edustajakseen
lautakuntiin. Edustaja oli lautakunnassa oikeutettu olemaan läsnä kokouksissa ja osallistu-
maan keskusteluihin, mutta ei päätöksiin.30

23 Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma 2021 2030 aluekortit.
24 Kolbe 2018, 39.
25 Kolbe 2002, 34.
26 Katajisto 2018, 259.
27 Kolbe 2002, 24 25.
28 Heikkilä-Kauppinen 2012, 126.
29 Kolbe 2002, 25.
30 Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 1954, HKA.



Vuoden 1976 kunnallislakiuudistuksen jälkeen kaupunginhallitus koostui pelkästään luot-
tamushenkilöistä.31 Kaupunginhallituksen alaisena oli kaupunginjohtaja32 ja kuusi apulais-
kaupunginjohtajaa. Kaupunginhallitukseen kuului viisitoista jäsentä, jotka valtuusto valitsi
kahden vuoden ajaksi.33

Tutkimuksen käsittämän ajanjakson alkuvuosikymmeninä asemakaavoitusta ohjasi asema-
kaavalaki (AKL), joka tuli voimaan 1.1.1932. Siihen liittyi asetuksen luontoinen rakennus-
sääntö (RS). Kaupunki oli järjestettävä ja rakennettava vahvistetun asemakaavan mukaan,
jonka oli perustuttava tarkkaan karttaan. Asemakaavaa oli tehtävä kaupunkialueelle riippu-
matta siitä, oliko maa kaupungin omaa vai kuuluiko se muille. Asemakaavalain korvannut
rakennuslaki ja -asetus tulivat voimaan 1.7.1959. Rakennuslain järjestelmään kuului viisi
kaavaa: seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaava. Itse kaavan laatimisohjeet pysyivät
likipitäen edellisen lain mukaisina. Molempia lakeja käsitellään myöhemmin tarkemmin
tutkimuksessa niiden ajallisesti oikeissa kohdissa.

Kaavoituksella säädellään sitä, miten muun muassa asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja
liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Nykyisin kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin, joissa yleis-
piirteisempi yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempia asemakaavoja. Yleiskaava voi koskea
koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta. Osa-alueen kyseessä ollessa yleiskaavaa kutsutaan
osayleiskaavaksi. Asemakaavassa taas määritellään alueen tuleva käyttö ja osoitetaan esi-
merkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea yhtä tonttia
tai laajempaa aluetta. Asemakaavan laatii kunta. Rakentaminen voi alkaa, kun asemakaava
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman. Kaavat vahvistavana vi-
ranomaisena toimi tutkimusajanjaksolla valtioneuvosto (VN) 1918 1951, sisäasiainminis-
teriö (SM) 1952 1983 ja ympäristöministeriö (YM) vuodesta 1983 alkaen.

Kaupunkien rakentamista ohjaaviksi asiakirjoiksi muodostuivat jo varsin aikaisin  asema-
kaavojen ohella  kaupunkien rakennusjärjestykset. Rakennusjärjestykseen sisältyy ohjeita
siitä, miten tontille on rakennettava ja mitä seikkoja rakentamisessa on otettava huomioon.
Lisäksi rakennusjärjestyksissä oli ohjeita asemakaavan laatimista varten.34

Kaavaehdotukset etenivät kiinteistölautakunnan ja vuodesta 1964 alkaen kaupunkisuunnit-
telulautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.
Tämän jälkeen ne vahvisti valtion viranomainen. Vuonna 1973 rakennuslakia muutettiin
kuitenkin niin, että vähäistä kaavamuutosta ei tarvinnut vahvistaa valtion toimesta.

31 Agricolaverkon aikakone.
32 Kaupunginjohtajina tutkimusajanjaksona toimivat Antti Tulenheimo (1931 1944), Eero Rydman (1944
1956), Lauri Aho (1956 1968), Teuvo Aura (1968 1978) ja Raimo Ilaskivi (1979 1991).
33 Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 1978, 21, HKA.
34 Kivinen 1960, 14.



Tutkimuksen ajanjaksonsa aloitteen asemakaavan muuttamiseksi saattoi tehdä maanomis-
taja tai kaupunki. Kaavamuutosta ryhdyttiin laatimaan, jos kaupunki piti sitä tarkoituksen-
mukaisena. Kaavamuutos täytyi tehdä tapauksissa, joissa esimerkiksi tontin käyttötarkoi-
tusta muutettiin (asuintontista liiketontiksi tms.) tai jos suunniteltu rakentaminen poikkesi
vahvistetusta asemakaavasta. Varsinkin isommista kaavamuutoksista saattoi kaavoittaja
neuvotella jopa kymmeniä kertoja kaavamuutoksen hakijan kanssa. Neuvotteluja voi ku-
vailla myös kaupankäynniksi, jossa molemmat osapuolet pyrkivät saamaan aikaiseksi
omasta näkökulmastaan katsottuna kelvollisen ratkaisun.35

Kaavoitukseen liittyy keskeisesti rakennusoikeuden käsite. Sillä tarkoitetaan voimassa ole-
vien määräysten mukaista rakennusjärjestyksessä tai asemakaavassa määritettyä tontin ra-
kentamiseen käytettävissä olevaa osaa. Helsingissä rakennusoikeus määräytyi vuoteen
1956 asti tontista rakentamiseen käytettävän pinta-alan ja vieressä olevan kadun leveyden
mukaan.36 Vuodesta 1956 eteenpäin rakennusoikeuden laajuus tontilla ei ollut enää riippu-
vainen viereisen kadun leveydestä, vaan se määrättiin tontin tehokkuusluvulla. Tällä tar-
koitettiin tontille rakennettavaksi sallitun yhteenlasketun kerrosalan suhdetta tontin pinta-
alaan.37 Vuonna 1963 rakennusjärjestysten38 yleiset rakennusoikeusmääräykset korvattiin
asemakaavoihin tehdyillä määräyksillä.39 Rakennusoikeudesta puhuttaessa on muistettava,
että sama teoreettinen luku mahdollisti hyvinkin erilaiset toteutukset. Esimerkiksi Tampe-
reella vanhojen puutalokortteleiden käytetty rakennusoikeus oli suunnilleen sama kuin alue
uudistettuna kerrostaloilla.40

Todellinen kunnallispoliittinen päätöksenteko tapahtui 1920-luvulta alkaen lautakunnissa
ja suurempien puolueiden johtohenkilöiden välisissä neuvotteluissa.41 Valtuusto antoi lau-
takuntien johtosäännöt ja nimitti lautakuntien jäsenet, kaupunginhallitus puolestaan valvoi
lautakuntien toimintaa.42 Kaupunkisuunnittelun kannalta keskeisimmät lautakunnat ovat
olleet aluksi kiinteistölautakunta vuosina 1934 64 ja kaupunkisuunnittelulautakunta vuo-
sina 1964 86. Ne johtivat edellä mainittuina vuosina kaavoituksessa keskeisessä roolissa
olleen asemakaavaosaston toimintaa.43 Lautakuntien keskeiset päätökset vahvisti kaupun-
ginhallitus ja tarvittaessa vielä valtuusto. Lautakunnat tekivät vain harvoin omia aloitteita,

35 Jan Grönvall 6.3.2020.
36 Meurman 1947, 418.
37 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, liite 3 (kiinteistölautakunnan lausunto). HKA.
38 Seuraava rakennusjärjestys vahvistettiin vasta vuonna 1990.
39 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 83, 90.
40 Lähteenmäki 2017, 42.
41 Kolbe 2018, 42.
42 Kolbe 2002, 29. Hallintokäytännössä esiintyneeseen edunvalvontaan eli ns. rakenteelliseen korruptioon
alettiin 1980-luvun alussa julkisesti kiinnittää huomiota. Lautakuntien edustajiin ja virkamiehiin yhteyksiä
solmineet rakentamisen rahoittajat saattoivat vaikuttaa suunnittelun vaihtoehtoihin. Kuoppamäki-Kalkkinen
1984, 219.
43 Kolbe 2002, 24.



koska niiden tehtävänä oli reagoida esimerkiksi kaupunginhallitukselle tai valtuustolle
kohdistettuihin aloitteisiin ja pyyntöihin. Kiinteistölautakunnan sisäisiä keskusteluja ei kui-
tenkaan ole tallennettu (vain päätös ja siihen mahdollisesti liittyneet äänestykset on talti-
oitu). Joillakin lautakunnassa toimineilla jäsenillä oli kytköksiä esimerkiksi rakennusliik-
keisiin tai pankkeihin.

Kiinteistölautakuntaan kuului vuosina 1933 64 yhdeksän, valtuuston vuodeksi kerrallaan
valitsemaa jäsentä. Lautakunnan ohjesäännön mukaan lautakunta edusti kaupunkia sopi-
muksenteoissa, hoiti kaupungin kiinteistöjen hallintoa sekä kaupungin maa- ja asuntopoli-
tiikkaa. Lautakunnan toimivaltaan kuului myös asemakaavaan merkittyjen tonttien myynti
ja kaupungin omistamien alueiden vuokralle antaminen enintään viiden vuoden ajaksi. Li-
säksi lautakunnan tuli huolehtia asemakaavatoimesta ja rakennusjärjestysasioista sekä lii-
kennejärjestelyistä. Lautakuntaan kuului tonttijaosto, joka käsitteli tonttien myynnit ja
vuokralle antamista koskevat asiat, maa- ja metsätalousjaosto sekä talojaosto. Lautakunnan
ja sen jaostojen kokouksissa toimivat esittelijöinä kiinteistötoimiston toimistopäällikkö tai
osastopäälliköt (tässä tutkimuksessa asemakaavaosaston päälliköt). Lautakunnan alaisena
toimi kiinteistötoimisto.44

Kaupunkisuunnittelulautakuntaan kuului vuosina 1964 86 yhdeksän kaupunginvaltuuston
valitsemaa jäsentä.45 Vuosina 1964 76 valtuusto valitsi edustajat yhdeksi vuodeksi ja vuo-
desta 1977 eteenpäin edustajat valittiin 4 vuoden ajaksi (1977 80, 1981 84 ja 1985 88).46

Lautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa esittelijöinä toimivat virastopäällikkö ja osasto-
päälliköt (tässä tutkimuksessa asemakaavaosaston päälliköt). Lautakunnan alaisena toimi
kaupunkisuunnitteluvirasto.47

Kaupungin muista toimijoista tutkimuksessa on tarkasteltu julkisivujen tarkastajien lausun-
toja, koska ne vaikuttivat rakennusten ulkonäköön ja siten Kallion alueelle syntyneeseen
kaupunkikuvaan. Toimikunta tarkasti kokouksissaan uusia rakennuksia ja olemassa olevien
rakennusten muutoksia varten tehtyjä piirustuksia. Jos lautakunta ei hyväksynyt piirustuk-
sia, maistraatti ei myöntänyt rakennukselle rakennuslupaa. Piirustuksista huomattava osa

jauksista oli otettu huomioon.48 Valitettavasti arkistoihin ei ole tallennettu tarkastuksen
kohteena olleita, ennen hyväksymistä laadittuja piirustuksia. Niistä annetut lausunnot anta-
vat kuitenkin hyvän kuvan siitä, mihin asioihin kussakin rakennuskohteessa kiinnitetiin
huomiota ja mihin suuntaan julkisivuja yritettiin kehittää. Julkisivuja tarkastivat

44 Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan johtosääntö. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 1951, 23,
HKA.
45 Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosääntö. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri
1965, 37, HKA.
46 Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 1933 64; Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
1964 92, HKA

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosääntö. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri
1981 82, HKA.
48 Heikkilä-Kauppinen 2012, 198, 246.



rakennustarkastajat ja asemakaava-arkkitehti (vuodesta 1964 alkaen asemakaavapäällikkö)
ja kaupunginarkkitehti sekä kaksi erikseen valittua jäsentä.

Julkisivupiirustusten tarkastajien virallinen nimi muuttui tutkimuksen ajanjaksona useaan
otteeseen. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta toimi vuosina 1924 1946, julkisivupii-
rustusten tarkastajat vuosina 1947 1953. Näihin kaupunginvaltuusto nimitti jäsenet. Julki-
sivujen katselmusmiehet toimivat vuosina 1954 64, jolloin maistraatti valitsi jäseniksi
kaksi rakennustoimeen perehtynyttä henkilöä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Katselmus-
miesten jälkeen toimi vuosina 1964 89 julkisivutoimikunta,49 johon kuului kaksi maistraa-
tin valitsemaa asiantuntijaa. Toimikunta antoi lupahakemuksesta lausunnon nyt suoraan ra-
kennustarkastajalle,50 joka ei ollut enää riippuvainen toimikunnan kannasta.51 Selkeyden
vuoksi on tässä tutkimuksessa käytetty tekstissä ja viitteissä yhdenmukaisesti nimeä julki-
sivulautakunta.

Helsingin kaavoitustyö hoidettiin vuosina 1932 1964 kiinteistölautakunnan toimeenpa-
noelimen kiinteistötoimiston (vuodesta 1954 lähtien kiinteistöviraston) asemakaavaosas-
tolla.52 Kaupunkisuunnitteluviraston perustamisen (1.4.1964) yhteydessä asemakaava-
osasto siirtyi viraston alaisuuteen.53 Asemakaavaosaston päällikköinä ennen viraston pe-
rustamista toimivat asemakaava-arkkitehdit Birger Brunila (1917 48) ja Väinö Tuukkanen
(1949 1964). Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston päällikköinä toimivat Olavi
Terho (1964 1974), Pirkko Vitikainen (1974 1985) ja Paavo Perkkiö (1985 1991).54 Kau-
punkisuunnitteluviraston virastopäällikköinä toimivat vs. Väinö Tuukkanen (1964 65),
Aarne Ervi (1965 1969), vs. Pentti Sunila (1969 70) ja Lars Hedman (1970 1991).55

Tutkimusajanjakson kaavoituksessa asemakaavaosaston arkkitehdit käyttivät merkittävää
valtaa.56 Kaavoittaja vaikutti etenkin siihen, minkälaisia vaihtoehtoja lautakunnille ylipää-
tänsä esiteltiin.57. Kaavoittaja pystyi ohjaamaan kehitystä haluamaansa suuntaa, koska po-
liitikoista koostuva lautakunta vain harvoin asettui vastakkain asiantuntijan kanssa. Lauta-
kunta kuitenkin seurasi kaavoitusta ja neuvotteli kaavoista.58 Asemakaavaosaston keskeisiä
Kallion kaavoittajia tai muuten saneeraukseen keskeisesti liittyneitä henkilöitä on esitelty
niissä kohdin tutkimusta, jossa heidän merkityksensä korostuu. Asemakaavamuutosten yh-
teydessä on nimetty sen laatinut suunnittelija (esimerkiksi Wallenius). Varsinaisessa

49 Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta ja Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri, HKA.
50 Heikkilä-Kauppinen 2012, 223 224.
51 Heikkilä-Kauppinen 2012, 210.
52 Mustonen 2010, 42.
53 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 106.
54 Mustonen 2010, 199, 200.
55 Mustonen 2010, 79, 100, 146.
56 Kolbe 2002, 28.
57 Auvinen, Kirsti et al 1971, 73.
58 Suitiala 31.1.2022.



piirroksessa käytettiin muutoksen laatijasta nimilyhennettä (esimerkiksi A.W. = Anneli
Wallenius). Tämä merkintä löytyy myös liitteenä olevissa taulukoissa.

Tutkimus kytkeytyy kaupunkitutkimuksen ja -historian perinteeseen, jota edustavat esimer-
kiksi Helsingin kaupungin historiateoksien kaupunkisuunnittelua koskevat teokset ja kirjoi-
tukset eri vuosikymmeniltä. Tutkimus on luonteeltaan poikkitieteinen, kuten kaupunki-
suunnittelun historian tutkimus yleensäkin on. Tutkimus linkittyy vahvimmin suunnittelu-
maantieteeseen, historiaan ja taidehistoriaan. Poikkitieteellisyydestään huolimatta tutki-
muksen tarkoitus ei ole tutkia kaikkia saneeraukseen liittyviä teemoja perinpohjaisesti,
vaan lähtökohtana on rakennetun ympäristön muutos, siihen liittyneet päätöksentekopro-
sessit ja taustalla vaikuttaneet tekijät.

Tutkimus on lopullinen tuotokseni Kallion saneerausta tarkastelevassa tutkimustyössäni.
Tämä työ alkoi suunnittelumaantien pro gradu työstäni

 jatkuen artikkelina Kvartti-lehdessä (1/2015),
toisena artikkelina Leena Enbomin kanssa (Yhdyskuntasuunnittelu 2015:4 vol 5) ja artikke-
lina professori Laura Kolben juhlakirjassa (Leivoksia, kaupunkilaisia ja sivistysaatteita:
kävelyretkiä Euroopan historiaan, 2017).

Varsinaisina tutkimusmenetelminä olen käyttänyt arkistomateriaaliin läpikäyntiä, kartta-
analyysiä, havainnoivaa tutkimusta, haastatteluja ja kirjallisuuskatsausta. Arkistotutkimuk-
sessa on ollut haasteena kaupungin tuottaman aineiston suuri määrä ja välillä myös lähtei-
den huonosti ennakoitavissa oleva sijainti arkiston järjestelmässä. Esimerkiksi lehtiartikke-
leita voi löytää kaupunginarkistosta monilla eri hakusanoilla ja monesta eri paikasta arkis-
toituna. Arkkitehtuurimuseossa olevat Safan lehtileikkeet sijaitsevat vuosittain järjeste-
tyissä kansioissa, mutta niiden sisältöä ei muuten ole järjestetty. Kalliota koskevien päivää-
mättömien karttapiirrosten kohdalla ajoitus on jouduttu tulkitsemaan vertaamalla sitä muu-
hun aineistoon.

Ensisijaisiksi lähteiksi luokittelemaani materiaalia olen  käytetty materiaaleja keskenään
vertailemalla ja toisiaan täydentäen. Esimerkiksi kaupunginvaltuuston päätökset olivat
vielä 1930 50-luvuilla taustatietojen osalta melko niukat. Päätösten valmistelu ja tarkempi
sisältö oli selvitettävä tukeutumalla kaupunginhallituksen päätöksien liitteisiin ja kiinteistö-
lautakunnan pöytäkirjoihin ja niiden liitteisiin. Päätöksenteossa merkityksiltään vähäisinä
pidetyt asiat eivät edes edenneet valtuustoon saakka, vaikka tämän tutkimuksen kannalta
ne saattoivat olla tärkeä osa kokonaisuutta. 1960-luvulla valtuustopäätösten sisältö kasvoi
ja niissä alettiin kuvata myös päätökseen johtanutta prosessia. Tärkeätä aineistoa ovat



kunnallishallinnon materiaalin lisäksi olleet aikakauden sanomalehdet, jotka ovat hyvinkin
tarkasti seuranneet kaupunkisuunnittelua. Lehdistä nousivat esiin ennen kaikkea Helsingin
Sanomat, Uusi-Suomi ja Suomen Sosialidemokraatti.

Kartta-analyysien avulla havainnollistan rakennetun ympäristön muutoksia tutkimuksen eri
ajanjaksoina. Kartoilla on helppo myös havainnollistaa sitä, mille alueille muutos on eri
ajanjaksoilla kohdistunut. Olen yrittänyt pitää laatimani kartat visuaalisesti helppolukui-
sina. Nimistöä käytetään esimerkiksi niin, että kun jokin alue muodostetaan tai nimetään
puistoksi tiettynä ajanjaksona, se nostetaan esiin tätä ajanjaksoa kuvaavassa kartassa, mutta
ei enää seuraavassa. Viimeisten karttojen nimistö olisi muuten ollut jo hyvin kirjavaa. Poh-
jakarttana olen käyttänyt Helsingin kaupunkimittausosaston kiinteistökarttaa, jota olen
muokannut vastaamaan tavoitteitani.

Havainnoivaa tutkimusta olen hyödyntänyt etenkin nykyisen ympäristön yksityiskohtien
selvittämisessä. Talojen sisäpihoille pääseminen on kuitenkin nykyään lähes mahdotonta.
Google Maps karttapalvelun tarjoamat viistokuvat ovatkin auttaneet tässä asiassa.

Tutkimuksen keskeiset arkistolähteet on tuottanut Helsingin kunnallishallinto. Näistä tär-
keimmiksi ovat osoittautuneet valtuuston päätökset, kaupunginhallituksen pöytäkirjat ja
mietinnöt liitteineen sekä kiinteistölautakunnan ja kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytä-
kirjat liitteineen, kiinteistökortisto ja julkisivulautakunnan pöytäkirjat liitteineen. Kaavoi-
tuksen lähdeaineistona olen käyttänyt tutkimusaluetta koskevia asemakaavamuutoksia ja
niihin mahdollisesti liittyviä selostuksia. Lähteisiin ovat kuuluneet myös edellisiä epäviral-
lisemmat saneeraus- ja korttelisuunnitelmat sekä joihinkin suunnitelmiin liittyneet luon-
nokset. Luonnoksia lukuun ottamatta lähdeaineisto on löytynyt Helsingin kaupunginarkis-
ton kokoelmista. Uudisrakentamiseen liittyviä tietoja olen hakenut edellisten lisäksi raken-
nusluvista ja niiden liitteistä, jotka löytyvät Helsingin rakennusvalvontaviraston arkistosta
tai Lupapiste Kaupasta. Rakennusluvista tarkastelussa ovat olleet uudisrakennusten varsi-
naiset rakennusluvat (A-luvat) ja lisärakennusluvat (B-luvat). Tarvittaessa on tarkasteltu
myös pienempiä muutoslupia (C- ja R-luvat). Myös kaupunginarkiston avainsanoittain jär-
jestetty lehtileikekokoelma ja Kansalliskirjaston digitaalikirjastoon tallennetut aikakauden
lehdet ovat olleet tärkeätä lähdemateriaalia. Arkkitehtimuseon arkistosta olen käyttänyt
etenkin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFAn) laajaa lehtileikekokoelmaa sekä keskeisten
suunnittelijoiden matrikkelitietoja ja joitakin säilyneitä piirustuksia. Muita tärkeitä lähteitä
ovat olleet eri komiteoiden ja kilpailujen tuottama materiaali, jotka ovat pääosin peräisin
suunnitelmia esittelevistä julkaisuista tai kaupunginarkiston kokoelmista. Edellisten lisäksi
olen tarkastellut pääasiassa Finnan sivuilta löytyviä, Kallion alueen vanhoja valokuvia.

Rakentamisen lainoituksen selvittäminen muodosti oman tutkimuksellisen ongelmansa.
Verohuojennustiedot selvisivät rakennuslupahakemusten liitteistä, mutta Arava-



lainoitettujen rakennusten selvittäminen oli vaikeampaa. Vuokra-aravat sain tietooni Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA), mutta omistusaravia ei ilmeisesti ole sys-
temaattisesti kerätty59 eikä tätä tietoa ole juuri merkitty esimerkiksi rakennuslupiin. Raken-
nusten jäljittäminen onnistui lopulta aikaväliltä 1952 76 väliltä vertaamalla Helsingin kau-
pungin tilastollisen vuosikirjan kaupunginosakohtaisten, arava-lainoitettujen huoneistojen
ja huoneiden lukumäärää kiinteistökortistoon tallennettuihin, toteutuneihin rakennustietoi-
hin.60 Vertailun jälkeen löydetyt, aihetta käsitelleet sanomalehtiartikkelit ovat vertailun tu-
lokset.

Keskeinen lähde on myös Arkkitehti-lehti, joka on koko historiansa ajan ollut suomalaisen
arkkitehtikunnan tärkein julkaisu. Lehdessä käydään läpi ajankohtaisia keskusteluja, kilpai-
luja ja niiden tuloksia, keskeisiä rakennuskohteita ja suunnittelijoiden henkilötietoja. Lehti
alkoi ilmestyä vuonna 1921.Vuodesta 1947 lähtien alettiin julkaista tiedotuslehteä AU Ark-
kitehtiuutisia ja vuodesta 1966 lähtien kilpailujulkaisua.61 Vuosikerrat 1921 1944 löytyvät
digitoituina Kansalliskirjastosta, vuodet 1945 59 lehtinä Arkkitehtimuseosta, vuodesta
1960 eteenpäin Arkkitehti-lehden internetsivuilta digitoituna. AU arkkitehtiuutisia olen
käynyt läpi Arkkitehtuurimuseosta löytävät vuosikerrat 1957 65.

Olen käyttänyt lähteenä myös Rakennustaito-lehteä, joka on Arkkitehti-lehden kaltainen,
mutta rakennusmestareiden ammattikunnan julkaisu. Lehdessä julkaistaan merkittäviä ra-
kennusalan vaikuttajien puheenvuoroja, esitellään rakennuskohteita ja keskeisiä rakennus-
mestareita. Lehdissä on julkaistu myös monia Helsingin kaupunkisuunnittelua käsiteleviä
artikkeleita. Joidenkin 1930 40-luvun rakennusten urakoitsijat olen saanut selvitettyä vain
lehden muisto- ja syntymäpäiväkirjoitusten kautta, koska rakennuslupiin näitä tahoja ei
tänä ajanjaksona useinkaan merkitty. Lehden vuosikerrat 1932 1944 löytyvät kansalliskir-
jaston digitaaliarkistosta, ja tämän jälkeiset vuosikerrat esimeriksi Arkkitehtuurimuseon
kirjastosta.

Tarkentavien yksityiskohtien selvittämiseksi olen käynyt keskusteluja ja kirjeenvaihtoa
Kallion kaupunkisuunnitteluun osallistuneiden henkilöiden ja aihepiirin tutkijoiden kanssa.
Valitettavasti saneeraussuunnitteluun vuosikymmenten aikana osallistuneet henkilöt ovat
jo edesmenneet. Olen kuitenkin haastatellut Kalliota asemakaavoittaneen arkkitehti Anneli
Walleniuksen myöhempien aikojen apulaista Jan Grönvallia ja Walleniuksen tytärtä. Li-
säksi olen haastatellut muutamia Kalliossa saneerauksen kokeneita asukkaita.

59 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), tiedonanto Hannu Aholalta 27.1.2021.
60 Vuosikirjoissa ei ollut listattu arava-lainoista kaupunginosakohtaisesti ennen vuotta 1952 eikä vuoden 1976
jälkeen.
61 Markku Komonen, 1978 , Arkkitehti 5 6/1978, 24 25.



Työ jakautuu kahdeksaan päälukuun. Toisessa luvussa taustoitetaan Kallion kaupungin-
osan syntyä, kehittymistä, kaavoitusta ja rakentamista pääpiirteittäin ennen vuotta 1933.
Tämän jälkeen edetään luvuittain kronologisesti käyttäen rajakohtina ensimmäistä Kallion
aluetta koskenutta saneerausehdotusta ja sen jälkeen rakennusoikeudessa tapahtuneita
muutoksia, niitä, jotka vaikuttivat olennaisesti Kallion asemakaavoitukseen ja rakentami-
seen. Luvussa kolme eli ensimmäisessä käsittelyluvussa tarkastellaan saneerausaatteiden
nousua sekä varhaista suunnittelua ja käytännön toteuttamista seuraavaan rakennusoikeus-
päätökseen eli vuoteen 1945 asti. Neljäs luku alkaa Helsingin vuoden 1945 rakennusjärjes-
tyksestä ja päättyy vuoteen 1954, jolloin rakennusoikeutta vähennettiin. Luvussa käsitel-
lään muun muassa ajanjakson keskustasuunnitelmia sekä saneerauksen muuta suunnittele-
mista. Viidennen luvun keskeistä antia ovat Linjojen alueen saneeraussuunnitelmat ja nii-
hin liittynyt rakentaminen. Luku päättyy vuoteen 1961, jolloin rakennusoikeuteen tehtiin
jälleen vähennys. Seuraava luku käsittelee Kallion alueelle laaditun laajan asemakaavaeh-
dotuksen mukaista rakentamista ja suuria julkisia rakennushankkeita. Luvun käsittely päät-
tyy vuoteen 1969, jolloin rakennusoikeuteen tehtiin aikaisemmasta poiketen korotus. Tästä
hetkestä alkoi saneerauksen viimeinen, aina vuoteen 1986 kestänyt vaihe. Sen päättyessä
olivat Kallion purkava saneeraus ja siihen kytkeytynyt uudisrakentaminen tulleet päätök-
seensä.

Kaikki käsittelyluvut on rakennettu samansuuntaisesti eli luvut etenevät yleisestä kehityk-
sestä kohti erityistä. Luvun aluissa käydään läpi ajanjakson yleistä kehitystä (A) pohjustaen
Kalliossa samana ajanjaksona tapahtuvaa ilmiötä. Sitten selvitetään saneerauksen yleistä
suunnittelua kuten siihen vaikuttaneita rakennusoikeuspäätöksiä ja yleispiirteisempää
suunnittelua (B). Tämän jälkeen tutkitaan erityisesti Kallioon liittynyttä asemakaavoitusta
ja rakentamista (C). Lukuun liittyvät keskeiset taulukot löytyvät liitteinä ko. ajanjakson
mukaan järjestettyinä. Jokaisen luvun lopussa on yhteenveto luvun keskeisistä tapahtu-
mista. Johtopäätöksissä vastataan tutkimuskysymyksiin ja käydään läpi saneerauksen kes-
keiset vaiheet.



Rakennustoimen yleissäädöksenä Suomessa toimi vuonna 1856 annettu keisarillinen asetus
kaupunkien rakentamisen ja järjestämisen perusteista.62 Tämän keisarillisen asetuksen kes-
kiössä oli palovarmuus. Itse rakentamista ohjeistettiin yksityiskohtaisesti niin rakennusten
kuin asemakaavoituksen tasolla.63 Helsingin kaupungin rakennusjärjestys muutettiin vas-
taamaan asetusta vuonna 1859. Asetuksen mukaan kivirakennukset saivat olla viisikerrok-
sisia ja ne sai rakentaa yhteen, kunhan ne erotettiin toisistaan palomuurein. Puutalot saivat
olla yksikerroksia ja niiden yhteen rakentamista rajoitettiin suojaetäisyyksin. Enää ei varsi-
naisella kaupunkialueella saanut rakentaa kivistä kellarikerrosta ja puista asuinkerrosta sen
päälle.64

Yleissäädöksessä edellytettiin myös, että kaupungit tarjoaisivat vähävaraisille halpoja tont-
teja asemakaava-alueen ulkopuolelta läheltä kaupungin rajaa. Näille alueille oli sallittua ra-
kentaa kaava-aluetta tiheämmin ja vaatimattomammista rakennusaineista.65 Juuri nämä
määräykset selittävät Kallion työväenkaupungin syntymistä.

Vielä 1800-luvun alussa Kallion alue oli kaupungin ulkopuolista, lähes asumatonta, kalli-
oista takamaata, jonka läpi kulki tärkeä liikenneväylä, Itäinen Viertotie, nykyinen Hämeen-
tie.66 Kaupungin väkiluvun kasvaessa alkoi kaupungin asutus pyrkiä varsinaisen kaupungin
ulkopuolelle. Tällöin kaupunki päätti jakaa omistamansa maa-alueet vuokra-alueiksi. Näin
kaupungin omistamat alueet Pitkästäsillasta ja Töölönlahdesta aina Vanhaankaupunkiin ja
Vantaanjokeen asti jaettiin 1840-luvun puolimaissa erikokoisiin vuokra-alueisiin (kuva).
Toiset niistä olivat maanviljelysalueita ja toiset huvila-alueita. Alueet vuokrattiin yksityis-
henkilöille eri henkilöille kolmeksi- tai neljäksikymmeneksi vuodeksi. Kymmenisen vuotta
aikaisemmin osa kaupungin Kalliossa omistamasta alueesta oli vuokrattu viljelysmaiksi
kaupunginvanhimpiin kuuluvalle Salomon Janssonille (ns. Janssonin viljelykset). Vuokra-
aika oli viisikymmentä vuotta (1836 1886).67

62 Kuusanmäki 1992, 194.
63 Vaattovaara et al. 2021, 108.
64 Heikkilä-Kauppinen 2012, 324.
65 Litzen 1987, 14.
66 Lindh 1994, 2 3. Hämeentie oli Itäinen viertotie vuoteen 1928 asti.
67 Waris 1932/2016, 227.



Kuva. Helsingin Pitkänsillan
pohjoispuolen huvila- ym. alu-
eet vuonna 1869 C. Reuterin
kartan mukaan.68

Huvila-alueiden nimet vakiintuivat 1840-luvulla. Lähinnä Siltasaarta, Itäisen viertotien va-
semmalla puolella oli Kallion (Berghäll) yli 30:n hehtaarin suuruinen alue. Sen läheisyy-
dessä sijaitsivat Kaiku (Echo) (12 ha), Surutoin (25 ha), Harju (Ås) (15 ha) ja Vallila (Vall-
gård) (20 ha).69 Siltasaaren ja Töölönlahden pohjoisperukan välille sijoittuivat Eläintarhan
huvilapalstat n:o 38 (Bredvik), n:o 39 (Ilola), n:o 40 (Grönudd) ja n:o 41 (Fogelsång) joi-
den takana oli edellisiä laajempi n:o 42 (Alppila).70

Helsingin rakennusjärjestys vuodelta 1825 karkotti kaikki palovaaran kannalta vaaralliset
työpajat kaupungin laidoille.71 Pitkänsillan pohjoispuolesta tuli Helsingin teollisuuden eks-
pansion pääsuunta. Tälle oli olemassa myös selkeät, maantieteelliset edellytykset. Alue si-
jaitsi sopivan etäällä kaupungin keskustasta, maaperä oli kallioista, viljelyyn soveltuma-
tonta ja rannat syvät. Vakinaista asutusta oli vielä vähän. Alueen halki kulki Itäinen Vierto-
tie ja merkittävä tekijä oli myös 1860-luvun alussa rakennettu Sörnäisten72 puutavara- ja
öljysatama rautatieyhteyksineen. Kaupunkia lähimpänä sijaitseville viljelys- ja huvila-alu-
eille asutus levisi vähitellen 1850- ja 1860-luvuilla. Silloin Kallioon kohosi ensimmäisiä

68 Waris 1932/2016, 226.
 Waris 1932/2016, 227-228.
 KSV 2015, 13.

71 Åström 1956, 176.
 Sörnäinen-nimi tulee ruotsinkielisestä, eteläistä kannasta tarkoittavasta Södernäs-nimestä, joka on ollut

käytössä jo ainakin vuonna 1639. Esim. Norppa 2019, 238.



asuintaloja. Ne olivat pääasiassa yksityisten henkilöiden perhetaloja, huviloita tai pienten
tehtaiden työväenrakennuksia.73

Teollistumisen seurauksena Suomen kaupunkien väkiluku alkoi kasvaa nopeasti 1870-lu-
vulla.74 Suuri osa maaseudulta muuttaneesta väestä ansaitsi elantonsa ruumiillisella työllä
muodostaen uuden yhteiskuntaluokan, kaupunkilaistyöväen.75 Teollisuusalueiden ja työ-
väen asuinalueet tulivat sijoittumaan lähellä toisiaan.76 Teollisuustyöväestö siirtyi vähitel-
len myös aikaisimmilta asuinalueiltaan Ruoholahdesta ja Katajanokalta Pitkänsillan poh-
joispuolelle.77

Itäisen Viertotien varteen oli 1870 80-luvuilla noussut monia asuintaloja, joista suurimmat
. Ne sijoittuivat numerosta 44 numeroon 52

eli nykyisiin kortteleihin 340 ja 343. Villat oli rakennuttanut vuosina 1875 76 Helsingin
tehtailijoiden perustama yhtiö Helsingfors Aktiebostäder. Osittain kolmikerroksiset puuta-
lot oli jo alkuaan suunniteltu työväen vuokra-asunnoiksi. Sekä rakennuksista että asuk-
kaista pidettiin enemmän huolta kuin tuohon aikaan oli tavallista.78 Huvilat sijaitsivat kau-
pungin vuokratonteilla ja niiden vuokra-aika oli 50 vuotta eli vuoden 1923 loppuun.79

Vuonna 1883 vapautui vuokrasopimuksestaan ensimmäinen Pitkänsillan takainen huvila-
alue, Harju, jonka 26 tonttia vuokrattiin asuntotarkoituksiin. Kolme vuotta myöhemmin,
1886, vapautui suurin ja nimensä mukainen huvila-alue, Berghäll (Kallio).80 1880-luvulla
myös kaupungin rajojen ulkopuolelle, Kumpulan säteritilan alueelle, syntyi asutusalue, kun
tilan omistaja alkoi vuokrata asuntotontteja Hermannista ja Toukolasta.81

Kallion jaotuskaavan (kuva) laati kaupungininsinööri82 Fredrik Otto Ehrström vuonna
1887. Epäsäännöllisen asutuksen päälle sijoittunutta kaavaa täsmennettiin vuonna 1891.
Kaava sijoittui epäsäännöllisen asutuksen päälle. Kaavan mukaisesti Kallio ja sitä korke-
ammat naapurialueet, Kaiku ja Surutoin, jaettiin säännöllisiin, suorakaiteen muotoisiin
kortteleihin. Aikakaudella vallinneen ihanteen mukai , oli vedetty suora-
viivaisesti, jyrkimpiäkin rinteitä pitkin aina Itäisestä Viertotiestä Josafatin laaksoon saakka.
Alkuperäisessä jaotuskaavassa oli yhdeksän linjaa. Kuitenkin vain viisi ensimmäistä niistä
tulivat rakennetuiksi. Nämä viisi linjaa sijaitsivat Kallion huvila-alueella ja lähinnä silloista

73 Waris 1932/2016, 228.
74 Schulman 1996, 51.
75 Waris 1932/2016, 329 330.
76 Åström 1956, 176.
77 Hakkarainen ja Putkonen 1995, 31 32.
78 Waris 1932/2016, 236 237; Nenonen ja Toppari 1983, 270.
79 Halonen 1963, 213, 241.
80 Waris 1932/2016, 239.
81 Åström 1956, 98.
82 Kaavoituskysymykset kuuluivat rakennuskonttorille, jota johti kaupungininsinööri.



kaupunkia.83 Kaiun ja Suruttomain katujen rakentamisen estivät tuolloin vanhat vuokraso-
pimukset (Kaiku vuoteen 1906, Surutoin vuosiin 1909 ja 1923 asti).84

Kuva. Kallion jakokaava.85

Kallion tonttijakosuunnitelman pääsuunta, kaakko-luode, perustui toisaalta maastonmuo-
toihin ja toisaalta siihen, että suunta oli päivänvalon kannalta pohjois-eteläsuuntaa edulli-
sempi. Linjojen nykyinen korttelirakenne ja aluetta edelleenkin jäsentävä katuverkko pe-
rustuvat pääpiirteiltään jakokaavaan.86 Yksityiskohtainen tonttijako esitettiin muodostetta-
vaksi vain osalle kortteleista tonttien ollessa yleensä 30 35 metrin levyisiä. Totuttuun ta-
paan tontit vuokrattiin rakentajille.87

Rakentamisen päästyä alkuun Harjussa ja Kalliossa valtasivat uudet rakennukset nopeasti
entisiä, asumattomia alueita. Neljän vuoden aikana (1883 86) oli Harjun alueelta vuokrattu
kaikki nykyisen Vaasankadun tontit, ja jokaiselle niistä oli valmistunut asuinrakennus. Kal-
liossa päästiin alkuvuosina 1888 1892 rakentamaan vain Viertotien varteen tai sitä lähellä
oleville tonteille. Sitten esteeksi tulivat alueen jyrkimmät rinteet ja laman vuodet 1892 94.
Näiden vuosien jälkeen rakennustoiminta
olevat tontit tulivat vuosisadan loppuun mennessä rakennetuiksi aina Josafatinlaakson lai-
taan asti. Vuoteen 1900 mennessä alueelle kohosi 157 asuinrakennusta.88 Viertotien ja ran-
taviivan välinen alue (Suvilahdesta Hakaniemeen) muuttui 1890-luvulla yhä enemmän

83 Waris 1932/2016, 252 253. Kuudes ja kahdeksas linja ovat olemassa (Kaikukuja ja Sakarinkatu) suunni-
teltua lyhyempinä.
84 Åström 1956, 105.
85 Sinetti, HKA.
86 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 81.
87 Waris 1932/2016, 239.
88 Waris 1932/2016, 239 240.



teollisuusalueeksi. Siihen kohtaan, missä em. alue kohtasi Sörnäisten satamaradan, syntyi
pieni Kulmavuoren asuntoalue.89

Useimmat rakennuttajat olivat kirvesmiehiä, muurareita tai muita rakennustyömiehiä.
Suuri osa Kallion puutaloista rakennettiin vanhoista rakennusaineista. Moni oli ostanut
Helsingin keskikaupungilta puutalon ja pystytti sen sellaisenaan tontilleen.90 Pääasiassa ra-
kennusmestarien suunnittelemien puutalojen tyylilliset esikuvat löytyvät lähinnä empiren
kivitalojen arkkitehtuurista.91

Kallion ja Harjun työväenkaupunginosien syntyyn ja asutuksen nopeaan leviämiseen vai-
kutti seudun maantieteellinen asema: seudulla sijaitsi useita tehtaita sekä Sörnäisten sa-
tama- ja varastoalue työntekijöineen asuntoa tarvitsemassa. Hyvät liikenneyhteydet muu-
hun Helsinkiin tekivät puolestaan mahdolliseksi sen, että Kallioon saattoi asettua asumaan
huomattavasti enemmän väkeä, kuin mitä sen oma teollisuus tarvitsi.92 Kaupunkiin vakiin-
tuivat myös porvarien ja työväestön asuinalueet.93

Helsinkiin oli vuonna 1875 vahvistettu silloisen kaupunkialueen94 kattanut asemakaava ja
rakennusjärjestys.95 Kallion rakentamista ohjasi kuitenkin vuonna 1889 hyväksytty, jo
aiemmin mainittu, asemakaava-alueen ulkopuolella olevia ns. asuntohuviloita koskeva ra-
kennusjärjestys. Se oli asemakaavaa suvaitsevaisempi rakennustavan ja -materiaalien suh-
teen.96 Kallioon sai rakentaa yksikerroksisia puutaloja tai kaksikerroksisia taloja, mikäli
alakerta rakennettiin kivestä. Viranomaisen luvalla sai rakentaa korkeammankin puuraken-
nuksen.97 Puurakennukset sai rakentaa lähemmäksi toisiaan kuin muualla kaupungissa.98

Rakennusjärjestyksen lievennykset ja alhaiset tontinvuokrat saivat aikaan sen, että rakenta-
minen tuli taloudellisesti edullisemmaksi Kalliossa ja Harjussa kuin muualla Helsingissä.
Ilman vahvistettua asemakaavaa kaupunki vapautui toteuttamasta varsinaisen kaupungin
alueella voimassa olleita rakennussääntöjä. Samalla se vapautti rakentajatkin noudatta-
masta kyseisiä säännöksiä. Kalliossa rakentamiseen tarvittiin vain maistraatin rakennus-
lupa.99 Tulipalon sattuessa kaksi- ja kolmikerroksiset puutalot olivat kuitenkin vaaralli-
sia.100

89 Åström 1956, 99-100.
90 Waris 1932/2016, 264.
91 Nikula 2005, 88 89.
92 Waris 1932/2016, 240 241.
93 Schulman 1996, 51.
94 Kaupunkialue käsitti tuolloin alueita Kruununhaasta, Kaartinkaupungista, Kluuvista, Kampista ja Punavuo-
resta.

 Heikkilä-Kauppinen 2012, 322.
96 Åström 1956, 139.
97 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 76.
98 Waris 1932/2016, 257 258.
99 Waris 1932/2016, 241 243.
100 Waris 1932/2016, 257 258.



Linjojen tarkoituksena oli rakentaa Helsinkiin amerikkalaismallinen työläiskaupunginosa,
mistä työläiset saisivat halvalla vuokrata asuntoja itselleen.101 Kuten muuallakin kaupun-
gissa rakennettiin Kalliossa talot kadun varteen.102 Tonteista sai rakentaa kaksi kolmas-
osaa103 ja niille rakennettiin yleensä kaksi tai kolme asuinrakennusta. 1900-luvun vaih-
teessa kussakin tällaisessa kiinteistössä asui keskimäärin sata (100,4) henkeä.104 Linjoilla
asukastiheys muodostuikin muuhun Helsinkiin nähden jo tässä varhaisessa rakennusvai-
heessa poikkeuksellisen korkeaksi (kuva). Tämä oli myös myöhempien saneerausaikeiden
taustatekijä. Varsinaiset kadut olivat pitkään monelta kohdalta tasoittamattomia, jopa kalli-
oitten katkaisemat.105

Kuva. Asumistiheys kortteleittain vuoden 1910
väestölaskennan mukaan (asukkaita lämmitettävää
huonetta kohden. Kartassa ei ole huomioitu asuk-
keja.106

Linjoilla tontin ulkorakennus oli monien yhteisten toimintojen paikka. Siellä oli yhteinen
käymälä ja pyykkitupa, jonka vieressä oli tontin .
Laskikaivon vieressä oli kaikille asukkaille ittava vesi
haettiin sangolla.107 Ulkorakennuksessa sijaitsi myös varasto lämmitykseen tarvittaville ha-
loille.108 Piha ja kulloisenkin naapuritontin välissä oleva parin metrin levyinen palokuja
merkitsivät kaikille yhteisenä alueena talon asukkaille  ja varsinkin talon lapsille

101 Vesuri, , Suomen Sosialidemokraatti n:o 313 19.11.1950, 7.,
asemakaavaosaston lehtileikekokokoelma, Kallio 005383, HKA.
102 Waris 1932/2016, 254.
103 Heikkilä-Kauppinen 2012, 39.
104 Waris 1932/2016, 259.
105 Waris 1932/2016, 255 256.
106 Åström 1956, 147.
107 Waris 1932/2016, 298 299.
108 Hietala ja Helminen 2009, 34.



todennäköisesti enemmän kuin monissa muissa osissa kaupunkia. Pitkänsillan pohjoispuo-
lella lapsia oli suhteellisesti enemmän kuin muualla.109

Helsingin vesijohtolaitos oli aloittanut toimintansa 1870-luvulla, mutta sen verkostoa laa-
jennettiin hitaasti Pitkänsillan pohjoispuolelle.110 Sairaudet, kuten tuberkuloosi ja lavan-
tauti, olivat tuohon aikaan suuri ongelma (kuva). Viranomaisille tulikin kiire saada vesiasia
kuntoon, kun vuonna 1888 lavantautiepidemia puhkesi erityisesti Harjun alueella. Kun uu-
sia taloja rakennettiin keskikaupungille ja kaupungin eteläosiin, johdettiin vesijohtokin ta-
vallisesti huoneistoihin. Sitä vastoin Kallion työläiskodeissa vain kymmenennessä osassa
oli vuosisadan vaihteessa vesijohto asunnossa sisällä.111

Kuva. Tuberkuloosiin kuolleiden määrä helsinkiläisissä
taloissa 1896 1906. Keltainen 1 5 kuolemantapausta,
punainen 6 10 ja sininen yli 10 kuolemantapausta.112

Pitkänsillan pohjoispuolinen osa jäi jälkeen myös viemäriolojen kehityksessä. Vanhat
luonnonojat saivat toimia kasvavan esikaupungin ainoina viemäreinä. Varsinaisen kaupun-
gin alueella kaupunki oli kuitenkin jo 1880-luvun lopulla rakennuttanut pääviemärit, joihin
rakentajan tuli yhdistää sivukanava omasta talostaan.113

Monista terveysongelmista huolimatta Pitkänsillan pohjoispuolen asuntoalueiden asema oli
siinä suhteessa edullinen, että tuuli toi vain harvoin läheisten tehtaiden savua ilmaa turme-
lemaan. Työläiset eivät joutuneet siten kärsimään suurten tehtaiden läheisyydestä samalla
tavalla kuin useilla muilla tehdasseuduilla.114

109 Waris 1932/2016, 260 262.
110 Waris 1932/2016, 305.
111 Waris II 1934/2016, 444 446.
112 Sinetti, HKA.
113 Waris II 1934/2016, 450 452.
114 Waris II 1934/2016, 434.



Ensimmäiset Kallion kivitalot rakennettiin ennen alueelle myöhemmin vahvistettua asema-
kaavaa kokonaan tai osittain rakentamattomille tonteille.115 Aikakaudelta säilyneitä kivira-
kennuksia ovat Panttilainakonttori (1894), Sokeainkoulu (1898) ja Diakonissalaitoksen
korttelin ensimmäiset rakennukset. Säilyneitä puutaloja löytyy korttelista 302, jossa ovat

(1893) ja Barnavårdsfö-
reningen i Finland rf. -lastenhoitoyhdistyksen rakennukset (1898).

Sakari Topelius oli ensimmäinen, joka jo 1850-luvulla kiinnitti julkisuudessa huomiota
Helsingin asuntokysymykseen. Topelius osoitti köyhälistön kurjat asunto-olot ja korkeat
vuokrat.116 Useimmat asunto-olojen parantamissuunnitelmista tähtäsivätkin tämän jälkeen
työväestön asuntotason kohottamiseen.117

Työväenjärjestöjen aloitteesta toimeenpantiin vuonna 1900 asuntokysely, jonka tulokset
julkaistiin vuonna 1904. Ne herättivät suurta huomiota. Tutkimus osoitti, että 68 % kau-
pungin työväestöstä asui yhden huoneen huoneistoissa. Asumistiheys yhden huoneen asun-
noissa nousi korkeimmilleen Kalliossa 4,6 henkeen kun se koko kaupungissa oli 2. Asun-
noista 41 % oli joko kosteita tai kylmiä tai molempia yhtä aikaa.118 Tutkimuksessa selvisi
myös, että Hermannissa ja Kalliossa runsas kolmannes asunnoista oli sellaisia, joissa ei
asuttu puoltakaan vuotta kerrallaan.119

Suomen muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna oli työväen asuntotilanne Helsingissä
muutenkin kaikkein huonoin. Tukholmaan verrattaessa asuntotasojen välinen ero näkyi tä-
täkin selvemmin: kun tavallinen työväenasuntotyyppi Helsingissä oli yhden huoneen
asunto (2/3 työväestöstä), asui Tukholmassa ainoastaan 1/7 näissä kaikkein pienimmässä
asunnoissa.120

Kallion kaupunginosassa oli vuonna 1900 myös sellaisia asuntoja, joissa asui asukkeja.
Yhteensä tällaisia asuntoja oli lähes 45 % työväenasunnoista. Asukeista suurin osa oli mie-
hiä.121 Kuten vuokralaiset, myös asukit vaihtoivat usein asuntoa.122 Asukkijärjestelmää
edisti korkea vuokrataso, mutta se perustui osaltaan maalaisoloista periytyneeseen asumis-
tapaan.123

115 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 29, 164 165.
116 Åström 1956, 144 145.
117 Åström 1956, 151
118 Åström 1956, 152.
119 Waris 1932/2016, 271 272.
120 Waris 1932/2016, 332-336.
121 Waris 1932/2016, 313-315.
122 Waris 1932/2016, 321.
123 Waris 1932/2016, 315-316.



Vuonna 1900 Kalliossa asui yli 80 % asukkaista yhden huoneen huoneistoissa. Niiden suh-
teellinen määrä Pitkänsillan pohjoispuolella oli noin 70 % ja eteläpuolella noin 40 %.124

Linjoille alettiin 1900-luvun vaihteessa rakentaa työmiesten varoilla perustettuja työväena-
sunto-osakeyhtiöitä, joissa työmiehet asuivat omissa kodeissaan. Ensimmäiset vastaavat
olivat syntyneet Ruoholahdenkadulle (Taimi, 1887 ja Alku, 1888). Kallion ensimmäinen
työväen-asuntoyhtiö Askel vihittiin käyttöön vuonna 1890.125 Sen Toisen ja Kolmannen
linjan välillä olevasta neljästä vuokratontista koostuvalle alueelle kohosi seitsemän puista
rakennusta,126 joissa oli viisikymmentä pienasuntoa. Lisäksi oli yksi kivinen rakennus,
jossa toimi meijeri.127 Jokainen huoneisto sisälsi huoneen ja keittiön sekä eteisen, kuin
myös ylisen ja huoneiston alla olevan kellarin.128

Kun vuoden 1897:n valtiopäivillä hyväksyttiin ehdotus työväenasuntoyhtiöille myönnettä-
vistä halpakorkoisista valtiolainoista, perustettiin sen jälkeisinä vuosina useita yhtiöitä, joi-

kiin oli rakennettu 73 työväenasuntoyhtiötä.129 Suurin osa Kallion yhtiöistä perustettiin
vasta asemakaavan vahvistamisen jälkeen, jolloin Kallion rakennettu alue alkoi laajeta
pohjoiseen 12. kaupunginosan alueelle. Näihin aikoihin työväenasunto-osakeyhtiöt kilpai-
livat yksityisten rakennusyrittäjien kanssa rakennustonteista, ja niistä tuli tärkeä tekijä työ-
väenasuntojen rakentamisessa.130 Kallion alueella ne sijoittuvat pääasiassa Linjojen loppu-
päähän (ks. liite), koska ne olivat säilyneet pidempään rakentamattomina ja koska asema-
kaava tälle alueelle laadittiin vasta hieman myöhemmin. Useat työväenasuntoyhtiöiden ni-
met huokuvat kalevalaista ajan henkeä.131 Kun valtion lainatoiminta varojen puutteessa
lakkasi vuonna 1904, työväenluokan kiinnostus laimeni asuntorakennustoimintaa kohtaan.
Ajan mittaan myös näistä osakkeista muodostui haluttuja keinotteluvälineitä ja omistajat
alkoivat antaa huoneistojaan vuokralle.132

Useat työväen asunto-osakeyhtiöt saivat alkunsa piireissä, jotka olivat mukana Helsingin
Työväenyhdistyksen toiminnassa. Toiminta ulottui yleensä työväestön kaikkein vauraim-
paan osaan. Eräs tällainen ryhmä olivat valtiolle töihin rautatielle taikka rautatien konepa-
jaan päässeet. Heidän lukumääränsä työväestöstä oli pieni, mutta osuus työväenasunto-osa-
keyhtiön perustajaosakkaista 40 % tuntumassa.133

124 Waris 1932/2016, 288-289.
125 Åström 1956, 158.
126 Waris 1932/2016, 274 275.
127 Nenonen ja Toppari 1983, 126.
128 Asunto-osakeyhtiö Askel 1889 1929  Yhteenveto yhtiön 40-vuotisesta toiminnasta. 1930, 7, KS.
129 Åström 1956, 158.
130 Waris 1932/2016, 276.
131 Nenonen ja Toppari 1983, 174 176.
132 Åström 1956, 158 159.
133 Waris 1932/2016, 279, 281.



Vuoden 1900 suuri työväenasuntotiedustelu oli havahduttanut valistuneimmat kaupungin
päättäjät näkemään aikaisempien asuntopoliittisten toimien riittämättömyyden. Ensimmäi-
siä toimenpiteitä asuntokysymyksessä olivat kunnallisten työväenasuntojen rakentamisen
Hietaniemenkadulle ja Kirstinkadulle.134 Niiden rakennuskustannukset muodostuivat kui-
tenkin niin korkeiksi, että uusista hankkeista luovuttiin.135 Taloissa oli tuolloin harvinaisia
mukavuuksia kuten sisään asti tuleva vesijohto ja viemäri. Asukkaat olivat aluksi kaupun-
gin työmiehiä.136

Eläintarhan huvilain alue syntyi 1870-luvun lopulta alkaen. Sen väestö- ja asunto-olot oli-
vat monessa suhteessa vastakohtaisia Kallion ja Sörnäisten työläismaailmalle.137

Eläintarhan alueen kehittyminen oli alkanut 1800-luvun puolivälissä, kun Kaivopuiston
isänä tunnettu Henrik Borgström vuokrasi alueen ja perusti puistoyhtiön. Töölön terveys-
lähteen ympärille piti syntyä vesiparantola. Myöhemmin Helsingin Anniskeluyhtiö suun-
nitteli alueelle eläintarhaa. Kumpikaan hankkeista ei toteutunut.138

Helsingin ja Hämeenlinnan välinen rautatie valmistui vuonna 1862. Rautatien takia puisto-
yhdistys tilasi ruotsalaiselta arkkitehdilta Knut Forsbergilta suunnitelman Pitkänsillan ja
Eläintarhan välistä aluetta varten (kuva). Forsberg piirsi alueelle 14 asuinrakennusta, joita
ympyröi maisematyylinen puutarha. Suunnitelma poikkesi tuolloin vallinneesta ruutukaa-
vasommittelusta139 muodostaen asemakaavallisen kontrastin viereiselle Linjojen alueen
ruutukaavalle. Tonttien vuokra-ajan pituudeksi määrättiin 50 vuotta.140

Kuva. Forsbergin 1865 laatima
suunnitelma huvilakaupungin-
osaksi.141

134 nykyisin Kirstinkuja Alppiharjussa.
135 Nikula 2005, 117.
136 Lankinen ja Vihavainen 2011, 15.
137 Waris 1932/2016, 231.
138 Nenonen ja Toppari 1983, 110.
139 KSV 2015, 25 26.
140 KSV 2015, 29.
141 Plankarta till Indelning af Villatomter emellan Långa Bron och Djurgården, Helsingfors 1865; KSV 2015,
27.



Huviloiden rakentaminen alkoi idästä 1870-luvulla. Huvilat rakennettiin ympärivuotiseen
asuinkäyttöön ja useimmat niistä olivat puisia ja pitsikoristeisia. Huviloiden ketju jatkui
aina Töölönlahden pohjoisperukkaan.142 Viidestätoista huvilasta seitsemän on purettu.143

Rautatien itäpuolisista yksityisistä asuinrakennuksista ovat säilyneet n:o 8 ja n:o 14. Huvi-
lan n:o 8 tontille rakennettiin asuinkäyttöön kaksi rakennusta, joista kivi- ja puurakenteinen
päärakennus torneineen sijaitsee tontin yläosassa (1892) ja pienempi puurakenteinen tontin
alaosassa (1895).144 Huvila n:o 14 puisen rakennuksen (1898) rakensi puolestaan Oskar
Blom asuintalokseen.145

Rautatieliikenteen vilkastuminen vaikutti todennäköisesti siihen, että varakkaat yksityis-
henkilöt eivät halunneet muuttaa radan läheisyyteen. Töölönlahden hygieenistä tilannetta-
kin pidettiin arveluttavana.146 Huvilatonteille tai niiden naapureiksi muutti vuosisadan lop-
puvuosina yleishyödyllisiä laitoksia. Tontille n:o 6 Stiftelsen Hedvig Sofiahemmet raken-
nutti kivirakenteisen sairaskodin (1893) kroonikoille.147 Tontille n:o 7 Sokeain Ystävät ry
rakennutti puurakenteisen kodin sokeille tytöille (1892) sekä samalle tontille kivitalon
(1906), joka sai nimekseen Arla. Siihen sijoittuivat kirjasto ja sokeille miehille tarkoitettu
työkoulu (vuodesta 1957 lähtien Sokeain ammattikoulu).148

Huvilatonttien naapuriin muutti lisäksi valtion rakennuttama Sokeainkoulu, jonka punatiili-
nen päärakennus valmistui kaupungin osoittamalle tontille Ensi Linjan varrelle vuonna
1898 kortteliin n:o 302.149 Yksityisten naisten hyväntekeväisyysaloitteesta Barnavårdsfö-
reningen i Finland rf rakennutti samaan kortteliin kolme puutaloa 1897 1905. Niistä kaksi
oli lastenkotia ja yksi turvakoti.150 Viereiseen kortteliin n:o 303 Raajarikkoisten auttamis-
yhdistys rakensi vuonna 1897 kolmen puutalon rivistön Alppikadun varrelle.151

Huvila-alueiden viereen muutti myös Diakonissalaitos kortteliin n:o 304 vuonna 1897.
Kaupunki luovutti laitoksen käyttöön aluksi Ensi linjan puoleisen tontin ja myöhemmin
koko korttelin. Aiemmin paikalla sijaitsivat metsästysyhdistyksen ampumarata ja metsäs-
tysmaja. Laitoksen ensimmäinen rakennusvaihe käsitti Ensi linjan varrelle punatiilestä ra-
kennetun sairaalan, kirkon ja sisarkodin sekä pienen talousrakennuksen. Kaksikymmentä-
luvun puolivälissä rakennettiin Alppikadun varteen punatiilinen pappila ja hieman myö-
hemmin Helsinginkadun ja Kolmannen linjan kulmaukseen vanhainkodin kivirakennus
(1928).152

142 Koskinen 1990, 529.
143 Koskinen 1990, 383.
144 KSV 2015, 56.
145 Nenonen ja Toppari 1983, 110, 114.
146 KSV 2015, 29.
147 Nenonen ja Toppari 1983, 112. Laitos on nyt yksityinen naisten vanhainkoti.
148 Nevalainen 1987, 11, 18.
149 Waris II 1934/2016, 524 525.
150 Nenonen ja Toppari 1983, 99 100.
151 Nenonen ja Toppari 1983, 104 105.
152 Nenonen ja Toppari 1983, 106 108.



Uusi Helsinki kasvoi ja kehittyi 1870-luvun ja ensimmäisen maailmansodan välisenä ai-
kana. Kaupungin sisäosissa revittiin vanhat puutalot ja korvattiin ne suurilla tiilikasar-
meilla, vanhoja kivitaloja korotettiin, tonttien vapaat välitilat täytettiin lisärakennuksilla.
Vuonna 1880 Helsingissä oli vasta kolme yksityisten omistamaa viisikerroksista taloa.
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin monikerroksisten talojen lukumäärä oli 187.153 Ker-
rostaloasunnot olivat pääasiassa suuria154, porvaristolle tarkoitettuja asuinrakennuksia.
Pieneläjät ja palvelusväki sijoitettiin kellareihin, ullakolle ja piharakennuksiin.155

Helsingin päättäjät vertasivat kehittämishankkeissaan kaupunkiaan

maiden kokemuksia tuli käyttää hyödyksi.156 Kaupunkisuunnittelun alalla keskeisiä matka-
kohteita olivat tuolloin Ruotsi, Saksa ja Tanska.157

Tunnetuin esimerkki vanhan kaupunkialueen uudistuksesta oli Haussmannin vuosina
1853 70 toteuttama keskiaikaisen Pariisin kaupunkiuudistus.158 Pariisin tapaisia uudistuk-
sia tehtiin myös Lyonissa, Marseillessa, Barcelonassa ja Wienissä.159

1900-luvun alussa kaupunkisuunnittelussa vaikuttivat voimakkaasti Arturo Soria y Matan
1882 laatima nauhakaupunkimalli ja Ebenezer Howardin Englannissa vuonna 1898 esitte-
lemä puutarhakaupunkimalli.160 y Matan ehdotus perustui keskuksen ja esikaupunkien väli-
sen nopeaan joukkoliikenneyhteyteen. Howardin mallissa taas pyrittiin yhdistämään kau-
pungin ja maaseudun hyvät puolet.161 Kaupunkimalli sai todellisen muotonsa vuonna 1904,
kun Letchworthin fyysinen kaava esiteltiin.162 Samanaikaisesti alkoi kehittyä asumalähiön
idea, jota voidaan pitää puutarhakaupungin muunnelmana.163

Huonojen asumisolosuhteiden tiedostaminen vaikutti siihen, että kaupunki otti Pitkänsillan
pohjoispuolisen alueen asemakaavoituksen piiriin.164 Siltasaaren järjestely nähtiin alueen
suunnittelukysymyksistä akuuteimmaksi ja Siltasaaresta haluttiinkin tehdä kaupungin

153 Åström 1956, 115.
154 Kalliossakin etenkin Hämeentien alkupään vanhoissa kivitaloissa on suuria asuntoja. Nämä tosin saatettiin
myöhemmin jakaa pienempiin huoneistoihin.
155 Lankinen ja Vihavainen 2011, 14; Schulman 1990, 109.
156 Kuusanmäki 1992, 8 9.
157 Hietala 1992, 219.
158 Schulman 1990, 32, 34 36.
159 Lees ja Lynn 2013, 1474.
160 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 14.
161 Schulman 1990, 37 39.
162 Mänty 2014, 76 80.
163 Schulman 1990, 40 41.
164 Waris 1973, 187.



kymmenes asemakaavoitettu kaupunginosa. Vuoden 1891 alussa esitys suunnitelmaksi oli
valmiina. Kaavassa entinen saari oli jaettu neljään kortteliin. Kaupunki kuitenkin katsoi
pelkän Siltasaaren liian rajoittuneeksi. Kaavoitettavaan alueeseen päätettiin lisätä Haka-
niemestä Sörnäisten satamaan saakka ulottunut teollisuusalue. Tammikuussa 1893 val-
tuusto päätti asiasta hyväksyen laajennetun asemakaavan.165 Alue liitettiin kaupungin alu-
eeseen X:ksi (nykyinen Sörnäinen) kaupunginosaksi. Asemakaavan myötä Siltasaarelle ra-
kennettiin ennen vuosisadan vaihdetta monia suuria taloja ja Itäisen Viertotien ja rannan
väliselle tehdasalueelle tehdasrakennuksia.166

Kallion jakokaavan laatinut kaupungininsinööri Ehrström oli ehdottanut jo vuonna 1892
keskitietä asemakaavoituksessa noudatetun ruutujärjestelmän ja säännöttömän asutuksen
välillä. Liittämällä asemakaava joustavasti maastoon voitaisiin tehdä suuria säästöjä suun-
niteltaessa uusia asuinalueita. Kyseessä oli lähinnä alueet Surutoin-Harju-Vallila-Sörnäi-
nen, Tunturilaakso sekä Humalisto-Meilahti. Tälle tielle ei kuitenkaan tuolloin lähdetty.167

Kallion asemakaavan laadinta liittyy Suomen kaavoitushistorian taitekohtaan: insinöö-
rikaavoituksen arvosteluun ja Camillo Sitten kaupunkisuunnitteluoppien omaksumiseen.
Vastareaktiona insinöörimäiselle kaupunkisuunnittelulle Sitte hyökkäsi kirjoituksissaan ja
pääteoksessaan Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen (Kaupunkirakenta-
misen taide, 1889) suorakulmaiseen katuverkon tuloksena syntynyttä yksitoikkoista kau-
punkikuvaa vastaan. Sitten merkitys vuosisadan vaihteen kaupunkisuunnittelulle oli huo-
mattava. Etenkin Lars Sonck ja Bertel Jung olivat innostuneita Sitten ajatuksista.168

alkanut keskustelu vaikutti myös
Kallion kaavoitukseen, ja asemakaavan kaupunkirakennustaiteelliseksi oppaaksi valittiin-
kin arkkitehti Gustaf Nyström. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nyströmin tuella laaditun 11.
ja 12. kaupunginosien kaavan, joka vahvistettiin Senaatissa vuonna 1901 (kuva). Samalla
Kallio liitettiin kaupungin asemakaavoitettuun alueeseen Helsingin yhdentenätoista kau-
punginosana.169

165 Juha Koskinen, - Kallion Linja n:o 3
1.9.1996, 6, KS.
166 Waris 1932/2016, 248.
167 Åström 1956, 110.
168 Nikula 1981, 89, 92.
169 Lindh 1994, 5 6.



Kuva. Vuoden 1901
asemakaava keskitet-
tynä Kallion alu-
eelle.170 Etualalla
Eläintarhan huvilat.

Asemakaava mahdollisti vuokratonttien myynnin talonomistajille. Kaupunki halusi tonttien
lunastamista voidakseen rahoittaa katujen järjestelyn. Myynnistä koituneet tulot olivat kau-
pungille liian tärkeä tuloerä, jotta niistä olisi voitu tinkiä.171 Myöhemmin toisessa työläis-
kaupunginosassa, Vallilassa, tonttien vuokrausjärjestelmää ryhdyttiin noudattamaan.172

Asuntopula oli pakottanut viranomaiset vuonna 1908 kokeilemaan vuokratonttien varaa-
mista vähemmän varakkaille kansankerroksille.173

Kallion asemakaava käsitti Sörnäisten satamaan ja Rautatieasemalle johtavien junaratojen
välisen alueen. Ratoja reunustavien tehdaskorttelien ja Eläintarhan puiston välille muodos-
tettiin suurimmaksi osaksi ruutukaavaan pohjautuva asuntoalue, jota jäsensivät kolme toria
(Hakaniementori, Harjutori ja Helsingintori) ja keskeisellä paikalla sijaitseva kirkko.174

Asemakaava jaotteli maan rakennuskortteleihin, katuihin, toreihin, yleisiin paikkoihin ja
puistoalueisiin. Kaava määritteli tontin rajat, ei niiden sisällä tapahtuvaa rakentamista.175

Katuleveys määritettiin vanhoilla linjoilla olemaan 18 metriä, uusi Viides linja piirrettiin
24 metriseksi. Kaupunginosan itäpuoli oli kokonaan uudelleen järjestetty. Nykyisen Tork-
kelinmäen maastonmuotoja seurasi sokkeloinen katuverkko, jonka yksityiset kadut oli ajan
suunnitteluihanteiden mukaisesti pyritty päättämään visuaalisesti onnistuneella tavalla.176

Asemakaavassa varattiin alueita muutamille uusille puistikoille ja aukioille. Pääasiallinen
kaupunkipuistoalue julkisine rakennukseen sijoittui Helsingintorin yhteyteen. Torin

170 Stadsplan för 10, 11 och 12 stadsdel. Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto, 10. kaupunginosa,
kartan tunnus 13, Sinetti, HKA.
171 Åström 1956, 123 124.
172 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 82.
173 Åström 1956, 122.
174 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 82.
175 Arkkitehti V. Tuukkanen, ,
Arkkitehti 6/1941.
176 Silvo 1969, 62.



paikalle rakennettiin vuonna 1920 urheilukenttä.177 Alunperin oli tarkoitus, että Kallion
alueen keskus olisi sijoittunut juuri Helsingintorin tienoille, mutta kaupungin vetovoima
siirsi keskustan Hakaniementorin ympäristöön.178 Asemakaavassa oli jakokaavaa parem-
min otettu huomioon vallitsevat maastosuhteet. Esimerkiksi Helsinginkatu ja Kaarlenkatu
oli sijoitettu laaksoihin. Samoin Karhupuisto, Harjutori ja Helsingintori Esplanadeineen oli
sijoitettu tasaisille paikoille.

Asemakaava vaikutti Linjojen alueella aiemmin jakokaavassa suunniteltuun katuverkos-
toon. Esimerkiksi Toinen linja, Neljäs linja ja Viides linja lyhentyivät loppupäästään. Toi-
sen Linjan lyhentäminen aiheutui Diakonissalaitoksen jakokaavan aikaisen, kahden eri
korttelin yhdistämisestä yhdeksi suureksi kortteliksi 304. Neljännen linjan lyhentäminen
saattoi johtua korttelin n:o 321 kohdalla olleesta korkeasta kalliosta ja Viidennen linjan ly-
hennys kirkon paikasta. Jakokaavan mukaisista alkuperäisistä Linjoista toteutui kokopituu-
deltaan vain Kolmas linja.

Kun asemakaava oli vahvistettu, astui Kalliossa voimaan Helsingin 1895 rakennusjärjes-
tys,179 joka sisälsi määräykset rakennusoikeuden laajuudesta.180 Rakennusoikeus riippui
paitsi kerrosten lukumäärästä, myös tontin rakennettavaksi sallitun alueen koosta.181 Kivi-
taloissa kerroksia sai olla aukeilla paikoilla viisi ja yli 18 metrin levyisten katujen varsilla
ja sivukatujen varrella neljä.182 Kivitalojen rakennuskorkeus oli pääsääntöisesti enintään
viereisen kadun leveys lisättynä 2,5 metrillä ja enintään 23 metriä.183 Pihan tuli olla 150
m2, milloin rakennukset olivat yksinomaan tulenkestävästä aineesta, muussa tapauksessa
200 m2. Kulmatontille, joka rajoittui kolmeen katuun, sai rakentaa 5/6 tontin pinta-alasta ja
lisäksi jäljelle jäävästä osasta vielä neljänneksen. Kulmatontille, joka rajoittui kahteen ka-
tuun, sai rakentaa 4/5 ja lisäksi jäljelle jääneestä osasta neljänneksen. Välitontin rakennet-
tavissa oleva ala oli 2/3 ja lisäksi kolmannes jäljelle jääneestä rakentamattomasta osasta.184

Suuren rakennusoikeuden takia kivitalojen pihasiivet olivat tyypillisiä. Niihin mahtui neljä-
kin asuinkerrosta, koska kellariasuntoja ei kielletty. Tämä johti umpikortteleihin, joiden si-
säosiin oli ahdettu pimeitä asumuksia. Arkkitehti Berndt Aminoff totesikin vuonna 1947
rakennusjärjestyksen laillistaneen slummiasutuksen Helsingissä (luku IV).

Kallioon toteutettiin useita julkisia rakennuksia 1900-luvun vaihteen jälkeen. Tuolloin ra-
kennettiin Rukoushuone (1905), kansakoulu (1908) ja poliisiasema (1908). Pelkäksi

177 Lindh 1994, 5 6, 15.
178 Kallio-viikon satoa, Kallio-viikon avajaiset, Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Alanen (puhe), Hyvät Kal-
lion asukkaat Kallio ja ympäristö-lehti n:o 13 2.10.1977, 4, KS.
179 Koskinen 1990, 23.
180 Arkkitehti V. Tuukkanen, ,
Arkkitehti 6/1941.

Kivinen 1960, 20.
182 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 83 87. Tutkimusalueella pääkatuja ovat Hämeentie ja Helsinginkatu.
183 Heikkilä-Kauppinen 2012, 36.
184 Kivinen 1960, 21.



suunnitelmaksi jäi sen sijaan Eläintarhan huviloiden alueelle 1900-luvun vaihteessa suun-
niteltu kulkutautisairaala ja sen jälkeinen valtion sairaala.185

Rakentaminen alkoi heti 1900-luvun alussa voimakkaasti, jolloin kivirakennuksia raken-
nettiin noin 25 tontille. Tämän lisäksi rakennettiin kuitenkin edelleen myös puisia asuinra-
kennuksia.186 Signe Brander valokuvasi Kalliossa vuosisadan vaihteen puukaupunkia
(kuva). Eräs 1900-luvun alkupuolen säilynyt asuinrakennuskokonaisuus sijaitsee kortte-
lissa n:o 319 Viidennen linjan varrella, kohdassa, jossa on kolme kivitaloa: Viides linja 18

1908). Ihantolan ja Kivikallion asunnot olivat pieniä, ja wc:t sijaitsivat porrastasanteiden
yhteiskäymälöissä. Alun pitäen asunnot olivat isompia, mutta kun ne eivät käyneet kau-
paksi, ne pienennettiin.187 Yksittäinen ajan suuri asuinkivitalo sijaitsee osoitteessa Kirstin-
katu 4 korttelissa 322, jonne oy Paasila rakennutti nykyisen talon vuonna 1908. Huoneistot
olivat suuria, käymälät sijaitsivat porraskäytävissä. Tätä nykyä talon asunnot ovat pääasi-
assa yksiöitä.188

Kuva. Kolmannen linjan alkupää 1908.189

Kallioon laadittiin vain muutamia kaavamuutoksia 1910-luvulla. Tämän ajan keskeinen
alueen kaavoittaja oli Birger Brunila, joka toimi avustavana asemakaava-arkkitehtina vuo-
sina 1912 1917 ja asemakaava-arkkitehtina vuosina 1917 1948.190 Brunila toimi pitkään

185 Juha Koskinen, infotaulu, KS.
186 Kallio-viikon satoa, Kallio-viikon avajaiset, Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Alanen (puhe), Hyvät Kal-
lion asukkaat Kallio ja ympäristö-lehti n:o 13 2.10.1977, 4, KS.
187 Nenonen ja Toppari 1983, 167.
188 Kirstinkatu oli Kristiinankatu Ruotsin kuningattaren mukaan vuoteen 1928 asti.
189 Signe Brander, HKM.
190 Brunila Birger, henkilökortti, HKA.



myös Arkitekten/Arkkitehti-lehden toimittajana. Helsingin kaavoituksesta hän kirjoitti
muun muassa Helsingin kaupungin historia -teossarjaan.191

Brunila oli tehnyt suuren virikkeidenhakumatkansa toukokuussa 1906 Lontoon arkkiteh-
tuurikongressiin, minkä jälkeen hän oli matkustellut Britanniassa ja mannermaalla puoli
vuotta tutkien muun muassa työväenasuntoja ja puutarhakaupunkeja.192 Suurimman vaiku-
tuksen häneen teki Letchworthin puutarhakaupunki.193 Toinen tärkeä matka suuntautui
vuonna 1913 Leipzigissä järjestettyyn rakennusnäyttelyyn, jossa hän esitteli Helsingin vä-
estöntiheyttä ja asuntojen, teollisuuden sekä puistojen jakautumaa. Kallion vuokrakasar-
meista ja asukkijärjestelmästä johtui, että Helsingin kartalla oli 35 korttelia, joissa asui yli
800 ihmistä, kun sellaisia ei esimerkiksi Leipzigissä ja monessa muussa kaupungissa ollut
lainkaan. Helsinki ei selvinnyt hyvin myöskään verrattaessa urheilu- ja leikkikenttien tai
puistojen ja metsävyöhykkeiden laajuutta asukaslukuun.194 Kaupungin vehreys olikin Bru-
nilalle tärkeä tavoite.195

Brunila laati Kallion alueelle monia asemakaavamuutoksia ja järjestelyehdotuksia. Merkit-
tävin niistä oli vuonna 1914 tehty Torkkelinmäen alueen keskiosan kaavamuutos, jonka
Brunila kaavoitti kolmikerroksiseksi avointa rakennustapaa noudattavaksi (kuva). Myös
kadut muutettiin luonnonmukaisimmiksi eli kiertämään korkeitten kallioitten penkereitä.
Taustalla oli huvilakaupunkiajatuksen läpimurto. Alueelle laadittiinkin kaupungin 1895 ra-
kennusjärjestyksestä eronnut, paikallinen huvila-alueen rakennusjärjestys.196 Alue on ava-
ruudeltaan ja mittakaavaltaan poikkeuksellinen nykyisessä Kalliossa.

Kuva. Torkkelinmäen asemakaavamuutos
1914 (n:o 340).197

191 Nurmi 2010, 76.
192 Kuusanmäki 1992, 183 184.
193 Nurmi 2010, 32.
194 Kuusanmäki 1992, 184.
195 Nurmi 2010, 76.
196 Åström 1956, 139, 142.
197 Sinetti, HKA.



1910-luvun alussa korkeita kivitaloja kohosi Itäisen Viertotien varrelle sekä Kallion kirkon
tienoille. Rakennustoiminnan vilkkauteen vaikuttivat Pitkänsillan uusiminen 1912, Haka-
niemen torin järjestely ja raitiotieverkoston ulottaminen Kallion sisäosiin.198 Ajan julkisia
rakennuksia olivat sähköasema (1911, purettu), Lars Sonckin suunnittelema kirkko (1912),
Karl Hård af Segerstadin suunnittelma kirjasto (1912), paloasema (1914, pääosin purettu)
ja puhelinkeskus (1915). Lisäksi lähialueelle Siltasaareen rakennettiin Hakaniemen Kaup-
pahalli (1914).199

1920-luvun lopulla Helsinki alkoi nopeasti muuttua matalien talojen kaupungista kerrosta-
lokaupungiksi. Vuonna 1930 asukkaita oli 210 000. Asuntojen varustetaso alkoi parantua
ja esimerkiksi sähkövalo yleistyi nopeasti. Keskuslämmitys oli tuolloin 22 % huoneis-
toista.200

Asunto-osakeyhtiölaki säädettiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 1926. Lain mukaan
yhtiöjärjestyksessä tuli osoittaa, että tietyt osakkeet oikeuttavat tietyn huoneiston hallin-
taan. Perustajaurakoitsijoiden  käynnistämät rakennushankkeet lisääntyivät.
Grynderi usein osti purettavan kiinteistön, perusti asunto-osakeyhtiön, urakoi rakennukset
ja myi osakkeet joko itse tai välittäjän kautta asunnonostajille. Grynderi saattoi olla yksi-
tyinen henkilö tai rakennusliike.201 Samalla omistusasuminen alkoi yleistyä. Vielä vuonna
1910 Helsingin huoneistoista oli vuokralaisten käytössä 85 %, mutta vuonna 1930 osuus
oli laskenut 63 %:iin.202

1920-luvun rakentamista ohjasi vuonna 1917 uusittu Helsingin rakennusjärjestys. Sen mu-
kaisesti rakennukset oli sijoitettava katulinjaan203 ja asuinrakennuksille tarkoitetun tontin
pinta-alasta sai rakentaa 2/3, mikä pääkaduilla korotettiin 3/4:aan. Kulmatonteilla sai ra-
kentaa 4/5.204 Torkkelinmäen keskiosissa rakennuskelpoinen pinta-ala oli kuitenkin rajoi-
tettu 2/5:aan tonttialasta. Rakennusjärjestys salli saman rakennuskorkeuden kuin kadun le-
veys lisättynä 2,5 metrillä.205 Enimmäiskorkeus oli Kalliossa 23 metriä, mutta Torkkelin-
mäen keskiosissa 12 metriä. Tontin sisäosissa olevaa rakennusta ei saanut rakentaa 13 met-
riä korkeammaksi.206 Kerroksia sai olla pääkaduilla seitsemän ja sivukaduilla kuusi. Huo-
neet mataloituivat, koska kerrosta kohden tuli vähemmän korkeutta.207

198 Åström 1956, 104.
199 Esim. Nenonen ja Toppari 1983.
200 Lankinen ja Vihavainen 2011, 16 18.
201 Juntto 1990, 150.
202 Lankinen ja Vihavainen 2011, 18.
203 Heikkilä-Kauppinen 2012, 56.
204 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 85.
205 Heikkilä-Kauppinen 2012, 66.
206 Työhye V-VIII 1989, 17.
207 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 86.



Vuonna 1923 valtuusto päätti, että kaupungin tonttien ostajat velvoitettiin noudattamaan
julkisivukaavioita. Brunila oli ajanut kaavioiden käyttöönottoa viitaten Leipzigin, Tukhol-
man ja Göteborgin esimerkkeihin,208 ja hän myös laati suurimman osan kaavioista. Niillä
tähdättiin kaupunkikuvan yhtenäisyyteen. Rakentaminen ja kaavoitus perustui umpikortte-
leihin.209 Kaavioita piirrettiin sekä katu- että korttelikohtaisiksi. Suurin osa niistä koski
Etu-Töölöä ja Uutta Vallilaa,210 mutta myös Kallion alueelle, etenkin Torkkelinmäelle, laa-
dittiin useita kaavioita (ks. kuva ja liitteenä oleva luettelo). Funktionalismin avoimen ra-
kennustavan ihanteen myötä kaaviot tulivat tarpeettomiksi.211

Kuva. Korttelia 321 koskeva julkisivukaavio n:o 836 (12.8.1927, Brunila). Kaavio on ilmeisesti
laadittu korttelin ensimmäisen rakennushankkeen Alppikatu 15 takia. Rakennus valmistui vuonna
1928. Muut rakennukset eivät toteutuneet kaavion mukaisesti.212

1920-luvulla Kallioon rakennettiin aikaisempaa suurempia, pohjoismaista klassismia edus-
tavia rakennuksia. Julkisia rakennuksia olivat Seurakuntatalo (1926, nykyinen Kallion seu-
rakuntatalo), Työväenopisto (1927), Kallion yhteiskoulu (1929), Yhteiskunnallinen kor-
keakoulu (1930, myöhemmin Franzenia213) ja Helsingin teollisuuskoulu (1930). Linjoilla
korvattiin joitakin puutaloja ja pieniä kivitaloja suurilla kerrostaloilla.214

208 Kuusanmäki 1992, 184.
209 Heikkilä-Kauppinen 2012, 197, 200, 203.
210 Riitta Nikula, a sopusuhtaista lepoa kaupunkikuvaan  Julkisivukaavioiden histo-

, Arkkitehti 6/1982, 30 31.
211 Heikkilä-Kauppinen 2012, 205.
212 Kaavio saatu Laura Lindbergiltä 6.4.2020.
213 Koulu muutti vuonna 1960 Tampereelle. Yhteiskunnallisen Korkeakoulun nimi muuttui vuonna 1966
Tampereen yliopistoksi. Muuton jälkeen Franzénia nimellä tunnettu rakennus oli pitkään Helsingin yliopis-
ton halussa. Nykyisin rakennus toimii päiväkotina.
214 Lindh 1994, 11. Esimerkiksi Seurakuntatalon paikalla oli aiemmin puoliksi kivestä ja puoliksi puusta ra-
kennettu kaksikerroksinen talo, jossa oli asumisen lisäksi toiminut kansakoulu. Nenonen ja Toppari 1983,
150 151.



Kuva. Kallio ilmasta n. 1925. Kirkko ja
koulu erottuvat maisemassa, koska Linjo-
jen alue koostuu matalista puutaloista.
Torkkelinmäen alue on vielä pääosin ra-
kentamaton. Eläintarhan huvilat n:o 1 3
etualalla.215

Merkittävin 1920-luvulla Kallioon rakennettu kokonaisuus oli vuoden 1914 kaavamuutok-
seen perustunut Torkkelinmäen keskiosa. Sen rakennukset suunnitteli pääasiassa arkkitehti
Jalmari Peltonen ja istutukset Elisabeth Koch.216 Rakentamisessa noudatettiin julkisivukaa-
vioita. Torkkelinpuistikko valmistui vuonna 1931 ja pieni Agricolanpuistikko, nykyinen
Karhupuisto, vuonna 1930.217

Kallion 1920-luvun asuinrakentamisesta on nostettava esiin Osuusliike Elannon rakennus-
toiminta. Osuuskauppaliikkeen ideologiaan kuului työväen asumistuen kohentaminen ja
juuri Elannolla oli osuusliikkeistä suurimpana parhaat edellytykset asuntotuotantoon.218

Sääntöjensä mukaan Elannon tuli rakentaa jäsenilleen terveellisiä asuntoja.219 Elannon suu-
rin rakennushanke kohdistui lähelle tuotantokorttelia olevan korttelin 318 viidelle tontille
(Viides linja 4 ja 6, Neljäs linja 3 ja 5, Hämeentie 18). Niille Elanto aikoi rakentaa henkilö-
kunnalleen suuren rakennuskompleksin, joka oli sommiteltu laajan, istutuksilla koristetun
nelikulmaisen pihan ympärille.220 Väinö Vähäkallion laatimassa suunnitelmassa 1919 Vii-
dennen ja Neljännen linjan väliin sijoittui keskuspihaa ympäröivä kortteli (kuva), johon
liittyi osoitteeseen Hämeentie 18 laskeutuva siipi. Kokonaisuuteen kuului kokous-, luku-
ym. virkistystiloja, sauna ja lastenkylpylä sekä keskuskeittiö Sörnäisten kaupunginosaa

215 Roos R, HKM.
216 Esim. Norppa 2019, 155.
217 Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma 2021 2030 aluekortit.
218 Niskanen 2005b, 31.
219 Siipi 1963, 235.
220 Arkkitehti 12/1927, 159.



varten. Valtion lainaa ei kuitenkaan saatu, joten hankkeeseen ei voitu ryhtyä aiotussa laa-
juudessa.221 Ainoastaan osoitteeseen Viides linja 4 nousi punatiilirakennus (1926).222

Kuvat. Elannon työväenasuntojen suunnitelma 1919. Linjoja reunustavat seitsenkerroksiset raken-
nukset madaltuvat sisäpihan reunalla neljään kerrokseen, rinnettä laskeutuva matala siipi nousee
Viertotiellä seitsenkerroksiseksi.223

1920-luvulla Elanto perusti ja rakennutti henkilökunnan kanssa As.oy Helsinginkatu 16 ra-
kennuksen korttelissa 338a. Elanto piti myymäläosakkeet, ja asunto-osakkeet myytiin hen-
kilökunnalle.224 Lisäksi Elannon ja OTK:n työntekijät perustivat yhdessä As.oy Torkkelin-
linnan osoitteessa Pengerkatu 23 korttelissa 343.225

Eräs merkittävä rakennushanke toteutui myös korttelissa 301, jonne rakennettiin kahdessa
osassa koko korttelin täyttänyt punatiilinen Arenan talo (ark. Lars Sonck). Paikalla oli
aiemmin Helsingin Omnibus Osakeyhtiön rakentama sähkövoimakeskus.226

Ajan rakennuksista voi vielä nostaa esiin osoitteeseen Pengerkatu 11 rakennetun Sokeain
talon (ark. Olavi Sahlbom, 1928) korttelissa 331. Sen rakennuttajana oli Helsingin So-
keainyhdistys. Taloon sijoitettiin juhlasali, työhuoneita, kerhohuoneisto, lastentarha, so-
keain hieromalaitos ja asuntoja.227 Rakennus on esimerkki korttelia 331varten laaditusta,
julkisivukaavioon perustuvasta rakentamisesta.228

221 Niskanen 2005a, 104.
222 Nenonen ja Toppari 1983, 164.
223 Niskanen 2005a, 104.
224 Siipi 1963, 238.
225 Niskanen 2005b, 32.
226 Nenonen ja Toppari 1983, 91 92.
227 Uusi Suomi 1.12.1927 n:o 278, 1. KK.
228 Julkisivukaavio n:o 1247.



Helsingin 1910-luvun yleissuunnitelmista merkittävin oli vuonna 1918 julkaistu Pro Hel-
singfors -suunnitelma, jonka olivat laatineet Eliel Saarinen, Einar Sjöström ja Bertel Jung
liikemies Julius Tallbergin aloitteesta.229 Lopullinen versio laadittiin Saarisen nimissä. Pää-
teemoja olivat keskustan liian suuri tiiviys, teollisuusalueiden sijoittaminen, esikaupunkien
suhde kantakaupunkiin ja kasvun edellyttämät liikennejärjestelyt. Suunnitelman laatimi-
sessa olivat apuna uudenlaiset, pitkän aikavälin väestöennusteet sekä kansainväliset vertai-
lut. Väestö- ja työpaikkaennusteista tuli keino, jolla kaupungin tai sen osa-alueen suunnit-
telu oli liitettävissä osaksi yleisempää yhteiskunnallista kehitystä.230

Suunnitelmassa Töölönlahti oli täytetty, rautatieasema siirretty Pasilaan siitäkin huoli-
matta, että Saarisen suunnittelema uusi päärautatieasema oli juuri valmistumassa. Pasilasta
keskustaan olisi vedetty asunto- ja yrityskorttelien rajaama leveä Kuningasavenue. Kape-
alle niemelle olisi siten tullut lisää tilaa keskustakortteleille ja tiheälle rakentamiselle. Töö-
lönlahden kantakaupunkia kahteen osaan jakava vaikutus olisi poistunut.231 Yhteiskunnalli-
set olot olivat kuitenkin vaikeat ja suunnitelma jäi visioksi, josta toteutui vain periaatteita
myöhemmissä suunnitelmissa.232

Kallion osalta merkittävää oli uusi ajatus pohjois-eteläsuuntaisesta valtakadusta ja sisälah-
tien täyttämisestä. Eläintarhanlahden alue kuului Keskuspuistoon, joka rajautui länsireunal-
taan valtakatua reunustaviin kortteleihin (kuva). Kallion osalta suunnitelmassa oli käytetty
voimassaolevia asemakaavoja,233 joiden mukaisesti alueelle oli sijoitettu suljetun (oranssi)
ja avoimen rakennustavan (Torkkelinmäen keskiosa) mukaisia kortteleita, puistoja julki-
sine rakennuksineen ja teollisuutta Hakaniemeen. Eläintarhan huviloista n:o 6 oli nostettu
esiin julkisena rakennuksena. Havainnekuvassa (kuva) näkyy tuolloin Eläintarhan alueelle
kaavailtu julkinen rakennus (myöhemmin keskuskirjasto), jota ei ole merkitty karttaan.

229 Kuusanmäki 1992, 182.
230 Schulman 2011, 192 193.
231 Meurman 1969, 169.
232 Schulman 2011, 193.
233 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 120.



Kuvat. Ote Pro Helsingfors -suunnitelmasta Kallion alueelta ja havainnekuva.234

Pro Helsingfors -suunnitelma nostatti keskustan ja ratapihan kuumaksi puheenaiheeksi.
Maailmansotien välisen ajan yleiskaavoiksi tulkittavat suunnitelmat paneutuvatkin lähinnä
näihin ongelmiin.235 Jungin jälkeinen asemakaava-arkkitehti Birger Brunila laati 1920-al-
kupuolella vahvistamattomiksi jääneitä asemakaavaehdotuksia (Suur-Helsingin asemakaa-
vaehdotus, 1921 ja asemakaavaosaston yleiskaavaluonnos, 1923).236 Ne pohjautuivat Töö-
lönlahden täyttämiseen ja suuren valtakadun rakentamiseen keskustan ja Pasilan välille.237

Valtuusto päätti järjestää keskusta-aluetta koskeva asemakaavakilpailun vuonna 1924. Kil-
pailuohjelmassa edellytettiin, että keskusasema jäisi silloiselle paikalleen ja ratapihaa laa-
jennetaan Pasilan ja keskusaseman välillä. Kilpailu käsitti suurin piirtein keskusaseman ja
Pasilan välisen alueen sekä aseman ja Ruoholahden sataman välisen alueen.238 Palkintolau-
takuntaan kuuluivat muun muassa arkkitehdit Jung ja Sonck sekä ruotsalaisen kuninkaalli-
sen rakennushallituksen pääjohtaja Ivar Tengbom ja Göteborgin kaupungininsinööri Albert
Lilienberg.239

Ensimmäisen palkinnon kilpailussa sai ,
jossa rakennuksilla reunustettu puistokatu johtaa Helsinginkadulta Eduskuntatalon aukeaan
asti.240  Hesperiankatujen itäpään aukiosta Kallio veti sillan ratapihan ylitse Säästöpankin-
rantaan.241

234 Sinetti, HKA.
235 Mustonen 2010, 296 297.
236 Khs:n mietintö 1932 n:o 14, Helsingin kaupungin keskiosien yleisasemakaavaehdotus, 1.
237 Mustonen 2010, 296.
238 Khs:n mietintö 1932 n:o 14, Helsingin kaupungin keskiosien yleisasemakaavaehdotus, 1 2.
239 , Arkkitehti 2/1925, 15.
240 , Arkkitehti 2/1925, 25.
241 Mustonen 2010, 296.



(kuva).242 Lautakunnan mielestä rautatien itäpuoleinen alue oli ehdotuksessa suunniteltu

243 Molemmissa
palkituissa suunnitelmissa Töölönlahti olisi täytetty.

Kuvat. Ehdotukset n:o 5. »Urbi» ja n:o 4. » Viribus Unilis».244

Kaupunginvaltuusto antoi Kalliolle tehtäväksi kehittää ehdotustaan niin, että myös toisen
palkinnon saaneen ehdotuksen ratkaisut otetaan huomioon.245 Vuoden 1927 jatkosuunnitel-
maan ei kuitenkaan enää kuulunut rautatien itäpuolinen alue eli Kallio, koska sen suunnit-
telu oli jätetty asemakaavaosastolle.246 Oiva Kallion suunnitelmasta toteutui lähinnä Edus-
kuntatalon sijoittuminen Arkadianmäelle247 ja aluevaihdot ratapihan laajennusta varten
vuonna 1927. Tässä suuressa tilusvaihdossa kaupunki luovutti valtiolle tarvittavat alueet
Eläintarhasta ja Töölönlahdesta.248 Tilusvaihdossa valtio sai myös Kallion korttelista n:o
363 alueen seerumilaitoksen rakentamista varten.249

242 Arkkitehti 3/1925, 42.
243 , Arkkitehti 2/1925, 24 25.
244 , Arkkitehti 2/1925, 21 22
245 Arkkitehti 3/1925, 42.
246 , Helsingin Sanomat 3.3.
1926 n:o 61. KK.
247 Norppa 2019, 173.
248 Khs:n mietintö 1932 n:o 14, Helsingin kaupungin keskiosien yleisasemakaavaehdotus, 1.
249 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 6.3.1946 n:o 4/41.



Vuonna 1928 ratainsinööri V. Tammio (Tammelin) oli jättänyt rahatoimikamarille ehdo-
tuksen, joka koski keskusaseman siirtoa pohjoiseen päin Hesperianbulevardin-Hakanie-
mentorin linjaan sekä tavararatapihan muuttamista Pasilaan. Eliel Saarinen antoi lausunnon
Tammion ja Oiva Kallion ehdotuksista elokuussa 1929. Saarisen mielestä ratapihakysymys
tuli -Hel-

Olisi myös

maksi myöskin henkilöaseman m 250

Vuonna 1932 julkaistiin lausunnon pohjalta asemakaavaosaston laatima uusi ehdotus kes-
keistä aluetta varten. Sen oli laatinut avustava asemakaava-arkkitehti Berndt Aminoff
avustavan asemakaavainsinöörin Rolf Gefwert'in toimittaessa rautatieteknillisen selvityk-
sen. Suunnitelman lähtökohtana oli Helsingin asukasluku, jonka arvioitiin nousevan n. 35
vuoden päästä puoleen miljoonaan.251 Keskusaseman siirtämiskysymystä ei tarvinnut heti
ratkaista, mutta Pasilaan oli varattu mahdollisuus suurelle henkilöasemalle. Keskustasta
Pasilaan johtava pääliikenneväylä johdettiin rautatiealueen länsipuolella. Aikaisemmista ja
myöhemmistäkin ehdotuksista poikkeavasti tämä ehdotus voitiin toteuttaa vaiheittain, eikä
toteutusta tarvinnut jatkaa ensi vaihetta pidemmälle.252 Ehdotus erosi melkoisesti Oiva
Kallion ehdotuksesta.253

Liikekeskustan laajentamiseksi laadittiin kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa. Ensi vai-
heessa rakennettaisiin pääliikenneväylä (Valtakunnankatu), mikä voitiin aluksi Töölönlah-
den kohdalla rakentaa kapeampana.254 Tässä vaiheessa oli säilytetty Töölönlahti ja Eläin-
tarhanlahti. Ehdotuksessa oli huomioitu silloiset Kallion alueella voimassaolevat asema-
kaavat, mutta ilman vahvistettua asemakaavaa olleet Eläintarhanlahden pohjoispuoliset
alueet oli järjestetty uudelleen. Ensimmäisen ja Toisen linjan välille oli suunniteltu uusia
kortteleita ja Eläintarhan huvilat olisi purettu. Toisen linjan ja Ensimmäisen linjan välille
oli suunniteltu uusia, todennäköisesti julkisia rakennuksia. Siltasaaresta oli suunniteltu silta
Töölönlahdelta ratapihan ja Kaisaniemenlahden yli.

250 Khs:n mietintö 1932 n:o 14, Helsingin kaupungin keskiosien yleisasemakaavaehdotus, 2. HKA.
251 Arvio osoittautui oikeaksi, sillä vuonna 1966 asukasluku nousi yli puolen miljoonan. Mustonen 2010, 296.
252 Khs:n mietintö 1932 n:o 14, Helsingin kaupungin keskiosien yleisasemakaavaehdotus, 3 4. HKA.
253 Teknillinen aikakauslehti
3/1933, 105, KK.
254 Khs:n mietintö 1932 n:o 14, Helsingin kaupungin keskiosien yleisasemakaavaehdotus, 4. HKA.



Kuva. Yleisasemakaavasuunnitelman 1932 ensim-
mäinen vaihe keskitettynä Kallion alueelle.255

Toinen vaihe käsitti pääliikenneväylän rakentamisen lopullisen levyisenä koko pituudel-
taan sekä Töölönlahden täyttämisen, jos liiketalojen ja yleisten rakennusten tonttien tarve

ron Pasilaan eli Saarisen vuoden 1918 ajatuksen toteuttamisen.256

Töölönlahden täyttämistä ja muitakin kaavan ratkaisuja vastustettiin. Etenkin Pauli E.
Blomstedt257 kirjoitti artikkeleita muista maankäytön vaihtoehdoista. Blomstedt vastusti
uuden liikekeskustan rakentamista pohjoisemmaksi, koska se merkitsisi sitä, että sekä lii-
kekaupungin että sen pohjoispuolella olevat asutusalueet tulee merestä eroittamaan kau-
pungin vanhanaikaisimmin rakennettu alue laajeneminen oli sen sijaan
suunnattava vanhoihin kaupunginosiin saneerautuisivat vähitellen itsestään
Liikenneväylien johtaminen näihin kaupunginosiin tarkoittaisi liikekeskustan jäämistä laa-
jenemaan tällä alueella.258 Tällöin kaupunki saisi aikaan kiinteistöjen arvonnousun näillä
alueilla, ja voisi korvaukseksi vaatia tontinomistajia suostumaan rakennusjärjestyksen ny-
kyaikaistamiseen. Liikekeskustakysymykseen yhdistettynä oli vanhojen kaupunginosien

255 Khs:n mietintö 1932 n:o 14, Helsingin kaupungin keskiosien yleisasemakaavaehdotus, liite II. Kartta ku-
vattu arkistossa. HKA.
256 Khs:n mietintö 1932 n:o 14, Helsingin kaupungin keskiosien yleisasemakaavaehdotus, 4 5. HKA.
257 Pauli Ernesti Blomstedt (1900 1935) työskenteli useissa eri arkkitehtitoimistoissa mm. Armas Lindgrenin
ja Jungin avustajana sekä Helsingin kaupungin rakennuskonttorissa. Vuonna 1926 hän perusti oman toimis-
ton vaimonsa Märta Blomstedtin kanssa. Vuosina 1924 30 Blomstedt teki useita opintomatkoja Keski- ja
Etelä-Eurooppaan. Blomstedtin töitä ovat Kotkan Suomalainen Säästöpankki ja sodassa tuhoutunut ravintola-
hotelli Pohjanhovi Rovaniemellä. ARKM.
258 P. E. Blomstedt, , Arkkitehti 4/1932, 52 53.



saneeraaminen siis taloudellisesti ja kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla mahdolli-
259

Blomstedtin mielestä vuoden 1932 asemakaavaehdotuksen laatijat olivat väärässä siinä,
ensimmäisen vaiheen toteuttaminen ehdottomasti vaatisi toisen tai

kolmannen vaiheen rakentamista . Tämä ei Blomstedtin mielestä ollut mahdollista, koska
suunnitelmassa oli tarkoituksena ohtaa yli puolet kaikista kaupunkiin johtavista valta-
maanteistä ensin Pasilaan ja sieltä yhteistä »Valtakunnantietä» Heikinkadun päähän
Koska liikekeskustan suuntaukset ja siirtymiset  olivat liikenteestä riippuvaisia, syntyisi

että liikekeskustan tilatarvetta ei enää voitaisi tyydyttää muilla kei-
noilla kuin sillä, että Töölönlahti uhrattaisiin Pasilan kautta
ainoastaan yksi kaukomaantie  ja loput lähempänä rannikoita,
ajaisi liikekeskustaa pohjoiseen: Ainoastaan tällöin voitaisiin hänestä toisen ja kolmannen
vaiheen toteutus »rauhallisesti jättää tuleville sukupolville».260 Yleinen mielipide asettui
Blomstedtin taakse.261

Uudet ajatukset alkoivat vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun yhä enemmän 1900-luvun en-
simmäisten vuosikymmenten aikana. Kallioonkin kehitys kohdistui muun muassa Torkke-
linmäen keskiosien aiempaa väljempänä rakentamisena verrattuna sitä edeltäneeseen umpi-
korttelimaiseen kaavoitukseen. Kallion länsiosien suunnittelua oli alettu myös kytkeä
osaksi keskustan suunnittelua. Vähitellen alkoivat myös nousta ajatukset uudesta tavasta,
funktionalismin mukaisesta tavasta rakentaa kaupunkia. Tämä muodosti lähtökohdan Kal-
lion uudelle suunnittelu- ja rakennuskaudelle.

259 P. E. Blomstedt, Helsingin kaupungin keskiosain asemakaavaehdotus ja
prof. Eliel Saarisen lausunto eräistä Helsingin asemakaav , Arkkitehti 11/1932, 168.
260 P. E. Blomstedt, Helsingin kaupungin keskiosain asemakaavaehdotus ja

, Arkkitehti 11/1932, 163 164.
261 Mustonen 2010, 296.



huolimatta on sen asukastiheys (348) paljon suurempi kuin korkeasti raken-
netun alueen suositusmäärä, 250 asukasta hehtaarilla. Jos näitä alueita nyt
ryhdytään rakentamaan, jolloin kaikki uudisrakennukset ovat tietysti kor-
keita, tulee Kallion väestöntiheys kohoamaan jopa kaksinkertaiseksi tai ken-
ties vieläkin korkeammaksi -Berndt Aminoff 1935. 262

Tässä luvussa esitellään Kallion alueen suunnittelua 1930-luvun alkupuolelta toisen maail-
mansodan loppumiseen asti. Kaupungin asemakaavaosastolla oli herätty siihen, että Kal-
lion tulevaisuus näytti suuren rakennuspotentiaalin ja siihen kytkeytyvän asukasmäärän
kasvun osalta jopa pelottavalta suhteessa uusiin funktionalismin muokkaamiin käsityksiin
asumisympäristöstä.

Kaupunkisuunnittelussa ja arkkitehtuurissa modernismi käsittää 1920-luvulta 1980-luvulle
ulottuvan vaiheen. Funktionalismi on yleisesti käytetty termi modernismin alkuvai-
heelle.263 Arkkitehtuurikeskustelussa sovellettiin usein eri tieteenalojen, kuten lääketieteen
ja biologian termejä arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun.264

Modernismin suunnitteluideologia perustui edistyksen ajatukseen, jota oli mahdollista oh-
jata rationaalisin keinoin hävittämällä entinen ja etsimällä ratkaisuiksi kokonaan uudenlai-
sia malleja.265 Kaupunkisuunnittelun keskeisiä periaatteita oli avoimen kaupunkitilan luo-
minen vastakohtana suljetulle kaupunkirakentamiselle, jonka pahamaineisimpia esimerk-
kejä olivat 1900-luvun alkuun mennessä syntyneet suurkaupunkien massiiviset umpikortte-
lit. Tämä avoimen ja suljetun kaupunkirakentamisen välinen ratkaiseva ero liittyy paitsi
1900-luvun alun terveys- ja sosiaalipoliittisiin lähtökohtiin, myös laajemmin tilan käsittä-
miseen arkkitehtuurissa ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin.266 Koska vanhojen kaupunkien

262 Kallio on tiheimmin asuttu kaupunginosa, joka kaipaa pikaista tervehdyttämistä , Suomen Sosialidemo-
kraatti 29.9.1935.
263 Salokorpi 1990, 19.
264 Tuomi 2005, 32, 53 54.
265 Kervanto Nevanlinna 2005, 207 208.
266 Tuomi 2005, 22, 24.



keskustat olivat uuden ajattelutavan mukaan ahtaasti rakennetut, niiden uudistamistarve oli
ilmeinen.267

Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä sveitsiläinen arkkitehti Le Corbusier kehitti rans-
kalaisen arkkitehti Tony Garnierin vuonna 1904 julkaiseman teollisuuskaupungin (Cité in-
dustrielle) mallin hallitsevaksi kaupunkisuunnitteluideologiaksi.268 Siinä oli funktionalis-
mia enteillen asuminen, työ, virkistys ja liikenne erotettu eri alueille. Viheralueiden lomaan
oli sijoitettu yksinkertaisia, teollisesti valmistetuista teräsbetonielementeistä koottuja mata-
lia asuntokerrostaloja väljiksi ryhmiksi laajalle alueelle, jolloin asunnot saivat raitista ilmaa
ja valoa.269

Le Corbusierin kaupunkimalleista ensimmäinen oli Pariisia varten vuonna 1922 julkaistu
suurkaupunkisuunnitelma La Ville Contemporainea . Sen ja
seuraavan vuonna 1925 julkistetun Plan Voisin -suunnitelman (kuva) pääperiaatteina olivat
vanhan kaupunkirakenteen korvaaminen viheralueiden ympäröimillä korkeilla tornitaloilla
ja eri liikennemuotojen erottaminen eri tasoille.270 Vuonna 1935 julkaistussa La Ville Ra-
dieuse -suunnitelmassa koko vanha keskusta korvataan korkeilla asuinkerrostaloilla, joissa
jokaisessa asui 2 700 asukasta. Asuntojen koko määräytyi perheiden koon ja tarpeiden mu-
kaan. Taloissa oli kahviloita, ravintoloita ja kauppoja sekä kuntosaleja, tenniskenttiä ja
uima-altaita.271 Kirja Urbanisme (1925) levitti Corbusierin näkemyksiä laajasti eri puolille
maailmaa.272 Näkemykset vaikuttivat ajan kanssa niin, että vanhoja taloja purettiin ympäri
maailmaa.273

Kuva. Plan Voisin -suunnitelma.274

267 Tuomi 2005, 28.
268 Schulman 1990, 36.
269 Tietz 2000, 66.
270 Norppa 2017, 192.
271 Fishman 2003, 55.
272 Kolbe 2018, 148-149.
273 Hall 2014.
274 © Fondation Le Corbusier.



Vastaavia vanhan kaupunkirakenteen totaaliuudistuksia esitettiin myöhemmin pohjoismai-
sissa asemakaavakilpailuissa 1930-luvulla. Tunnetuin on Tukholman Norrmalmin kilpailu
vuonna 1933, johon Alvar Aalto ja P. E. Blomstedt (kuva) osallistuivat vanhan korttelira-
kenteen purkamiseen ja avointa rakennustapaa henkivillä ehdotuksillaan. Kilpailu kuiten-
kin päättyi vanhan korttelirakenteen pääosin säilyttäneen ehdotuksen voittoon.275

Kuvat. Blomstedtin ja Aallon ehdotukset Norrmalm-kilpailuun 1933.276

Uusien kaupunkisuunnitteluaatteiden leviämiseen vaikutti vuonna 1928 perustettu arkki-
 kongresseineen.

Suomalaisista arkkitehdeista järjestöön kuului Aalto.277 Järjestön tärkein kongressi pidet-
tiin Ateenassa vuonna 1933. Sen päätökset Le Corbusier kokosi vuonna 1943 ohjelmanju-
listukseksi La Charte d´Athénes ( peruskirja  tulevien vuosikymmenien ai-
kana noudatettiin kaikkialla maailmassa.278 Modernin kaupungin haluttiin olevan yhtenäi-
nen, julkisen vallan hallitsema, kauttaaltaan vihreään ympäristöön sovitettu asuinalue,
jonka järjestäminen oli valtion keskushallinnon suunnittelukoneiston käsissä. Toiminnot
oli eriytettävä eri alueille ja liikennejärjestelyissä väylät oli asetettava liikennemuotojen
tärkeyden mukaiseen järjestykseen. Standardoiduissa asunnoissa kaikkien piti saada riittä-
västä valoa, ilmaa ja aurinkoa.279

Funktionalismi yleistyi Keski-Euroopassa muun muassa Saksan Bauhaus-koulun ansiosta
ja levisi Skandinaviaan ja Neuvostoliittoon. Funktionalismi nähtiin ainoana keinona

275 Alvar Aalto, Arkkitehti, 6/1934, 85 88.
276 Alvar Aalto, Arkkitehti 6/1934, 87 88.
277 Nurmi 2010, 136.
278 Schulman 1990, 44.
279 Tietz 2000, 66.



ratkaista suurten massojen huutava asuntopula.280 Funktionalismin yhtymäkohtia puutarha-
kaupungin ideologiaan olivat terveellisyyden korostaminen, luonnonläheisyys, runsaat
puistot ja kunnallinen maanomistus.281

Vuonna 1928 funktionalismi nousi vahvasti esiin suomalaisessa arkkitehtuurikeskustelussa
ja kilpailuissa. Nuori polvi julisti klassismin naamiaistyyliksi ja vaati modernin ajan tehtä-
vien ratkaisemista uuden tekniikan mukaisesti. Vuoden 1930 lama viivytti funktionalismin
läpimurtoa. Yksittäisinä varhaisina merkkirakennuksina toteutuivat Erik Bryggmanin suun-
nittelema Hospits Betel (1929) ja Aallon suunnittelema Turun Sanomien toimitalo Turussa
(1930).282

Kolmekymmenluvun alussa järjestettiin Pohjoismaissa useita näyttelyitä, kongresseja ja
arkkitehtuurikilpailuja, joissa etsittiin ratkaisuja pohjoisten olojen ja modernismin yhdistä-
miseen. Erityisesti asumisolot olivat tärkeässä asemassa sekä uusien alueiden suunnitte-
lussa että vanhojen kaupunkialueiden saneerauksessa. Vuonna 1930 järjestetyt Tukholman
näyttely (Stockholmsutställningen) ja sen yhteydessä pidetyt Pohjoismaiset rakennuspäivät
aloittivat funktionalismin laajamittaisen leviämisen Pohjoismaihin. Vaikka näyttelyn yksi
keskeisistä teemoista oli asuminen, ei siellä esitelty uusia toteutettuja asemakaavoja. Ra-
kennetut paviljongitkin olivat lähinnä yksityishuviloita ja omakotitaloja. Hieman myöhem-
min, vuonna 1931 Berliinin asuntonäyttelyssä esiteltiin uusia kerrostaloja ja funktionalisti-
sia asemakaavoja.283

Ruotsissa funktionalismin aatteet saivat vankan jalansijan Tukholman näyttelyn ansiosta.
Järjestelyistä vastannut Gregor Paulsson kiinnitti näyttelyyn ruotsalaisia arkkitehteja,284

kuten Gunnar Asplundin285, Wolter Gahnin, Sven Markeliuksen, Eskil Sundahlin ja Uno
Åhrenin. Näyttelyn jälkeen he julkaisivat funktionalismia propagoivan kirjan Acceptera
(1931), jonka Aalto arvosteli positiivisesti samana vuonna Arkkitehti-lehdessä.286

Suomessa funktionalismia esitettiin ensimmäinen kerran Turun messuilla vuonna 1929,
jonka Aalto ja Bryggman suunnittelivat tuntien rakenteilla olleen Tukholman näyttelyn.
Molemmille näyttelyille oli ominaista uuden tyylin esiinmarssi suuren yleisön tietoisuu-
teen.287

Funktionalismi tiin Suo-
messa myös saman nimisessä näyttelyssä vuonna 1930.288 Aiemman työväestön hellahuo-
neen ja porvariston edustusasunnon sijaan oli tarkoitus luoda kaikille sopiva perheasunto,

280 Juntto 1990, 179.
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282 Nikula 1993, 125 126.
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285 Asplundin kuuluisia töitä ovat mm. Tukholman kaupunginkirjasto ja Metsähautausmaa.
286 Alvar Aalto, Kirjallisuutta  Acceptera , Arkkitehti 10/1931, 168.
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joka käsitti suurehkon arkihuoneen ja pienemmän keittiön sekä makuuhuoneet. Minimi-
asunnon pinta-ala oli 50 60 neliömetriä.289 Samalla ryhdyttiin järjestelmällisesti esittele-
mään hyvinä pidettyjä asuntoratkaisuja, joita myös 1940-luvun tyyppitalot edustivat.290

Funktionalismin suunnitteluperiaatteet olivat Suomessa 1930-luvun puolivälissä jo ylei-
sesti hyväksyttyjä.291 Uusilla asuinalueilla lamellitalojen suorat rivit seisoivat vapaasti ti-
lassa siten, että päivän aikaan vaihtuvat auringon valokulmat osuivat joka asuntoon.292

Vuonna 1932 voimaan astunut asemakaavalaki (AkL) oli ensimmäinen itsenäisyyden ai-
kana luotu kooste kaupunkirakentamisen periaatteista.293 Se korvasi aiemman, vuodelta
1856 peräisin olleen asetuksen. Laissa asemakaavoitusvalta annettiin kaupungeille, joille
säädettiin velvollisuus yksityisen maan asemakaavoittamiseksi. Toisin sanoen kaupungit
saivat mahdollisuuden kaavoittaa muutakin kuin niiden omistamaa maata.294 Annettaessa
yksityisille maille asemakaavamääräyksiä niiden kohtuullisuutta oli harkittava ja määräys-
ten tuli olla yleisen edun vaatimia. Asemakaavalain keskeinen tarkoitus oli yleisiä alueita
katuja ja puistoja  koskevien lunastusvelvoitteiden määrittäminen ja tontinomistajien vel-
vollisuus osallistua katujen rakentamiskustannuksiin.295 Rakennusoikeus tuli rakennusjär-
jestyksen sijaan osoittaa asemakaavassa,296 jossa myös rakennuksen käyttötarkoitus piti
osoittaa. Laki toi mukanaan myös rakennuskiellot.297

Ennen asemakaavalain voimaantuloa oli jo vallitseva käytäntö, että kaupungin valtuusto
hyväksyi asemakaavan, joka sitten jätettiin valtion vahvistettavaksi. Asemakaavalain voi-
maantulo ei merkinnyt tässä mielessä oleellisesti uutta. Se ainoastaan täsmensi asemakaa-
voitusmenettelyn ja teki asemakaavaa vastaan tehtävät muistutukset kaikkialla mahdolli-
siksi.298

Asemakaavalain täydennykseksi säädettiin 29.1.1932 rakennussääntöasetus,299 joka edel-
lytti rakennusjärjestykseen otettaviksi muun muassa rakennustapaa koskevia määräyk-
siä.300 Rakennussäännön mukaan asemakaavakartan mittakaavan tuli olla 1: 2000 ja kaavaa
tuli seurata maastokartta nykyisine rakennuksineen tai rakennukset tuli sisällyttää
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kaavakarttaan. Lisäksi tuli olla kirjallinen selitys.301 Käytännössä asemakaavoihin kirjoitet-
tiin usein vain rakennettavan pinta-alan määrä suhteessa tontin pinta-alaan ja mahdollisesti
kerrosluku tai rakennuksen korkeus.302 Asemakaavalain konkreettisin jälkipolville säilynyt
ilmentymä oli työvälineenä käyttöön vakiintunut kaavakartta.303

Lakia kohtaan esitettiin arvostelua heti alusta lähtien. Katsottiin, että laki salli keskusta-
alueilla kohtuuttoman suuria rakennusoikeuksia, mikä tuli erityisesti näkyviin sotien jälkei-
senä aikana, jolloin saneerattiin ja uudistettiin monia vanhoja kaupunkikeskustoja.304

Haka perustettiin syyskuussa 1938. Perustamisvaiheen jäseniä olivat Osuusliike Elanto,
Osuustukkukauppa, Kulutusosuuskuntien keskusliitto (KK), Kansa-vakuutusyhtiöt, Asun-
tohypoteekkipankki, Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Asuntoreformiyhdistys. Kiinteistölauta-
kunnan silloisesta puheenjohtajasta Yrjö Harviasta tuli ensimmäinen Hakan hallintoneu-
voston puheenjohtaja. Neuvoston jäseniin kuului kiinteistölautakunnan jäsen Gunnar Mo-
deen. Harvia sai tärkeimmäksi kumppanikseen Elannon pääjohtajan Väinö Tannerin, joka
oli myös SDP:n puheenjohtaja.305

Harvia oli yleishyödyllisen asuntotuotantotoiminnan varsinainen ideoija. Hän oli seikkape-
räisesti perehtynyt asuntoyhdistysten ja muun muassa Tukholman, Kööpenhaminan ja Os-
lon asunto-osuuskuntien toimintaan.306 Ruotsissa yleishyödyllinen rakennustuotanto oli te-
hokkaasti kohottanut asumistasoa.307 HSB (Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsfö-
rening) oli perustettu jo vuonna 1923.308

Toiminnassaan HAKA noudatti suunnilleen samanlaisia periaatteita kuin muiden pohjois-
maiden pääkaupunkien vastaavat asunto-osuuskunnat. Johtavana toiminta-ajatuksena oli
ilman yrittäjävoittoa tapahtuva asuntotuotanto asuntotarpeen tyydyttämiseksi, asunto-olo-
jen uudistamiseksi sekä keinottelun ehkäisemiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi HAKA
suunnitteli ja rakensi perustettavia asunto-osakeyhtiöitä varten hyviä, tarkoituksenmukaisia
asuintaloja mahdollisimman halpaan hintaan.309 Hakalla oli tärkeä rooli etenkin pääkau-
punkiseudun lähiörakentamisessa 1960- ja 1970-luvuilla, ja 1980-luvulla siitä kasvoi Suo-
men suurin rakennusliike. Haka ajautui konkurssiin vuonna 1994 laman mainingeissa.310
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Hakan kilpailijaksi perustettiin syyskuussa 1940 Sosiaalinen Asuntotuotanto oy (Sato).311

Rakennusliikkeet lähtivät rakennuttajan osakkaiksi, jotta niiden kesken urakoiden jaossa
toimisi vapaa kilpailu. Osakkeita merkitsivät ensi sijassa rakennusaineteollisuuden, raken-
nusainekaupan ja rakennusalan yrittäjät sekä eräät vakuutuslaitokset. Saton ensimmäinen
hanke rakennettiin Käpylään vuosina 1941 42. Yhtiön ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi
valittiin arkkitehti Ole Gripenberg. Vuonna 1949 syntyi Sosiaalisten Asuntotuotanto-osa-
keyhtiöiden Yhdistys Keskus-Sato, joka vauhditti valtakunnallistumista. Haka-aate levisi
vastaavaan tapaan kuin Sato.312

Helsinki oli monien eurooppalaisten kaupunkien tapaan jakaantunut asemaltaan erilaisten
väestöryhmien asuinaluevyöhykkeiksi. Vauras väestö asui eteläisessä ja keskisessä Helsin-
gissä ja keskiluokka lähinnä Töölössä.313 Pitkänsillan pohjoispuolinen alue oli puolestaan
koko Suomen suurin työläisalue.314

Vuoden 1929 Wall Streetin pörssiromahduksesta alkanut lama jatkui 1930-luvun alussa
aina vuoden 1933 loppuun,315 jonka jälkeen Suomen bruttokansantuote kasvoi ennätystah-
tia vuoteen 1938 asti.316 Rakennusmestari Juho L. Aalto kuvasi tilannetta osuvasti Raken-
nustaito-  oli kuluvan vuosikymmenen alkaessa

aisin rakennusvuosi lienee ollut 1932, samoin seuraava. Vasta
aivan vuoden lopulla oli huomattavissa elpymisen merkkejä. Niinpä tulikin vuodesta 1934

317

1930-luvun lopulla Helsingin asuntopula oli nopeasta rakentamisesta huolimatta kova,
koska muuttajia oli paljon. Muuton syynä oli hyvä työtilanne, johon vaikutti myös tulevien
olympialaisten 1940 rakennus- ja valmistelutyöt. Asuntopulan myötä ihmiset joutuivat
muuttamaan jopa keskeneräisiin huoneistoihin.318

Olympiastadionissa funktionalismi nousi Suomen kansalliseksi symboliksi. Stadionin en-
simmäinen vaihe valmistui 1938 (Yrjö Lindegren ja Toivo Jäntti), mutta laajennuksiin jou-
duttiin pian, kun Helsinkiin odotettiin vuoden 1940 olympiakisoja. Olympialaisiin varautu-
minen tuotti myös kaupungin ensimmäisen funktionalistisen kaupunginosan,
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Olympiakylän, joka oli rakennettu 1939 40 Hilding Ekelundin ja Martti Välikankaan
suunnitelmien mukaan.319 Asuinalueen rakennutti Haka.320

Toinen funktionalistinen kaupunginosa rakennettiin Taka-Töölöön nykyisen Sibeliuspuis-
ton taakse Brunilan vuonna 1937 laatiman kaavan mukaan.321

Vanhalla kaupunkialueella ryhdyttiin 1930-luvun puoleenväliin tultaessa uudistamaan
kortteleita asemakaavamuutoksilla ja rakennusrajoja tiukentamalla avoimempaan suuntaan.
Umpikortteleista avattiin yksi tai useampi kulma. Näin saatiin syntymään paitsi väljyyttä ja
uusia näkymiä, myös runsaasti uusia päätytalotontteja. Syvärunkoisiin taloihin tehdyt läpi-
talon asunnot saatiin näin valoisammiksi.322

Rakentamisessa funktionalismi suosi sekä omakotitaloja että vapaasti seisovia korkeita 10
12 kerroksisia taloja.323 Julkisivuarkkitehtuurissa muutos oli merkittävä.324 1930-luvulla
rakennetuille taloille olivat tyypillisiä sileät rapatut julkisivut suorakaide-erkkereineen. Li-
säksi mukaan tulivat uudet ikkunatyypit.325 Rakennusten runko kaventui, jonka myötä ra-
kennuksen pinta-ala tuli tarkoin käytetyksi. Huoneistot olivat yleensä pieniä. Kaksi huo-
netta ja keittiön käsittävän huoneiston pinta-ala oli yleensä 46 m2 ja kolmen huoneen ja
keittiön käsittävän huoneiston 54 m2.326

Huoneistojen pienemiseen vaikutti 1930-luvun alun lamakausi, mikä Sato-yhtiön johtokun-
nan jäsenen Arvo Linturin mukaan asuntokiinteistöjen kohdalla muodostui tuhoisam-
maksi kuin mikään aikaisempi meillä koettu kiinteistöpula . Asuntohuoneistojen vuokrat
alenivat 25 50 % ja aiheuttivat vastaavan vähennyksen asuntokiinteistöjen arvoihin. Taloja
meni pakkohuutokauppaan. Jotta asunnonrakennustoimintaa olisi kyetty jatkamaan, oli
asuntojen suunnittelun sovittauduttava kaupunkilaisväestön huonontuneiden taloudellisten
edellytysten mukaiseksi  arkkitehtikunnan vaikeaksi tehtäväksi tuli suunnitella vuokra-
laisten heikontunutta maksukykyä vastaavaan, entisestään huomattavasti pienentyneeseen
kuutio- 327

Sodan sytyttyä syksyllä 1939 Helsingin rakennustoiminta lamaantui. Sota toi uusia piirteitä
rakentamiseen: esimerkiksi juuri ennen talvisodan alkua velvoitettiin rakentamaan väestön-
suojat tietyn kokoisiin kivirakennuksiin.328

319 Nikula 1993, 128.
320 Nurmi 2010, 95.
321 Nikula 1993, 128.
322 Lindh 2002, 43 44.
323 Juntto 1990, 175.
324 Lindh 2002, 47.
325 Lindh 2002, 91 92.
326 Aamulehti 2.11.1940. Safan lehtileikekokoelma 1940:2.
ARKM.
327 Arvo Linturi, , Hel-
singin Sanomat 17.1.1943, Asemakaavaosasto, asunto-olot 1926 1967 Uc:4. HKA.
328 Heikkilä-Kauppinen 2012, 78.



Vuonna 1941 säädettiin vuokrasäännöstelyä koskevat lait, jonka myötä asumiskustannuk-
set ennen säännöstelyn toimeenpanoa rakennetuissa taloissa pysyivät maltillisella ta-
solla.329 Sääntelyyn liitettiin myöhemmin myös pakollinen kunnallinen asunnonvälitys,
jota hoitamaan Helsinkiin perustettiin vuonna 1943 huoneenvuokralautakunta, jolla oli
muun muassa oikeus osoittaa lisää asukkaita huoneistoihin, joissa oli vähemmän kuin yksi
henkilö huonetta kohti.330

Sotavuodet pahensivat Helsingin asumisen ahtautta, josta kärsittiin erityisesti pienissä
vuokra-asunnoissa Pitkänsillan pohjoispuolisissa kaupunginosissa.331 Kallion ja sen ympä-
ristön asukasluku nousikin suuremmaksi kuin koskaan. Vuonna 1941 Kallion ja Sörnäisten
asukasluku oli yhteensä jo 52 365 henkeä. Kallio olikin tuolloin Euroopan tiheimmin asut-
tua aluetta.332

Helsingissä käytiin 1930-luvulla funktionalismin innoittamana keskustelua vanhojen tii-
viisti rakennettujen kaupunginosien saneerauksesta.333 Kehitykseen vaikutti Helsingissä
vuonna 1932 järjestetyt Pohjoismaiset rakennuspäivät, joissa Suomi tuli
ran itsenäisenä valtakuntana näin laajan kansainvälisen ja asiantuntevan huomion ja arvos-
telun alaiseksi asemakaavojensa, rakennuksiens 334 Ava-
jaiset järjestettiin Eduskuntatalossa. Rakennuspäivillä kunkin maan edustajat pitivät esitel-

, jossa esittelivät näke-
myksiään asemakaavoituksen tulevaisuudesta. Suomen esitelmän piti arkkitehti Harald An-
dersin, Tanskan arkkitehti Steen Eiler Rasmussen, Norjan arkkitehti Harald Hals ja Ruotsin
arkkitehti Uno Åhren.335 Esitelmien näkemykset olivat varsin samansuuntaisia tuoden esiin
funktionalismin aatteiden soveltamisen tarpeellisuutta vanhojen kaupunginosien uudelleen-
rakentamisessa. Esimerkiksi Andersinin mukaan asemakaava oli uudistettava siten, että
joka miehen omaisuudeksi tulee aurinkoa, ilmaa ja valoa riittävässä määrin, leikkipaikka

ja istutus on järjestettävä kortteleihin 336

329 Malinen 2014, 68.
330 Lankinen ja Vihavainen 2012, 20.
331 Malinen 2014, 71.
332 Koskinen 1990, 34, 170.
333 Helander 1972, 68.
334 , Arkkitehti 2/1929, 17.
335 Pohjoismaiset rakennuspäivät 1932: Helsingissä heinäk. 4 6: esitelmät ja näyttelyt.
336 Harald Andersinin esitelmä Pohjoismaisilla Rakennuspäivillä 1932,

, Rakennustaito 20/1933, 262 263.



Saneerausta propagoitiin myös Arkkitehti-lehdessä, jonne lehden vakinaisena avustajana
1930-luvun alussa toiminut arkkitehti Marius af Schultén337 kirjoitti aiheeseen liittyneitä
artikkeleita vuosina 1933 35. Myös P. E. Blomstedt kirjoitti aiheesta muutamia artikke-
leita. af Schulténin ydinajatuksia olivat konkreettisten saneeraussuunnitelmien laatiminen
Helsingin vanhoja kaupunginosia varten, -asuntojen poistaminen ja
viihtyisät piha-alueet. Tuolloin piharakennukset pimeine ja ahtaine huoneistoineen olivat

vuokrat laskivat. Tämä aiheutti myös katurakennuksen arvonalenemisen ja jopa koko kau-
punginosan luonteen huonontumisen.338 Keskeiseksi parannuskeinoksi nousivat tässä vai-
heessa vahvistetut rakennusrajat, piha-rakennusten purkaminen ja yhtenäiset istutetut piha-
alueet.

Helsingin saneeraustarvetta af Schultén kuvaili kirjoituksessaan 1933. Hänestä oheinen
Katajanokan kuva kertoi, että kaupunki tarvitsi saneerausta. Tällaisen rakentamisen estä-
miseksi kaupungin tuli heti alkaa laatimaan vanhojen asuinkortteleiden saneeraussuunnitel-
mia.339 af Schultén toi vielä eräässä kirja-arvostelussaan esille, että kaupunkien vanhem-

 ja kirjan se-
lostukset uutterasta

340

Kuva. Katajanokka ilmasta.341

337 Marius af Schultén (1890 1978) valmistui arkkitehdiksi vuonna 1915. Hän teki opintomatkan Italiaan,
Ranskaan ja Skandinaviaan. Oman arkkitehtitoimiston hän perusti vuonna 1949. af Schultén osallistui kirjo-

lisäksi hän toimitti vuodesta 1952 lähtien sarj , ARKM.
338 esim. af Schultén, Arkkitehti 12/1933, 47 48.
339 af Schultén, Arkkitehti 12/1933, 47 48.
340 Elendsviertelsanierung / Slum Clearance / Suppression des Taudis, II osa (1935). Julkaisussa käsiteltyjä
kaupunkeja olivat Amsterdam, Barcelona, Berliini, Brünn, Chicago, Frankfurt, Heidelberg, Hampuri, Kassel,
Kööpenhamina, Linz, Lontoo, Luxemburg, Madrid, Marseille, Oslo, Pariisi, Praha, Riika, Rooma, Tukholma,
Sydney, Zürich. Kirjan toimitti Internationaler Verband fur Wohnungswesen (Stuttgart).
341 af Schultén, Arkkitehti 12/1933, 48.



Ruotsissa laadittiin 1930-luvulla saneeraussuunnitelmia tiheästi rakennetuille kaupungin-
osille, josta af Schultén kertoi artikkelissaan vuonna 1933. Hän perusti kirjoituksen Tuk-
holman asemakaavapäällikön Albert Lilienbergin näkemyksiin:

eistoihin ulommissa esikau-

te-
lissa yhtenäisen suunnitelman mukaan, joka takaa kaikille maanomistajille suhteellisen

saneeraus- ja järjestelysuunnitelmia 250 korttelia varte
vattu yhtenäisellä suunnitelmalla suurin avonaisin pihoin, niin ja eräissä tapauksissa voi-

342

Saneeraussuunnitelmia laadittiin myös maan toiseksi suurimmassa kaupungissa, Götebor-
gissa. Siellä ne koskivat etenkin ns. maaherrataloin (3-kerroksinen rakennus, jossa pohja-
kerros on kivestä ja ylemmät kerrokset puusta) rakennettuja alueita, joita Tukholmassa ei
ollut. Göteborgin kaupunkisuunnittelupäällikkö Uno Åhren, joka oli mukana Tukholman
näyttelyssä, laati Hagan aluetta varten viisi erilaista saneeraussuunnitelmaa vuonna 1938
(kuva). Vaihtoehto 1:ssä kolmikerroksiset vanhat talot säilytettiin, mutta korttelien sisära-
kennukset poistettiin. Vaihtoehdoissa n:o 2-3a vanhat rakennukset poistetaan, ja tilalle ra-
kennetaan 5 9 kerroksisia lamellitaloja. Vanhat korttelit ja kadut säilyvät. Vaihtoehto n:o 5
oli radikaalein vaihtoehto ja sitä pidettiin parhaimpana. Siinä vanha korttelirakenne ja katu-
verkko hajotetaan. Tilalle rakennettaisiin 12-kerroksinen aluetta kiertävä käärmetalo. Vaih-
toehto kuitenkin suljettiin pois, koska se katsottiin liian vaikeaksi toteuttaa.343 Vaihtoehdot
1 ja 2 muistuttavat lähimmin Aminoffin vuonna 1935 esittämiä Kallion tervehdyttämis-
suunnitelmia, joita esitellään myöhemmin tässä luvussa.

342 Arkkitehti 7/1933, 27 28.
343 Ejderoth-Linden ja Lönnroth 2009, 19.



Kuva. Hagan saneerausmalleja,
1938.344

Vanhojen korttelin uudistamisesta keskusteltiin ainakin myös Pohjoismaisessa asuntokon-
ferenssissa Kööpenhaminassa elokuussa 1936, josta raportoitiin Arkkitehti-lehdessä. Oslon
asemakaavapäällikkö Harald Hals oli pitänyt esitelmän kaupungin vanhan asuntoalueen
parantamisesta:

valaistuine pihoineen on kor-
vattu yhdensuuntaisilla rakennuksilla, jolloin osa vanhoista kolmikerroksisista taloriveistä
on voitu jättää ennalleen ja niiden väliin on sijoitettu yhdeksänkerroksisia lamellitaloja,
minkä avulla on voitu säilyttää suunnilleen sama käyttötila, mutta terveydelliset olot saatu

345

Kohdetta ei ole artikkelissa nimetty, mutta kuvauksen perusteella se on todennäköisesti Os-
lon kaavakonttorin samana vuonna tekemä saneeraussuunnitelma (kuva) Grünerløkka-ni-
mistä työväenkaupunginosaa varten.

Kuva. Grünerløkkan saneerausuunnitelma vuodelta 1936.346

344 Ejderoth-Linden ja Lönnroth 2009, 19.
345 , Arkkitehti 9/1936, 36.
346 Byplankontorets saneringsplan for Grünerløkka.



Tanskassa ensimmäinen vanhojen kaupunginosien terveyttämiseen liittynyt merkittävä
purkaminen tapahtui Kööpenhaminassa keskustan läheisyydessä sijaitsevalla Adelgade-
Borgergadin alueella, jossa sijaitsi 1600-luvulta peräisin olevia rakennuksia. Rakennukset
oli tehty puoliksi kivestä, puoliksi puusta. Ne olivat huonossa kunnossa ja täynnä köyhiä
ihmisiä. Alue uudisrakennettiin 9-kerroksisilla taloilla vuosina 1942 54.347

Suomen kolmannessa yleisessä asuntokongressissa Helsingissä vuonna 1937 umpinainen
rakennustapa ja aikaisempi asemakaavapolitiikka joutui arvostelun kohteeksi.348 Arkkitehti
Ole Gripenberg349 alusti siellä kysymyksen vanhojen kaupunginosien ja asuintalojen uudis-
tamisesta. Tässä yhteydessä hän viittasi siihen, että Helsingissäkin suhteellisen nuoret
asuntokorttelit oli rakennettu tarkoitustaan vastaamatonta rakennusjärjestystä  noudat-
taen. Rakennusjärjestys pakotti rakentamaan talot kadunvarteen ja salli pihanpuoleisten sii-
pirakennusten rakentamisen täyteenahdettu asuntokortteli, jossa
ummehtuneet takapihat pölyisten katujen ohella toimivat ainoina valon ja ilman antajina,
puhumattakaan siitä,

Gripenbergin mielestä paras tapa vanhentuneiden kaupunginosien haittojen korjaamiseksi
sehän tuskin meidän olois-

samme on taloudellisesti mahdollista. miten voitaisiin vanhan
 Uudella tavalla voitaisiin rakentaa

esimerkiksi siten, että rakennetaan 8-kerroksinen katurakennus 6 metrin päähän katuvii-
vasta ilman pihasiipeä. Tällöin saataisiin tilava piha, huomattavasti enemmän valoa ja il-
maa ja kustannukset pienemmiksi. Tällaista rakennusta ei kuitenkaan voinut rakentaa il-
man asemakaavan muutosta, joka viipyy  käytännössä 9 kuukautta ja kuka takaa, mil-
laiset suhdanteet rakennusmarkkinoilla vallitsevat 9 kuukauden kuluttua? Kukaan rakentaja

selvittävät, kuinka tarpeen olisi
saada Helsingin uuteen, suunnitteilla olevaan, rakennusjärjestykseen sellaiset muutokset,
että keskikaupungillakin voitaisiin ryhtyä rakentamaan vapaammin. 350

347 Buhl Thomsen 2015.
348 von Hertzen 1946, 14.
349 Ole Gripenberg (1892 1979) valmistui arkkitehdiksi vuonna 1915 ja väitteli tohtoriksi vuonna 1939. Gri-
penberg toimi yhdessä arkkitehti Sigurd Frosteruksen kanssa vuodesta 1919. Frosterus & Gripenbergin mer-
kittävimmät työt ovat esimerkiksi Vanajan kartano, Stockmannin tavaratalo ja Yhdyspankin pääkonttori.
Laajimman elämäntyön Gripenberg teki kuitenkin kerrostalojen parissa, ja hän oli taloudellisesti vastuussa
laajoista kerrostalohankkeista Helsingissä. Suunnittelutyönsä ohessa Gripenberg teki tutkimusta ja kirjoitti
aiheesta kirjoja. Lindh 2002, 74.
350 Arkkitehti Ole Gripenbergin alustus vanhojen kaupunginosien ja asuintalojen uudistamisesta,

, Helsingin Sanomat 14.9.1937. ARKM, Safan lehtileikkeet 1937:2.



Kuva. Gripenbergin esitelmässään käyttämiä kuvia.351

Vanhojen kaupunginosien saneerausinto kohdistui jo 1930-luvun alkupuolella Kallion alu-
eeseen. Helsingin rakennustarkastaja Harald Andersin352 esitti Arkkitehti-lehdessä vuonna
1933 ajatuksen Kallion, umpikorttelit sallineen asemakaa-
van saneeraamista:

ylänkötasanteelta tarjou-
tuu eräs kaupungin kauneimmista näköaloista [kuva] satamiin, saari- ja luotorikkaalle

 353

351 , Helsingin Sanomat 14.9.1937.
352 Andersin valittiin kaupungin rakennustarkastajan virkaan 1926, jota hän hoiti kuolemaansa saakka 1936.
Hän oli kiinnostunut etenkin asuntosuunnittelusta ja saikin virkakautenaan parannettua asuntojen pohjaratkai-
suja. Heikkilä-Kauppinen 2012, 59 61, 63. Andersin opetti asemakaavaoppia teknillisessä korkeakoulussa.
Rakennustaito 17/1932, 257.
353 Arkkitehti 2/1933, 20 21.



Kuva. Andersinin puolus-
tama näköala vielä pääosin
rakentamattoman korttelin
340 kohdalla.354

Laiminlyödyllä asemakaavalla Andersin viittaa etenkin suljetuksi tarkoitettuun kortteliin
340, johon oli vuonna 1928 hyväksytty umpinaiseen rakennustapaan perustuva julkisivu-
kaavio (kuva).355 Mielenkiintoisen asiasta tekee, että Andersin oli itse aiemmin 1920-lu-
vulla ollut yhtenäisen kaupunkikuvan ja julkisivukaavioiden voimakas puolestapuhuja, ja
hän oli myös tuonut apulaisrakennustarkastaja Akseli Toivosen kanssa puutarhakaupunki-
aatetta Suomeen.356

Kuva. Korttelin 340 julkisivukaavio
Hämeentien varrelta (1928).

Andersinin laatima saneerausehdotus käsitti kaksi vaihtoehtoista ehdotusta Hämeentien
varren korttelin 340 ja korttelin 331 rakentamattoman koilliskärjen uudelleen järjestelyksi
(kuva). Suljetuksi kaavoitettuun kortteliin oli jo ehditty rakentaa yksi kerrostalo Pengerka-
dun ja Sakarinkadun kulmaan. Andersenin molemmissa ehdotuksissa uudet rakennukset
avattiin Hämeentien vastaisesti, eikä umpinaisesti katua reunustaen. Andersin mielestä um-
pikorttelimainen rakentaminen ei soveltunut korttelien kalteville tonteille, koska se olisi ai-
heuttanut muun muassa pihojen rakentamisen eri tasoihin. Avoimen rakentamisen yhtey-
dessä voitaisiin saada yhtenäinen ja aurinkoinen piha. Andersin kuvaili ehdotustensa

354 HKM, Kannisto Väinö, 1930.
355 Julkisivukaavio n:o 950, kortteli 340.
356 Heikkilä-Kauppinen 2012, 75.



aiheuttavan ko. neliöiden (korttelien) ja huoneistotyyppien saneerauksen, jonka ohella säi-
lytettäisiin myös ylätasangolta aukeava näköala.357

Kuvat. Asemakaavan mukainen rakentaminen ja Andersinin vaihtoehtoiset rakentamismallit.358

Andersin ehdotti myös siirtymistä aikaisempaa kapeampiin rakennusrunkoihin (kuva), jol-
loin myös asunnot voisivat olla talon läpi ulottuvia. Hämeentien varteen Andersin sijoitti
yksikerroksisia myymäläsiipiä.

11 12 metrin sy-
vyisiin rakennusrunkoihin, josta myöskin seuraa, että suurehko osa asunnoista on läpi ra-
kennuksen ulott

tävät 11 12 metrin rakennusrunkoa erittäin edullisena rakenteellisessa ja taloudellisessa
suhteess

Kuva. Andersinin
ehdotus, jossa nä-
kyy myös kaavailtu
läpitalon huoneis-
toihin perustuva
huoneistojako.359

(ks. jäljempänä) mukaisesti
myös Andersin oli jakanut tontteja pienempiin, jotta niiden rakentaminen olisi helpompi
rahoittaa:

357 Arkkitehti 2/1933, 20 21.
358 Arkkitehti 2/1933, 21.
359 Arkkitehti 2/1933, 20.



teistö sellaisissa kaupunkinosissa, joissa 2 4 huoneen huoneisto on normaali, ei ole kovin
vaikea rahoittaa, niin saman suuruinen kiinteistö 1 2 huoneen piirissä aiheuttaa huomat-

sivat ehkä tonttien omistajat innostua saneeraukseen.

Andersinin mielestä 1930-luvun alun laman aiheuttama vähäinen rakennustoiminta voisi
antaa asemakaavaosastolle mahdollisuuksia toteuttaa muita vanhojen kaupunginosien sa-
mantyyppisiä saneerauksia, jotta asuntotuotanto tulevan nousukauden aikana toisi muka-
naan aikaisempaa terveempiä tuloksia. Mielenkiintoinen, ehkä sattumakin on, että Andersi-
nin ehdotus kortteliin 340 sijoittui pohjoiskulmastaan (Hämeentie 44)

luku), jotka olivat Kallion ensimmäisiä työväelle ra-
kennettuja vuokrataloja. Nyt kehitys otti uutta suuntaa funktionalismin myötä, ja suuntau-
tui jälleen aloittamaan rakentamisen uuden aikakauden lähes samasta paikasta. Suunnitel-
man toteutumista tarkastellaan myöhemmin tässä luvussa.

mielestäni viitata Heikki Wariksen väitöskirjaan, jonka ensimmäinen osa julkaistiin
vuonna 1932 ja siitä tuli nopeasti tunnettu ja luettu. Väitöskirjassa kuvataan leimallisimmin
juuri Kalliota alueena, jonka Helsingin kaupunki oli suunnittelu- ja kehittämistoimissaan
sen synnystä y vanhempiin kaupunginosiin (ks.
luku II).

Asemakaavaosastolla valmisteltiin 1930-luvulla Kallion kaupunginosan asutuksen terveh-
dyttämistä. Ensimmäisen kerran näistä suunnitelmista kertoi Berndt Aminoff Suomen So-
sialidemokraatti -lehdessä 29.9.1935. Aminoffin mukaan osastolla oli ollut jo pitkän aikaa
valmisteilla tutkimus kaupunginosan asutuksesta ja sen tervehdyttämisestä. Taustalla oli
huoli etenkin Linjojen alueen tulevaisuudesta, koska se oli matalista puutaloista (kuva)
huolimatta erittäin tiheästi asuttu ja tulevaisuus näytti kerrostaloja rakentamalla vielä pa-
hemmalta (ks. alun sitaatti). Kallion eli XI kaupunginosan henkikirjoitettu asukasluku
vuonna 1930 oli 25 425, mutta vuonna 1940 jo 33 858.360

360 Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1955, 26 27, HKA.



Kuva. Vasemmalla Kallion
alueen rakennukset vuonna
1932. Puutalot merkitty pu-
naisella ja kivitalot mus-
talla.361

Kallion alue vaati Aminoffin mukaan rakentamisen terveyttämistä. Esimerkkinä terveyttä-
mistä vaatineesta korttelista Aminoff nosti silloisen korttelin 312 (kuva) ja siinä tapahtu-
neen rakentamisen.362

Kuva. Esimerkki tervehdyttämistä kaipaa-
vasta korttelista.363 Korttelia ei ole nimetty,
mutta rakentamisen, muodon ja tonttijaon pe-
rusteella kyseessä on kortteli 312.

keata sijoittaa riittävästi puistikkoja, leikkikenttiä ja muita virkistyspaikkoja, mikä johtuu
sta, jossa

puuttuvien puistojen sijaan muodostettaisiin kortteleihin yhtenäiset piha-alueet, joiden sisä-
osiin tulisi istutuksia ja leikkikenttiä (kuva). Pihasiipiä tai -rakennuksia Aminoff ei halun-
nut.364

361 Sinetti, HKA.
362 Kallio on tiheimmin asuttu kaupunginosa, joka kaipaa pikaista tervehdyttämistä , Suomen Sosialidemo-
kraatti 29.9.1935 HKA.
363 Kallio on tiheimmin asuttu kaupunginosa, joka kaipaa pikaista tervehdyttämistä , Suomen Sosialidemo-
kraatti 29.9.1935. Asemakaavaosaston lehtileikkeet, HKA.
364 Kallio on tiheimmin asuttu kaupunginosa, joka kaipaa pikaista tervehdyttämistä , Suomen Sosialidemo-
kraatti 29.9.1935. Asemakaavaosaston lehtileikkeet, HKA.



Kuvat. Aminoffin esittelemä mallikortteli
Kallioon (ylä)365 ja Vallilassa toteutettu yh-
teinen pihamaa korttelissa 555 (ala).366 Kal-
lion kortteli on muodon ja tonttijaon perus-
teella kortteli 315, jossa oli tuolloin raken-
teilla kadun varrelle kivirakennus osoittee-
seen Kolmas linja 21 (valm. 1935), muuten
se koostui vielä puutaloista. Suunnitelmassa
Kolmas linja 21:n pihasiivet (valm. 1910)
oli purettu. Kallion mallikortteli ei ollut
Vallilan tapaan umpinainen vaan päät olivat
sivulta avattuja, mikä ilmensi ajatuksia
avoimemmasta kaupunkirakenteesta.

Kallion saneeraukseen Aminoff viittasi myös toukokuussa 1936 Hufvudstadsbladetin haas-
tattelussaan. Hän arvioi, että saneeraus voisi toteutua uuden rakennusjärjestyksen määräys-
ten myötä, mikä oli tarkoitus saada valmiiksi jo tulevana syksynä. Tämän jälkeen voitaisiin
ryhtyä töihin.367 Seuraava rakennusjärjestys saatiin kuitenkin valmiiksi vasta vuonna 1945
(ks. myöhemmin).

Lisätietoa Aminoff toi vielä samana vuonna Rakennustaito-lehdessä. Siinä käsiteltiin Hel-
Olisiko vielä jotain

tehtävissä?  joka koski muun niiden tonttien nopeampaa uudelleen rakentamista,
joilla on vanhoja puutaloja sekä uusien keinojen keksimistä korkeitten, yksinäisten kaaveli-

Artikkelissa esiteltiin

Aminoff oli kirjoittanut lausunnon, jossa hän selvitti käynnissä olevaa Kallion asemakaa-
voitusta. Hänestä oli lähtökohtaisesti hyvä, että korttelit olivat vain osittain rakennettuja,
sillä monia niistä heikkouksista, joita asemakaavoissa oli nykyisen käsityksen mukaan,
voitiin nyt korjata.368 Asemakaavatoimistossa oli tutkittu viime vuosina useita alueita

365 Kallio on tiheimmin asuttu kaupunginosa, joka kaipaa pikaista tervehdyttämistä , Suomen Sosialidemo-
kraatti 29.9.1935. Asemakaavaosaston lehtileikkeet, HKA.
366 Akseli Toivonen, , Arkkitehti 5/1930, 65 66. Korttelin 555 suunnitteli puutarhaneu-
voja Elisabeth Koch professori Armas Lindgrenin johdolla.
367 , Hufvudstadsbladet 23.05.1936 no 137. KK.
368 , Rakennustaito 18/1936, 312.



kyhetken vaatimukset olisi otettu huomioon.

ratkaisematta uudestaan ja ratkaistu vain puutalotontit ja rakentamaton alue . Useissa pai-
koissa oli voitu tehdä uria parannuksia esim. eteläisillä rinteillä avaamalla rakennusne-
liön eteläinen sivu ja järjestämällä pääasiassa pohjoiseen suuntautuvia lamelleja korttelin

toista tutustua tässä mainittuihin ehdotuksiin, mutta ne ovat kuitenkin vielä siksi tuoreita,
369

Aminoffin mukaan useat tontinomistajat olivat kääntyneet oma-aloitteisesti asemakaava-
osaston puoleen ja tiedustelleet mahdollisuuksia uudenaikaisemman asemakaavan saa-
miseksi. He olivat myös ilmoittaneet suostuvansa pienentämään rakennettavaa kuutiotilaa,
jos saavat tonttinsa

nuskorkeutta, mutta tällaisen ratkaisun edellytyksenä on, että kaikki saman kadun varrella
Aminoff totesi edelleen, että asemakaavatoimiston sa-

370

Aminoffin mukaan olisi välttämätöntä saada ensiksi rakennusjärjestykseen muutos, jolla
määrättäisiin rakennettava ala pienemmäksi kuin tähän saakka ja sen nojalla hyväksyttäi-

dettu, että rakennuksen tilavuutta tulisi pienentää ainakin 20 % ennen kuin voidaan päästä
371

Aminoff myös arvioi, että oli hyvin todennäköistä, että lähitulevaisuudessa kaikki helsinki-
läiset haluavat asua lamellitalossa: He tahtovat vihreitä pihoja, avarampia näköaloja ja en-
nenkaikkea seurata muotia. Kuitenkaan ei voi olla laisinkaan vakuutettu siitä, etteikö puh-
das lamellityyppi käytännössä ajan tullen saisi osakseen arvostelua. Niinpä onkin useissa
kaupungeissa koetettu suhtautua varovaisesti kysymykseen ja suunniteltu hevosenkengän-
muotoisia rakennusjaksoja, jotka avautuvat etelään tai sitten avattu suljetun korttelin kaksi
vastakkaista kulmaa ja näin autettu vapaan, raittiin ilman kulkemista rakennusalueen läpi.
Tällä tavalla saavutetaan huomattavimmat lamelliasutuksen edut, mutta kuitenkin säilyte-

372

369 Rakennustaito 18/1936, 313.
370 Rakennustaito 18/1936, 313.
371 Aminoffin vastaus kysy Rakennustaito 18/1936, 313.
372 Rakennustaito 18/1936, 313.



Aminoffin lisäksi muun muassa Helsingin kaupunginarkkitehti Gunnar Taucher oli antanut
lausunnon. Taucherin mukaan
ettei ensimmäisien Linjojen varsia ole vielä kokonaan rakennettu, koska tätä edullista

373 Taucherin nä-
kemys oli hyvä ennuste tulevasta, jos sitä vertaa vuonna 1954 julkaistun keskustasuunnitel-
man Linjojen aluetta koskeviin suunnitelmiin.

374,
joihin viitataan muutamien asemakaavamuutosten valtuustokäsittelyiden yhteydessä vuo-
desta 1936 eteenpäin. T
määräämisellä ja piha-alueiden istuttamissäännöillä. Tällöin voitiin kieltää pihasiipien yms.
rakentaminen tontin sisäosissa. Kaupunki teki uudelleenjärjestelyjä omistamillaan tonteilla
Kallion ja Alppiharjun kaupunginosien alueella, jotka se oli laittamassa myyntiin.375 Suurin
osa tämän tapaisista kaavamuutoksista painottui nykyisen Alppilan pohjoisosassa oleville
vielä rakentamattomille alueille. Näistä alueista myös käytettiin tässä vaiheessa joissain

1959.

Nykyisen Kallion alueella järjestelyihin viitataan ensimmäisen kerran valtuuston kokouk-
sessa 22.1.1936 Porthaninkatu 17 kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä, jonka terveyt-
tämissuunnitelmaa mukailleen asemakaavamuutoksen n:o 1629 (Brunila, kuva) valtuusto
hyväksyi vuonna 1936:

ion kaupunginosan tontteja kos-
keva asemakaavallinen uudestijärjestely. Tähän suunnitelmaan sisältyy myöskin ylläsano-
tussa korttelissa n:o 332 sijaitsevat kaupungin omistuksessa olevat Pengerkadun rakenta-
mattomat tontit n:ot 6 ja 8, mitkä tontit rajoittuvat kysymyksessäolevaan Porthaninkadun

tenkin tontin rakennuspinta-alaa huomattavasti supistettava, jolloin rakennukseen voitai-
376

373 Taucherin vastine , Rakennustaito 14/1936, 232.
374 Uudelleenjärjestely tarkoitti kaikkea mahdollista, esimerkiksi viraston organisaation, uudistamista.
375 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.1.1936 n:o 2/10. Kiinteistölautakunnan esitys kortteleita n:ot 338 a,
339 ja 358 koskevan asemakaavan ja tonttijaon muuttamisesta.
376 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.1.1936 n:o 2/15. Kiinteistölautakunnan esitys Porthaninkadun tonttia
n:o 17 koskevan asemakaavan muuttamisesta ja rakennuskiellon sille hankkimisesta.



Kuvat. Kortteli 332. Rakennusjärjestyksen mukainen rakentaminen ja saneeraussuunnitelma.377

12. kaupungin-
osan puolella, jossa laadittiin rakentamattomia kortteleita 387 ja 388 koskenut vuonna
1937 hyväksytty asemakaavamuutos (n:o 1785, Tuukkanen). Tonteille suunniteltiin 3 4-
kerroksisia lamellirakennuksia ja pihamaille istutuksia.378 Tuukkanen esitteli kaavamuu-
tosta (kuva) myös Rakennustaito-lehdessä 1938.379 Suunnitelma myös toteutui lähes sellai-
senaan. Vastaavanlaisia järjestelyjä tehtiin myös Alppiharjun kortteleissa 356 ja 359.380

Kuva. Asemakaavamuutospiirros
n:o 1785 (HKA).

Osaan järjestelyistä liittyivät myös kaupungin hallussa olevien tonttien jakamiset pienem-
piin osiin, koska ne
ja samassa yhteydessä tehtäviin määräyksiin rakennusrajoista ja istutuksista, joihin viita-
taan kortteleita 338 a (n:o 1594), 339 (n:o 1592) ja 358 (n:o 1590) koskeneiden kaavamuu-
tosten valtuustopäätöksissä.381 Tutkimusalueelle sijoittuvia on käsitelty luvussa rakentami-
sen yhteydessä myöhemmin tässä luvussa.

377 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 23.12.1935 § 1438, liitteet 1 2. HKA.
378 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.12.1937 n:o 19/15: Kiinteistölautakunnan esitys kortteleissa n:o 387 ja
388 olevien myymättömien tonttien asemakaavan ja tonttijaon muuttamisesta.
379 Väinö Tuukkanen, Helsingissä ryhdytään toteuttamaan entistä väljempiä asemakaavoja , Rakennustaito
3/1938, 37.
380 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.6.1938 n:o 9/17: Kiinteistölautakunnan esitys eräiden korttelissa n:o
356 olevien tonttien uudelleen järjestämisestä. Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.6.1938 n:o 9/16: Kiinteis-
tölautakunnan esitys eräiden korttelissa n:o 359 sijaitsevien tonttien uudelleen järjestämisestä.
381 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.1.1936 n:o 2/10: Kiinteistölautakunnan esitys kortteleita N:ot 338a,
339 ja 359 koskevan asemakaavan ja tonttijaon muuttamisesta.



Osassa vastaavista asemakaavamuutosten mukaisista järjestelyissä, aloite oli tullut yksityi-
siltä asunto-osakeyhtiöiltä. Tällainen oli alla korttelia 349 koskeneessa (n:o 1563, Brunila):

 yhtiöt aikoinaan tiedustelivat asemakaavaosastolta, millä edellytyksillä ne voisivat
saada omistamansa tontit jaetuiksi, jolloin asemakaavaosasto ilmoitti sen mahdolliseksi

 selittäneet suostuvansa sii-
hen, että  tonteille vahvistetaan rakennusrajat 16 m päähän katurajasta, siipirakennuk-

 382

Aminoff viittasi lehtiartikkelissaan myös vuokralaisten kasvaneihin vaatimuksiin parem-
mista asunnoista, joka voisi edistää kiinteistönomistajien innokkuutta saneeraukseen.
Nämä vaatimukset jäivät kuitenkin tulevien sotavuosien ja asunnottomuuden jalkoihin.

Asemakaavalliset järjestelyt keskittyivät kaupungin omistuksessa olleiden lähes rakenta-
mattomien Torkkelinmäen reuna-alueiden rakentamiseen useiden eri kaavamuutosten mu-
kaisesti esimerkiksi Harjutorin ympäristössä. Linjojen alueella tontit olivat pääasiassa yksi-
tyisten omistuksessa, jonka takia aluetta uudisrakennettiin ennen sotia pääsääntöisesti van-
han asemakaavan ja rakennusjärjestyksen nojalla. Brunila kiteyttikin tilannetta jo vuonna

kortteleita, kun melkein kaikki tontit ovat olleet yksityisten hallussa. Niissä harvoissa kort-
teleissa, jotka kuuluvat kaupungille, on koetettu saada käytäntöön avonaisempi rakennus-

383

Berndt Aminoff oli nimitetty avustavaksi asemakaava-arkkitehdiksi 1.11.1919 jatkaen sa-
massa virassa, kun asemakaavaosasto aloitti toimintansa vuonna 1930. Aminoff (kuva) ni-
mitettiin 1. apulaisasemakaava-arkkitehdiksi vuonna 1944, jossa virassa hän toimi eläköi-
tymiseensä asti 26.1.1953.384 Aminoff laati asemakaavoja myös kauppaloille ja huvilayh-
dyskunnille sekä suunnitteli pankkien haarakonttoreita, joista yksi sijoittui Siltasaareen
(Siltasaarenkatu 14 yhdessä Gösta Juslénin kanssa 1924, purettu 1958385).386 Helsingissä
Amimoff asui virkauransa aikana ainakin Töölössä ja Kaartinkaupungissa.387

382 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 9.10.1935 n:o 12/12: Asunto Osakeyhtiö Kustaankatu 4 ja Asunto O. Y.
Fleminginkatu 21 B nimisten yhtiöiden erilliset anomukset yhtiöiden korttelissa n:o 349 sijaitsevien tonttien
jakamisesta.
383 37). Lehti ei tiedossa. Kaupunki-
suunnitteluvirasto asemakaavaosasto 1923 1967 Uc:4 Asunto-oloja. HKA
384 Arkkitehti 1/1936, 1.
385 ARKM/Nordea-kokoelma.
386 Arkkitehti 1/1936, 1.
387 Osoitteet julkaistu Arkkitehti-lehdissä.



Kuva. Berndt Aminoff.388

Aminoff oli laatinut kaksi 10. 12. kaupunginosien asuinkorttelit kattanutta vaihtoehtoista
saneerauspiirrosta. Molempiin piirustuksiin on kirjoitettu - arkkitehti
Aminoff - n. v.1943 Mo-
lemmissa kartoissa saneeraustoimenpiteet koskevat pääosin vain asuinrakentamiseen osoi-
tettuja tontteja. Luonnos 1 (kuva) kuvaa aluetta rakennettuna niin, että vanhat kiviset asuin-
kerrostalot on korvattu uusilla, yleensä lamellimaisilla rakennuksilla. Tällöin myös kivita-
loista koostuneet umpikorttelit on saatu muutettua avoimemmiksi aikakauden funktionaali-
sia tavoitteita mukaillen. Useimpien korttelien sisäosaan on muodostettu yhtenäisiä ja laa-
joja istutettuja suurpihamaisia alueita mukaillen aiemmin esiteltyjä 1930-luvun kortteli-
piha-ajatuksia. Julkisia rakennuksia ei purettu. Puistoksi on merkitty lähes kaikki tuolloin
vielä rakentamattomat tontit ja alueet. Eläintarhanlahti on osittain täytetty, joka mukailee

viittaa kaikkien rakennusten korvaamiseen. Mielenkiintoisen piirustuksesta tekee, että
myös edellä käsitellyt 1930-luvun asemakaavalliset uudelleenjärjestämiset tai Andersinin
suunnitelmaa mukaillen avattu Hämeentien kortteli on korvattu uudella rakentamisella. To-
dennäköisesti luonnos on ollut lähinnä teoreettinen. Luonnoksen ajoitus on täytynyt olla
ennen vahvistettua asemakaavaa 21.4.1943, koska tuolloin Eläintarhanlahden pohjoisran-
nan rantaviiva vahvistettiin nykyisenkaltaiseksi. Luonnos on saatettu myös laatia tai aina-
kin tuoda julkisuuteen kiinteistölautakunnan 30.10. 7.11.1943 järjestämässä asemakaava-
näyttelyssä. Näyttelyaineisto käsitti asemakaavaosaston laatimia asemakaavasuunnitelmia,
jotka pääosiltaan julkaistiin Brunilan vuoden 1945 kirjassa Suur-Helsingin asemakaavaky-
symyksiä. Tätä suunnitelmaa ei kuitenkaan ollut kirjassa.389

Luonnos 2 (kuva) mukaili luonnoksen 1 ratkaisuja, mutta saneeraus koski vain puutaloilla
tuolloin rakennettuja tontteja. Tulkintani mukaan luonnoksen 2 oikea ajoitus on välillä
19.12.1949-30.8.1950. Luonnoksia erottava tekijä on Eläintarhanlahden käyttö, koska tässä
piirroksessa rantaviiva mukailee vuonna 1943 vahvistettua asemakaavaa. Ilmeisesti piirus-
tuksesta on yritetty poistaa vanha rantaviiva, koska se on edelleen näkyvissä. Ajoituksen
ongelma syntyy tarkastellessa kivirakennuksia korttelin n:o 356 kohdalla nykyisen

388 Arkkitehti 1/1936, 1.
389 Brunila 1945, 4.



Alppiharjun puolella. Korttelin kaksi kivitaloa (Kirstinkatu 8 ja 12) ovat valmistuneet vuo-
den 1951 lopussa. Molemmat kiinteistöt tarvitsivat lisäksi asemakaavanmuutokset390, jotka
vahvistettiin 16.4.1945 ja 19.12.1949. Ajoituksen ylärajausta arvioidessa on huomioitava,
että kartassa ei näy korttelissa n:o 359 Harjun puolella 30.8.1950 tehtyä tonttijaon muu-
tosta, jossa yhdistettiin tontit 4, 6 ja 8.391 Ajoitus viittaa siihen, että luonnos 2 on laadittu
asunto- ja asemakaavaneuvottelukuntaa varten (ks. luku IV), ja siinä kuvataan, miten alu-
een kivitalokanta on 1950-luvulle tultaessa kasvanut ja kuinka paljon vielä on puutaloja
jäljellä. Tähän viittaisi sekin, että neuvottelukunta otti pääkohteekseen juuri 10. 12. kau-
punginosat (pl. teollisuustontit) eli juuri piirroksissa näkyvät korttelit ja tontit.

Kuvat. Aminoffin luonnokset. Luonnoksessa 1392 uudet asuinrakennukset merkitty punaisella,
suunnitellut ja vanhat julkiset rakennukset hailakammalla punaisella, piha-alueet vihreällä. Valkoi-
set ovat yleisiä alueita, kuten kenttiä, katuja tai pihakäytäviä. Siniset alueet puistoja. Luonnoksessa
2393 uudet asuinrakennukset ja julkiset rakennukset on merkitty punaisella, vanhat asuinkivitalot
harmaalla. Muuten värit kuten luonnoksessa 1.

390 Kirstinkatu 12 kaavamuutos vahvistettiin 16.4.1945 (n:o 2424), jossa tontti jaettiin kahteen osaan. Kirstin-
katu 8 kaavamuutos tehtiin Josafatinkadun puoleisen räystäskorkeuden korottamisen takia 19.12.1949 (n:o
2941), jolloin tontin kulmaus jätettiin korvauksena rakentamatta.
391 Kyseessä ns. Rintamamieskerrostalo.
392 Kallion saneeraus 1943 1944. Kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto. 11. kaupunginosa, kartan
tunnus 30. Sinetti, HKA.
393 Kallion saneeraus, puutalojen saneeraus 1943 1944. Kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto. 11.
kaupunginosa, kartan tunnus 31. Sinetti, HKA.



Aminoff on kaupunkisuunnittelijana jäänyt tunnetumman esimiehensä Brunilan varjoon,394

mutta Kallion osalta hän on yksi keskeisimmistä. Aminoffin vanhemmat olivat kenraalima-
juri Adolf Aminoff ja Anna Maximiliana Adlercreutz. Arkkitehdiksi valmistumisensa 1909
jälkeen hän olit työskennellyt Eliel Saarisen toimistossa vuoteen 1918 asti, jossa vastasi
arkkitehtuuriprojektien sujumisesta aikataulujen mukaan.395

Vuonna 1967 Eläintarhanlahden rantaan valmistuneella Kaupunginteatterin rakennushank-
keella oli takanaan pitkä ja monivaiheinen historia. Ensimmäisen kerran hanke eteni kohti
toteutusta, kun silloisen Kansanteatterin johtokunta tilasi piirustukset arkkitehti P. E.
Blomstedtiltä vuonna 1931 ja seuraavana vuonna valtuusto ilmoitti lahjoittavansa teatte-
rille tontin Hakaniemestä.396

Blomstedtin Kansanteatteritalo (kuva) oli tarkoitus sijoittaa Hakaniemen torin eteläosaan
vastapäätä pohjoisreunaan suunniteltua virastotaloa.397 Teatterirakennuksessa olisi ollut
kaksi näyttämöä, kansanravintola, liikehuoneistoja ja kioski. P. E. Blomstedtin suunnitelma
herätti kansainvälistäkin mielenkiintoa.398

Kuva. P.E. Blomstedtin suunnitelma Haka-
niementorin Kansanteatteriksi 1934.399

394 Esimerkiksi Mustosen kaupunkisuunnitteluviraston historiaa käsittelevässä kirjassa (2010) on kuva ase-
makaavaosastosta, josta on nimetty muut henkilöt, mutta juuri Aminoff on jäänyt tunnistamattomaksi.
395 Hvitträsk-museon infotaulu 2019; Geni-sukututkimuksen sivusto.
396 Korsberg ja Lylykoski 2007, 52.
397 Uusi Suomi 30.4.1935. Safan lehtileikekokoelma
1935:1. ARKM.
398 Korsberg ja Lylykoski 2007, 52 53.
399 Hufvudstadsbladet 18.11.1934. Kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto, teatterirakennukset 1913
1958. Uc:76. HKA.



Blomstedt oli tutkinut teatterisuunnitelmansa myötä myös teollisuuskäytössä tuolloin ollei-
den lähialueiden asemakaavallista järjestämistä uudella tavalla. Tämä Siltasaaren järjeste-
lyehdotus (ks. liite) esiteltiin vuonna 1935. Sen ajatuksena oli korvata tuolloin teollisuus-
käytössä olleet alueet ja rannat lamellitaloilla, jotta myös Siltasaaren takaisen Kallion kau-
punginosan yhteys merelle saataisiin avattua esittämäni katusuuntauksen avulla voitai-
siin nykyiselle, taaempanakin sijaitsevalle asutukselle aikaansaada verraten luonteva yh-

400 Järjestelyehdotus ei toteutunut, mutta esitetyt ajatukset tehdaskortte-
leiden siirtämiseksi pois alueelta toteutui tulevien vuosikymmenten mittaan.

Kuva. Siltasaaren järjestelyehdotus.401

Blomstedt kuoli yllättäen vuonna 1935, jonka takia teatterin suunnittelua jatkoivat eri hen-
kilöt. Keväällä 1938 säätiö hyväksyi arkkitehtien Märta Blomstedtin, Yrjö Lindegrenin ja
Matti Lampénin laatiman ehdotuksen. Sen mukaan talo olisi rakennettu torin itäreunaan ja

400 P. E. Arkkitehti 4/1935, 49 50.
401 P. E. Arkkitehti 4/1935, 49.



taakse olisi sijoitettu linja-autoasema. Rakennushankkeeseen oli tarkoitus ryhtyä syksyllä
1940402, mutta talvisodan syttymisen takia hanke keskeytyi.403 Teatterirakennus toteutui lo-
pulta Eläintarhanlahden rannalle (ks. luku VI).

Siltasaaren suunnitteluun liittyen esiteltiin Rakennustaito-lehdessä vuonna 1937 rakennus-
mestari Heikki Kaartisen laatima suunnitelma Hakaniemen torin itäpuolella oleviin uusiin
asuinkortteleihin 296a ja 296c404 asemakaava- ja tontinjakoehdotuksineen (kuva), joiden
mukaan korttelit oli jaettu 15 tonttiin.405 Kaartisen suunnitelman pohjalta laadittiin asema-
kaavamuutos (n:o 1661, Tuukkanen), jossa tehdaskortteli n:o 296 (entinen Hagnäsin teh-
dashuvila) jaettiin kolmeen kortteliin. Valtuusto hyväksyi 8.4.1936 muutoksen, jonka mu-
kaan korttelit n:o 296a ja 296c varattiin asuinkäyttöön ja niiden länsipuolella sijainnut kort-
teli n:o 287 julkisia rakennuksia, lähinnä kaavailtua teatteritaloa varten.406 Korttelien tasoi-
tuksesta syntynyttä täytemaata käytettiin hyväksi nykyisen Tokoinrannan rantamien täyttä-
misessä.407 Teatteritalon rakennushankkeen siirryttyä Eläintarhanlahdelle (ks. luku VI)
kortteli n:o 287 jäi rakentamatta ja se muutettiin myöhemmin puistoksi.

Kuva. Kaartisen suunnitelma kortteleihin 296a ja
296c.408

402 , Helsingin Sanomat 10.9.1938. Safan lehtileikkeet 1938:2.
ARKM.
403  Suomen kuvalehti n:o 20/1945,
, Safan lehtileikekokoelma 1945:2. ARKM.
404 Nykyisin korttelit 565 ja 566.
405 Rakennustaito 11/1937, 211.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 16.9.1936 n:o 12/9: Kiinteistölautakunnan ehdotus tehdaskorttelia n:o
296a koskevan asemakaavan ja tonttijaon muuttamisesta.
407 , Uusi-Suomi 11.9.1937. Safan lehtileikkeet 1937. ARKM.
408 Rakennustaito 11/1937, 211.



Kallion kaavoitusta ajanjaksona ohjanneen kiinteistölautakunnan kokoonpano ja puo-
luekoostumus ilmenevät liitteenä olevasta taulukossa. Lautakunnan puoluekohtaisissa paik-
kamäärissä tapahtui jonkin verran muutoksia vuoden 1936 kunnallisvaalien tuloksena (seu-
raavat vaalit olivat vasta vuonna 1945 sodan takia). Vahvimmat puolueet olivat Rkp ja
SDP 3 edustajallaan. Kokoomuksella, Edistyspuolueella ja Isänmaallisella kansanliikkeellä
oli yksi edustaja. Kaupunginhallituksen ei-äänivaltaisena edustajana toimivat kiinteistöjoh-
tajat Erik von Frenckell vuosina 1933 39, Kalle Hyvärinen vuosina 1940 42, Ernst Lähde
vuosina 1943 44 ja Väinö Salovaara vuodesta 1945 alkaen.

Lautakunnan puheenjohtajana toimi Edistyspuolueen Yrjö Harvia (1887 1947) vuodesta
1931 kuolemaansa saakka 1947. Harvia työskenteli Kunnallisen keskustoimiston (Kaupun-
kiliiton toimeenpaneva elin) johtajana vuodet 1918 1947. Hän laati selvityksen Helsingin
esikaupunkiliitoksesta, jonka pohjalta tehtiin Helsingin suuri alueliitos vuonna 1946. Ra-
kennusyhtiö Hakan synty perustui Harvian suunnitelmiin (ks. edellä), ja hänestä tuli sen
hallintoneuvoston puheenjohtaja vuonna 1939. Hän oli myös Asuntoreformiyhdistyksen
pitkäaikainen puheenjohtaja409 ja kuului Helsingin kunnallisklubiin.410 Mainittava on myös
kanslianeuvos Gunnar Modeen (1895 1988), joka toimi lautakunnassa vuosina 1939 1954
ja valtuustossa liki kolme vuosikymmentä. Modeen oli Ruotsalaisen kansanpuolueen libe-
raalia siipeä. Hän johti Sosiaalista tutkimustoimistoa vuosina 1936 61 ja toimi jäsenenä
Helsingin Säästöpankin ja Elannon hallintoelimissä. Hän oli vuosina 1938 67 kaupungin
edustaja Helsingin Asuntokeskuskunta HAKAn hallintoneuvostossa.411 Modeen kuului
myös Helsingin kunnallisklubiin.412

Julkisivuja ajanjaksona tarkastivat (ks. liite) rakennustarkastajina ensin Harald Andersin ja
hänen kuolemansa jälkeen Akseli Toivonen, asemakaava-arkkitehtina Brunila, kaupungin-
arkkitehteina toimikausinaan Gunnar Taucher ja Hilding Ekelund. Kaupunginvaltuuston
valitsemista vaihtuvista jäsenistä pitkäaikaisimmin toimivat Eduskuntatalon suunnitellut
arkkitehti J.S. Siren ja konttoristi Akseli Lehtokoski.

Kallion asemakaavamuutokset laativat Brunila ja Väinö Tuukkanen. Tuukkanen oli tullut
asemakaavaosastolle vuonna 1933 Brunilan avustajaksi ja hänet oli nimitetty 2. apulaisase-
makaava-arkkitehdiksi 1.5.1945.413

409 Nurmi 2010, 92.
410 Mustonen 2010, 51
411 Nurmi 2010, 162.
412 Mustonen 2010, 51
413 Kolbe 2002, 166.



Kansainvälisiä vaikutteita asemakaavaosaston arkkitehdit saivat tekemiltään virka- ja opin-
tomatkoilta, jotka on listattu liitteessä. Brunilan merkittävin matka oli vuonna 1936 tehty 4
viikon matka
ja Ruotsiin, jossa hän tutki uusia asuntotyyppejä ja asuntoalueiden asemakaavoitusta.414

Tuukkasen matka kohdistui kesäkuussa 1939 Pohjoismaisille rakennuspäiville, jonka yh-
teydessä hän tutustui lisäksi Tukholman, Malmön, Göteborgin ja Kööpenhaminan uusiin
asuntoalueisiin ja rakennusjärjestyksiin.415 Aminoffin keskeiset matkat kohdistuivat Tans-
kaan, jossa hän syksyllä 1934 tutki asemakaavatyötä ja Dansk byplanlaboratorium -keskus-
laitoksen järjestelyä416 sekä Tukholmaan, jossa hän huhtikuussa 1938 osallistui Ruotsin
kunnallistekninen yhdistyksen asemakaavaviikkoon417 ja heinäkuussa 1939 kansainväli-
seen asunto- ja asemakaavakongressiin.418

Rakentamista ohjasi asemakaavan lisäksi rakennusjärjestys 1929. Vuoden 1929 rakennus-
järjestys määräsi nyt ensimmäisen kerran, millainen asemakaavan tuli olla ja mitä siinä oli
esitettävä. Myös sallitun rakennusoikeuden määrä ilmaistiin kartan avulla (kuva).419 Ase-
makaavan käsitettä laajennettiin ottamalla käyttöön asemakaavamääräykset tontinomistajaa
sitovina säännöksinä.420 Keskustan ulkopuolella lisättiin sallittua rakennuskorkeutta kadun
varsilla yhdellä metrillä, mutta kerrosten määrä säilyi samana.421 Rakennusjärjestykseen
sisältyi ensimmäistä kertaa määräys julkisivupiirustusten tarkastamisesta tarkastustoimi-
kunnassa ennen kuin ne alistettiin valtion vahvistettavaksi.422 Määräykset ohjasivat raken-
tamista niillä tonteilla, joille ei erikseen vahvistettu asemakaavanmuutosta.

Kuva. Helsingin kaupungin raken-
nusjärjestys 1929 Kallion alueelle
keskitettynä.

414 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 5.3.1936 § 465, liitteet 1 2. HKA.
415 Matkakertomukset/Tuukkanen, Ha:123. HKA.
416 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 11.6.1934 § 742; Kaupunginhallituksen pöytäkirja 21.6.1934 § 1163.
HKA.
417 Uusi Aura 4.5.1938 no 118, 3, KK.
418 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 2.5.1939 § 983, HKA; Helsingin Sanomat 5.4.1939.
419 Heikkilä-Kauppinen 2012, 56.
420 Nikula 1981, 163.
421 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 86.
422 Heikkilä-Kauppinen 2012, 56.



Liitteenä olevassa taulukossa on koostettu alueen asemakaavamuutokset, jotka on toteutu-
neiden rakennusten osalta tuotu alla olevalle kartalle. Muutokset liittyivät lähinnä kortte-
lien terveyttämiseen avaamalla umpikortteiksi tarkoitettujen korttelien reunoja. Tätä toteu-
tui etenkin kaupungin tuolloin myymillä rakentamattomilla tonteilla kortteleissa n:o 331,
332, 335, 340 (Andersenin suunnitelmaa mukaillen) ja 346. Osa asemakaavamuutoksista
liittyi myös tonttien jakamiseen pienemmiksi. Varsinkin Linjoilla yksityisomistuksessa ol-
leiden tonttien uudisrakennukset rakennettiin tässä vaiheessa edelleen voimassa olleen ase-
makaavan ja rakennusjärjestyksen mukaisesti. Linjoilla tehtiin myös ajanjakson ainoa tont-
tien yhdistäminen, kun Raajarikkoisten Säätiön omistuksessa olleet tontit korttelissa n:o
303 yhdistettiin asemakaavamuutoksella 1937 (n:o 1729, Brunila).

Kuva. Rakentaminen ja puistojen muodostaminen vuosina 1934 45 vuoteen 1986 verrattuna.423

Tummanpunainen = uudet rakennukset, vaaleanpunainen = vahvistettu asemakaavamuutos, valkeat
rakennukset = myöhemmin rakennettu, tummanvihreä = asemakaavamuutoksella toteutunut puisto,
vaaleanvihreä = aikaisempi puisto, harmaat = aikaisemmin rakennetut rakennukset, sininen katko-
viiva = tonttien yhdistäminen; oranssi katkoviiva = tonttien jakaminen.

Ajanjaksona muodostettiin uusiksi puistoalueiksi asemakaavamuutoksin aiemmin rakenta-
miseen kaavailtuja alueita Torkkelinmäeltä.

423 Lähteinä asemakaavamuutospiirrokset ja valtuuston päätökset asemakaavamuutoksista, koonnut kartalle
Mäkelä.



Yhteiskunnallisen korkeakoulun korttelin 345 viereiset rakentamattomat tontit muutettiin
Franzeninpuistikoksi vuonna 1937 asemakaavamuutoksella (n:o 1766, Brunila). Taustalla
oli Yhteiskunnallinen korkeakoulu sekä eräiden asunto-osakeyhtiöiden aloite, johon kiin-
teistölautakunta oli suhtautunut suopeasti, koska alueella ei ollut riittävästi puistoja eikä
leikkikenttiä.424

Pengerpuiston alue vahvistettiin asemakaavanmuutoksella (n:o 1918, Tuukkanen), jonka
valtuusto hyväksyi 11.1.1939. Kaavassa jaettiin puiston eri puolille jääneet osat korttelia
n:o 334 kahtia (334 ja 334 a). Valtuusto peruutti vuonna 1930 tekemänsä päätöksen kortte-
lin n:o 334 koillisosan luovuttamisesta valtiolle suomenkielistä tyttökoulua varten ja hy-
väksyi varauksen siirtämisen kortteliin n:o 352 (nykyinen Kallion urheilutalo). Tyttökou-
lun rakennus olisi tarvinnut suuremman alueen liitettäväksi puistoalueesta, joka olisi kiin-
teistölautakunnan mielestä jäänyt ympäristöä ja koulua varten liian pieneksi. Valtion ta-
holta oli tiedusteltu myös mahdollisuutta siirtää koulualueen varaus Ensi ja Toisen linjan
välillä olevan korttelin n:o 301 b. Kiinteistölautakunnan mukaan tämä kortteli oli liian kal-
lisarvoinen luovutettavaksi ja kaupunki saattaisi tulla tarvitsemaan aluetta omiin tarkoituk-
siinsa.425

Eläintarhanlahden pohjoispuolella monet nykypäivään asti säilyneistä puistoalueista poh-
jautuvat vuoden 1943 kaavaan. Kortteli 330 muutettiin puistoalueeksi valtuuston päätök-
sellä 1938. Kaupunginhallitus oli hyväksytyssä kaavamuutoksessa (n:o 1874, Brunila) eh-
dottanut puistolle nimeksi Porthaninpuistikko, mutta valtuusto halusi nimeksi Alli Tryggin
puiston. Nimi vahvistettiin erillisellä kaavamuutoksella vuonna 1939 (n:o 1925, Bru-
nila).426 Puistikon paikalla olleessa talossa oli toiminut muun muassa kuuluisa Kansan-
koti.427 Puistoon sijoitettiin vuonna 1940 talvisodan Ässä-rykmenttiä kunnioittava pat-
sas.428 Vapaaksi jäänyttä korttelinumeroa käytettiin suunniteltua Keskuskirjastoa ja myö-
hemmin Kaupunginteatteria varten.

Eläintarhantien ja Säästöpankinrannan kulmaukseen järjestettiin leikkipaikka viereisessä
Suomen Työväen Säästöpankin rakennuksessa toimineelle apulastentarha Aulalle kortte-
lissa 301 (nykyinen ympyrätalo).429 Leikkipaikka on edelleen samassa paikassa.

424 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 8.12.1937 n:o 17/ 25 Khn esitys korttelin n:o 345 rakentamattomien tont-
tien järjestämisestä istutuksiksi.
425 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.6.1938 n:o 9/21:Kiinteistölautakunnan esitys uuden tontin varaami-
sesta suomenkielistä tyttökoulua varten sekä kortteleita n:o 352 Ja 353 koskevan asemakaavan muuttami-
sesta.
426 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 8.2.1939 n:o 3/14. Jatkokäsittelyyn 25.1.1939: Kiinteistölautakunnan esi-
tys Porthaninkadun ja Hämeentien välisen puistoalueen järjestelysuunnitelman ja nimen sekä eräitä kortte-
leissa n:o 328 ja 331 olevia tontteja koskevan asemakaavamääräyksen vahvistamisesta.
427 Nenonen ja Toppari 1983, 214.
428 esim. Norppa 2019, 238.
429 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 23.12.1936 § 2408, liite 1; Kaupunginhallituksen pöytäkirja 5.6.1939 §
1453. HKA.



Helsinginkadun ja Alppikadun väliin korttelin 322 itäpään kallioille rakennettiin
hiihtoharjoitusmäki vuonna 1934.430 Nykyisin se lukeutuu Tauno Palon

puiston alueeseen.

Kadunrakentamiseen liittyen kaupunki päätti tasoittaa Ensimmäistä linjaa Porthaninrinteen
ja Helsinginkadun välillä. Samassa yhteydessä oli tarkoitus jatkaa Ensimmäisen linja ta-
soittamista Helsinginkadulta pohjoiseen Alppilan puolelle.431 Työt jäivät kesken talvisodan
syttymisen takia.

Eläintarhanlahden pohjoispuolisen alueen Toisen linjan ja rautatien välisellä alueella oli ol-
lut vireillä vuodesta 1936 lähtien.432 Vahvistettua kaavaa edelsi kolme järjestelyehdotusta,
joista ensimmäisen laati vuonna 1938 Aminoff ja seuraavat vuonna 1941 Brunila. Alla ole-
vassa kuvassa on Aminoffin laatima ehdotus (n:o 1863a), jossa oli Keskuskirjasto sijoitettu
valtuuston vuonna 1935 tekemän päätöksen mukaisesti.433 Nykyisen Kallion virastotalon
kohdalle oli suunniteltu uimahallia ja koulua. Alueen luoteisosaan oli merkitty säilytettä-
viksi tarkoitetut -kodin huvilatontit.434 Osittain
täytetylle Eläintarhanlahdelle oli suunniteltu erikokoisia urheilu- tai pelikenttiä, joita Ami-
noff perusteli siten, että:

- ja leikkikenttien järjestäminen kaupungin pohjoisosiin asemakaa-

voitaisiin harjoittelu- ja leikkikenttiä sijoittaa Eläintarhanlahden pohjoisrannalle, jolloin
rantaa on kuitenkin täytettävä melko paljon. Siellä olisi aurinkoa pitkin päivää ja kauniisti

435

Alla olevassa kuvassa on vierellä Brunilan laatima vahvistettua asemakaavaa edeltänyt kol-
mas järjestelyehdotus (n:o 2219). Ehdotusten suurimpana erona oli luopuminen lahden täy-
töstä. Brunilan ehdotuksessa rantaan oli suunniteltu venesatamaa,436 mikä myöhemmin to-
teutuikin suunniteltua lännempänä. Molempien ehdotusten toteuttaminen olisi edellyttänyt
useimpien huviloiden purkamista.

430 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 18.1.1934 § 141. HKA.
431 , Helsingin Sanomat 19.1.1939. Safan lehtileikeko-
koelma 1938: 3. ARKM.
432 , Uusi Suomi 12.2.1941. Safan lehtileikekokoelma 1940:2. ARKM.
433 Arkkitehti 9/1935, 144.
434 KSV 2015, 37.
435 Suomen Sosialidemokraatti 8.4.1934. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto, asemakaavaosaston lehtileikkeet, Suur-Helsinki 1918 1935, Uc:73. HKA.
436 Hufvudstadsbladet 12.2.1940. Safan lehtileikekokoelma 1940:4.
ARKM.



Kuvat. Järjestelyehdotukset I ja III Eläintarhanlahdelle.437

Alueelle vahvistettiin valtuustossa 21.4.1943 ensimmäinen asemakaava (n:o 2310, Bru-
nila). Kaavassa (kuva) kortteli n:o 301 b oli varattu uutta virastotaloa varten ja kortteli
n:o 330 Keskuskirjastoa varten.438 Kortteli n:o 363 oli tarkoitettu valtion seerumilabora-
toriolle, jonka kaupunki oli myynyt vuonna 1928 suuren tilusvaihdon yhteydessä.439 Aiem-
min ilman korttelinumeroa olleet huvilapalstojen n:o 6, 7 ja 8 alueet oli muodostettu
kortteleiksi n:o 385, 394 ja 395. Muut huvila-alueet oli varattu puistoiksi. Eläintarhan-
lahden ranta-aluetta oli jossain määrin täytetty, jotta Eläintarhantien eteläpuolelle saatiin
tilaa istutuksia varten. Eläintarhantieltä Kaisaniemen rantatien jatkeelle johtavan uuden
tien nimeksi ehdotettiin Linnunlauluntie  Fågelsångsvägen,440 mutta tämä ei toteutu-
nut.441 Kaavan pohjalta voi katsoa toteutuneen virastotalon sijoituksen ja lahden täytetyn
rantaviivan linjauksen. Rantaa täytettiin edellä kuvatun Hakaniemen korttelien tasoituk-
sesta syntyneellä maalla.442

437 Sinetti, HKA.
438 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 21.4.1943 n:o 6/10. II linjan ja Eläintarhanlahden välisen alueen ase-
makaavan muuttaminen ja asemakaavamääräysten vahvistaminen XI kaupunginosan korttelissa n:o 301
a oleville tonteille n:o 2 ja 3.
439 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 6. 3.1946 n:o 4/41 Korttelin n:o 363 tonttijaon hyväksyminen.
440 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 21.4.1943 n:o 6/10. II linjan ja Eläintarhanlahden välisen alueen ase-
makaavan muuttaminen ja asemakaavamääräysten vahvistaminen XI kaupunginosan korttelissa n:o 301
a oleville tonteille n:o 2 ja 3.
441 Nimi vahvistettiin vuonna 1969 rautatien länsipuoliselle osalle tietä. Kaupunginvaltuuston pöytäkirja
3.9.1969 n:o 37: 11., 12. ja 14. kaupunginosassa (Kalliossa, Alppiharjussa ja Taka-Töölössä) olevan Eläintar-
hantien nimeä koskevan asemakaavan muuttaminen.
442 , Uusi-Suomi 11.9.1937. Safan lehtileikkeet 1937. ARKM.



Kuva. Eläintarhanlahden poh-
joispuolisen alueen 1943 vah-
vistettu asemakaava.

Kallion paloasema korttelissa n:o 327 uusittiin ja laajennettiin Selim. A. Linqvistin
vuonna 1914 valmistuneesta paloasemasta kaupunginarkkitehti Gunnar Taucherin joh-
dolla (kuva).443 Rakennus valmistui vuonna 1934. Vanhasta rakennuksesta jäi jäljelle
vaunuhalli ja sen yläpuolella ollut miehistön asunto. Pihamaalla rakennettiin letkujen
kuivaustorni. Rakennustyön suoritti kaupungin rakennustoimisto.444 paloaseman laajen-
nuksen ajaksi kaupunki vuokrasi väistötilan viereisestä Castréninkatu 28 talosta,445 joka
myöhemmin toimi pitkään lastentarhana. Rakennushanke ei vaatinut asemakaavanmuu-
tosta.

443 Nenonen ja Toppari 1983, 205.
444 Gunnar Taucher, , Arkkitehti 2/1936, 27 28.
445 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 9.3.1933 § 265. HKA.



Kuva. Uusittu ja laajennettu Kallion pa-
loasema 1936.446

Kiinteistölautakunta oli kesäkuussa 1935 laatinut selvityksen keskuskirjaston eri sijoitus-
vaihtoehdosta.447 Äänestyksen jälkeen lautakunta valitsi Nordenskiöldinkadun. Toiselle si-
jalle asetettiin alue Eläintarhasta Castreninkadun ja Ensi Linjan kulmauksessa ja kolman-
nelle Kallion kirjastotalon laajentaminen tai purkaminen.448 Valtuusto hyväksyi 9.10.1935
hallituksen ehdotuksen mukaisesti Eläintarhan kirjaston sijaintipaikaksi. Sitten tuli sota.
Pääkirjastokysymys nousi uudelleen esille 1970-luvun alussa, jolloin se päätettiin sijoittaa
Itä-Pasilaan.449 Vaikka keskuskirjasto ei toteutunutkaan, se vaikutti Eläintarhan kaavoituk-
seen vuosien ajan.

Kaupunki rakennutti myös rakennuksen keskuskeittolaa ja työtupia varten. Keskuskeitto-
lassa (sittemmin Elintarvikekeskus) tehtiin ruoka kaupungin kansakouluille ja laitoksille.
Rakennus valmistui vuonna 1941 osoitteeseen Helsinginkatu 24. Sen rakennutti ja urakoi
kaupungin rakennuskonttori ja suunnitteli arkkitehti Väinö Määttä.450

Kaupunginhallitus oli kehottanut kiinteistölautakuntaa vuonna 1939 tekemään esityksen
sopivan tontin luovuttamisesta keskuskeittolarakennusta ja huoltolautakunnan työtupia var-

uta-
kunta ehdotti vaihtoehtoisesti Helsinginkadun varrella olevia tontti n:o 24 korttelista n:o

446 Arkkitehti 2/1936, 28.
447 Khs:n mietintö 1935 n:o 11, Kaupunginhallituksen esitys suunnitellun uuden pääkirjastotalon rakennus-
paikan määräämisestä.
448 Hirn 1998, 196 197.
449 Juha Koskinen, Kallion Linja n:o 3 30.8.1998,
4, KS.
450 Arkkitehti 10/1939, 34; Nenonen ja Toppari 1983, 198.



326 tai tonttia n:o 34 korttelista n:o 322, joista Keskuskeittolan johtokunta valitsi ensin
mainitun.451

Valtuusto hyväksyi keskuskeittolaa ja työtupia varten laaditun asemakaavan muutoseh-
dotuksen vuonna 1939 (n:o 2023, Tuukkanen).452 Tontille oli suunniteltu Saalem-lähe-
tyksen puolesta rakennusta vuonna 1928, joka olisi ollut nykyistä koristeellisempi ja
siihen olisi asuntojen lisäksi tullut lähetyksen kirkko. Rahoitusvaikeuksien takia raken-
taminen ei onnistunut ja kaupunki pakkolunasti tontin vuonna 1932.453

Kaupunki suunnitteli 1940-luvun alkupuolella Hakaniemen ja Helsinginkadun välisen
mäen alitse liikennetunnelia

454 Taustalla oli se, että useat Kallion talonomistajat olivat toukokuussa 1941 jät-
täneet anomuksen kaupunginhallitukselle, että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin liikenne-
ja väestönsuojatunnelin rakentamiseksi Siltasaaren ja Porthaninkadun kulmasta Kallion ur-
heilukentän tienoille.455

Rakennustoimiston katurakennusosaston päällikön tehtäväksi annettiin
liikennetunnelisuunnitelman laatiminen. Suunnitelman mukaan tunneli
tuli rakentaa 10 metriä leveäksi. Väestönsuojana käytettäessä tunneliin
mahtuisi noin 6 000 henkeä. Samassa yhteydessä oli laadittu vaihtoeh-
toiseksi suunnitelmaksi 2 kilometriä pitkä liikennetunneli Kallion ja
Mäkelän kaupunginosien alitse, mutta väestönsuojalautakunta piti ly-
hempää tunnelia parempana.456 Tunneli (kuva) oli tarkoitus rakentaa
Siltasaarenkadun ja Toisen linjan risteyksestä alkavaksi, kaartua Kal-
lion kirkon alla länteen ja päättyen Helsinginkatuun Läntisen Brahen-
kadun risteyksessä Työväenopiston itäpuolelle.457

Kuva. Rakennustoimiston ehdotus vuonna 1942 uudeksi lii-
kenneväyläksi Toisen linjan ja Helsinginkadun välille.458

451 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.6.1938 n:o 9/13 Khn esitys tontin luovuttamisesta keskuskeittolara-
kennusta varten.
452 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 4.10.1939 n:o 16/16. Kiinteistölautakunnan esitys kortteleita n:o 325 ja
325 koskevan asemakaavan muuttamisesta.
453 Nenonen ja Toppari 1983, 201.
454 Aarne Ruohtula,

, Rakennustaito 25/1942, 347.
455 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.3.1946 n:o 28. Vt Henrikssonin ym. aloite tunnelin rakentamisesta Sil-
tasaaren- ja Porthaninkadun kulmauksesta Kallion urheilukentän suuntaan.
456 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 2.3.1944 § 442, liite 6. HKA.
457 Aarne Ruohtula, parantami-

, Rakennustaito 25/1942, 352, 354.
458 Aarne Ruohtula,

, Rakennustaito 25/1942, 352.



Yleisten töiden lautakunta laaditutti sodan jälkeen lyhempää tunnelia varten vielä kaksi
vaihtoehtoista ehdotusta, joista ensimmäisen mukaan tunneli rakennettaisiin 14 metriä le-
veäksi, jolloin ajoradalla olisi tilaa kaksiraiteiselle raitiotielle sekä moottoriajoneuvoliiken-
teelle kumpaankin suuntaan. Toisen vaihtoehdon mukaan olisi tunnelin kokonaisleveys
11.5 metriä. Lautakunta kuitenkin huomautti, että sodan päätyttyä tunnelin pääpaino oli vä-
estönsuojan sijaan pantava liikenteen helpottamiseksi.459

Kiinteistölautakunnan mielestä tunnelin liikenteellinen hyöty oli kuitenkin sen hintaan näh-
mat ja varat uuden pää-

Helsinginkadun kohdalta Sturenkadulle, mikä korvaisi ehdotetun tunnelin. Kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen mukaisesti valtuusto päätti tunneliasian raukeamisesta 27.3.1946.460

Tunnelia oli ensimmäisen kerran suunnitellut Jung vuonna 1916, mutta hanke jäi toteu-
matta korkeiden kustannusten takia. Vuonna 1919 kaupungingeodeetti V. O. Lille oli laati-
nut uuden ehdotuksen tunnelin ja avonaisen leikkauksen yhdistelmästä, mutta sekään ei
johtanut toimiin.461

Kaupungilla oli ajankohdalla moninaisia myynti-, osto ja vuokraustoimintaa, joiden kes-
keiset tapahtumat käsitellään alla. Tapahtumiin liittyvät päätöspäivät ja tahot on tarkemmin
eritelty liitteenä olevassa taulukossa.

Myyntitoimintaan liittyi pääasiassa rakentamattomien tonttien myyntiä rakentajille vuosina
1936 38 Torkkelinmäen alueella Näiden tonttien kohdalla asemakaavaosasto laati edellä

joissa tavoitteena oli avoimempi korttelirakenne sekä rakentamaton ja istutettu piha-alue.
Hyvänä esimerkkinä tästä ovat Kansa-yhtiölle myydyt tontit korttelissa n:o 340, johon laa-
dittiin asemakaavamuutos edellä käsitellyn Andersinin suunnitelman pohjalta. Myydyt ton-
tit realisoituivat lähivuosien aikana uudisrakentamisena osoitetta Hämeentie 46 lukuun ot-
tamatta.

Ostotoimintaan liittyi Raajarikkoisten yhdistyksen vuonna 1943 tekemä vaihtojärjestelytar-
jous korttelin 303 kiinteistöstä. Saadakseen kiinteistön kaupungin olisi tullut myydä yhdis-
tykselle tontti Invalidisäätiön läheisyydestä ja rakentaa sinne yhdistykselle uusi raken-
nus.462 Kiinteistölautakunnan mukaan kiinteistön hankkiminen oli tarpeetonta, koska kau-
punki ei voinut käyttää tontilla olevia rakennuksia omiin tarkoituksiinsa. Hankkiminen
olisi ollut hyödyllistä ainoastaan edelleen myytävinä rakennustontteina. Kaupunki ei

459 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.3.1946 N:o 28. Vt Henrikssonin ym. aloite tunnelin rakentamisesta
Siltasaaren- ja Porthaninkadun kulmauksesta Kallion urheilukentän suuntaan.
460 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.3.1946 N:o 28. Vt Henrikssonin ym. aloite tunnelin rakentamisesta
Siltasaaren- ja Porthaninkadun kulmauksesta Kallion urheilukentän suuntaan.
461 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 2.3.1944 § 442, liite 1. HKA.
462 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 9.11.1944 § 1934, liite 2 (yhdistyksen myyntitarjous). Cb:96. HKA.



kuitenkaan voi rakentaa yhdistykselle uutta rakennusta.463 Lausunnon johdosta kaupungin-
hallitus päätti 9.11.1944, ettei tarjous antanut aihetta toimenpiteisiin.464

Kaupunki ei myöskään ostanut vuonna 1935 sille tarjottua kiinteistöä osoitteessa Neljäs
linja 20 korttelissa 315, koska kiinteistölautakunnan mukaan kaupunki ei tarvinnut kyseistä
puutaloa omiin tarkoituksiinsa.465

Kaupunki osti talosta Kolmas linja 30 sille tarjotun osakkeen vuonna 1936.466 Kaupunki ei
kuitenkaan ottanut sille vuonna 1934 tarjottuja osakkeita talosta Torkkelinkatu 3. Lahjoit-
taja edellyttänyt kaksionsa käyttöä lastenhuoltotarkoituksiin.467

Vuokraustoimintaan liittyi Eläintarhan huviloiden n:o 2, 6, 8 ja 13 vuokrauksien jatkami-
nen toistaiseksi tai määrä-aikaisesti 5 tai 10 vuodella. Huvila n:o 2 vuokraa-alueen rajaa
muutettiin kuitenkin kulkemaan pohjoisrajaltaan suunnitellun Ensimmäisen linjan pohjois-
rajaa myöten.468 Huvila n:o 6 sopimukseen liitettiin puolestaan ehto, että vuokraaja sitou-
tuu vaadittaessa korvauksetta luovuttamaan kaupungille tästä alueesta sen uudelleen järjes-
telyä varten tarvittavat osat.469

Korttelissa 302 kaupunki jatkoi Barnavårdsföreningen i Finland r.f. -yhdistyksen tontin
vuokrausta. Kaupunki ei kuitenkaan vuonna 1942 suostunut myymään yhdistykselle sen
käytössä olevaa tonttia.470 Korttelissa 306 jatkettiin Föreningen arbetshem för barn yhdis-
tyksen tontin vuokrausta.471

Arkkitehti Jukka Saari olisi halunnut vuokrata kaupungilta korttelin 306 eteläosan vähin-
tään 10 vuodeksi 2-kerroksista liikerakennusta varten, jossa olisi ollut myymälöitä ravin-
tola. Tontilla ollut lastenkoti ei tarvinnut tätä osaa tontista. Kiinteistölautakunta kuitenkin
päätti, ettei paikkaa voida luovuttaa rakentamistarkoituksiin.472 Vuonna 1934 sama paikka
oli haluttu vuokrata huoltoasemalle. Kiinteistölautakunta ei tätäkään puoltanut, koska si-
jainti ahtaassa risteyksessä olisi ollut haitallista liikenteelle.473

463 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 9.11.1944 § 1934, liite 1 (kiinteistölautakunnan lausunto). Cb:96. HKA.
464 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 9.11.1944 § 1934. HKA.
465 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 7.11.1935 § 1826, liitteet 1 2. HKA.
466 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 13.1.1936 § 75. HKA.
467 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 19.4.1934 § 739. HKA.
468 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 16.10.1944 § 753. HKA.
469 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 4.10. 1939 n:o 16/21: Stiftelsen Sjukhemmet i Helsingfors nimisen sää-
tiön anomus Eläintarhan huvila-aluetta n:o 6 koskevan vuokra-ajan pidentämisestä.
470 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.1.1942 n:o 22. Tontti on edelleen vuokrattuna ko. yhdistykselle.
471 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 24.1.1944 § 70, Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 16.2.1944 n:o 3/16: Fö-
reningen Arbetshem för barn nimiselle yhdistykselle vuokratun tontin vuokrasopimuksen jatkaminen.
472 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 13.5.1944 § 851, liitteet 1 2. HKA. Hakija käyttänyt liitteissä myös ni-
meä Juho Saari.
473 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 12.11.1934 § 1274. HKA.



uudisrakennuksen osoittee-
seen Torkkelinkatu 6. Rakennus valmistui vuonna 1942 ja sen suunnitteli Väinö Vähäkal-
lio. Lyseo perustettiin, koska niitä ei ollut Pitkänsillan pohjoispuolella. Ennen omaa raken-
nusta poikakoulu oli toiminut alueella vuodesta 1932 läheisen Vaasanhallin toisessa ker-
roksessa.474 Lyseo ja teollisuuskoulu muodostettiin vuonna 1938 kaavamuutoksella (n:o
1918, Tuukkanen) omiksi kortteleikseen 334a ja 334. Kaupunki osti Lyseon valtiolta
vuonna 1977.475 Samalla nimi muuttui Torkkelin lukioksi, joka on vuodesta 1981 lähtien
keskittynyt kuvataiteisiin.476

Kansa-vakuutusyhtiö477 rakennutti Asunto oy Hämeentie 38:n uudisrakennukset edellä kä-
sitellyn Andersinin suunnitelmia mukaillen.478 Ne oli suunnitellut KK:n rakennusosas-
tolla479 arkkitehti Georg Jägerroos. Rakennukset valmistuivat vuonna 1935 ja ne pääurakoi
rakennusmestari J. E. Nieminen.480 Kansa oli hankkinut tontin omistukseensa pakkohuuto-
kaupasta 2.6.1930 (lainhuuto) KOY Itäinen Viertotie 38:lta.481 Paikalla sijaitsi aiemmin
Sörnäisten työväentalona tunnettu Vuorelan talo.482 Henki- ja Palo-Kansan pääkonttori si-
jaitsi tuolloin Hämeentien toiselle puolella melkein vastapäätä toukokuussa 1933 valmistu-
neessa OTK:n hallintorakennuksessa.483 Kun Kansa haki rakennussuunnitelmiensa takia
korttelin asemakaavan muuttamista Andersinin vaihtoehto 1:n mukaiseksi, kiinteistölauta-

lähes koko korttelin käsittäneen asemakaavamuutoksen (n:o 1467, Tuukkanen), jonka val-
tuusto hyväksyi 28.2.1934. Siinä itä-länsisuuntaisten rakennusten lukumäärää vähennettiin
kuudesta viiteen.484 Julkisivulautakunta oli rakennushankkeen osalta todennut, että ikkunat
tuli suurentaa pihan puolella.485 Rakennukset edustavat Kallion ensimmäistä esimerkkiä

474 Nenonen ja Toppari 1983, 230 231. Nykyisin Helsingin kuvataidelukio.
475 KA, lainhuutorekisterikortisto, kortteli 334a. Lainhuuto oli vasta 27.2.1986.
476 Nenonen ja Toppari 1983, 230 231. Nykyisin Helsingin kuvataidelukio.
477 Kansa-yhtiö oli saanut alkunsa, kun KK ja OTK olivat perustaneet yhteisen vakuutustoimintaa harjoitta-
neen yhdistyksen 1919. Kallenautio 1994.
478 Kansa-yhtiö myi kaikki taloyhtiön vuokra-asunnot osin vanhoille vuokralaisille ja osin uusille osakkeen-
omistajille vuonna 1998. Huoneistotieto.fi.
479 Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) oli osa työväen osuuskauppaliikettä, johon esimerkiksi osuusliike
Elanto kuului. KK:n rakennusosaston tehtävänä oli suunnitella rakennus- ja kalustopiirustuksia jäsenosuus-
liikkeille. Samaa projektia on usein piirtänyt useampi työntekijä. Leppänen 1997, 22, 29, 33.
480 Rakennuslupahakemus A-58-34. Rakvv:n arkisto.
481 Kiinteistökortisto, kortteli 340. HKA.
482 Juha Koskinen, - Kallion ensimmäisen monitoimitalon synty ja alku-

Kallion Linja n:o 1 4.3.2001, 4, KS.
483 KANSA, Kansa-yhtiön tiedonantoja 2/1933, 375. KK.
484 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.2.1934 n:o 11: Asunto-osakeyhtiö Hämeentie 38 nimisen yhtiönano-
mus korttelia n:o 340 koskevan tonttijaon muuttamisesta.
485 Julkisivulautakunnan pöytäkirja n:o 4 21.2.1934 § 4 Cb:5. HKA.



avoimen korttelin mukaisesta rakentamisesta,486 ja ilmeisesti koko Helsingin ensimmäisiä
lamellitaloja.487 Alla on kuva Andersinin suunnitelmasta, vahvistetusta asemakaavamuu-
toksesta ja toteutuneesta korttelista.

Kuvat. Andersinin suunnitelmavaihtoehto 1,488 asemakaavamuutos n:o 1467 ja toteutunut kortteli
340.489

Andersinin suunnitelman mukainen korttelin avaaminen Pengerkadulle ei toteutunut ja
korttelin tämä puoli rakennettiin umpinaisesti. Näin Andersinin tavoittelema näköala ylän-
kötasanteelta jäi toteutumatta. Ensimmäisiä taloja oli myös suunniteltu pääosin läpitalon
kaksioksi, mutta rakennusten toteutunut huonejako edustaa pääsääntöisesti yhteen ilman-
suuntaan olevia yksiöitä.490 Korttelin Hämeentien puoleisten rakennusten näköalat olivat
vuosikymmeniä melko avoimet Hämeentien toisella puolella sijainneen Osuuskaupan kort-
telin avoimen rakenteen takia. Hämeentien varsi rakennettiin umpikorttelimaisesti korttelin
uudelleenrakentamisen yhteydessä 1990-luvun lopulla (ns. Lintulahden kaavamuutos n:o
9660, Lahti), jolloin myös mahdolliset huoneistokohtaiset näköalat itään menetettiin.

Andersinin suunnitelmaan kuulunut osa korttelia 331 jätettiin muutoksen ulkopuolelle. Hä-
meentien varrella olleet yhtiöt osoitteissa 34 (Ab Metall Oy) ja 36 (Itäinen viertotie 36 oy)
olivat tehneet kiinteistölautakunnalle anomuksen, että lautakunta laadituttaisi korttelille n:o
331 asemakaavamuutoksen, jossa yhtiöiden omistamille tonteille ja kaupungin Pengerka-
dun puolella omistamille vastakkaisille tonteille 13 ja 15 suunnitellut uudisrakennukset si-
joitettaisiin länsi-itäsuuntaan kuten viereisessä korttelissa 340. Lautakunta kuitenkin katsoi,

muut Hämeentien varrella olevat tontit samassa korttelissa jo on täyteen rakennettu . Lau-
takunta päätti, ettei esitys antanut aihetta toimenpiteisiin.491

486 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 37.
487 Lamellitalolla tarkoitetaan kerrostaloa, jonka porrasyksikkö  lamelli  muodostaa samankaltaisena toistu-
van, vastaaviin yksiköihin liittyvän perusosan. Lamellitalosta käytettiin 1930-luvulla Suomessa myös nimi-
tystä rivitalo. Arkkitehti 2/1934, 5.
488 Andersin Arkkitehti 2/1933, 20.
489 Google Maps 22.4.2020.
490 Rakennuslupatunnus Ke-0058-34-A. Lupapiste Kauppa.
491 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 28.1.1935 § 120. HKA.



Helsingin Työväen Säästöpankki osti kaksi tonttia kaupungin tonttihuutokaupoista perus-
tettavien asunto-osakeyhtiöiden nimiin. Rakentamaton tontti osoitteessa Harjutori 12 kort-
telissa 338 b ostettiin 25.10.1938 ja se rahoitettiin myöntämällä laina perustetulle Keski-
näinen as.oy Harjukodille. Osoitteeseen Harjutori 12 valmistui asuinrakennus lokakuussa
1940 ja siihen tuli viiden myymälähuoneiston lisäksi 54 asuinhuoneisoa.492 Rakennuksen
suunnittelivat arkkitehdit likka Martas ja Jussi Lappi-Seppälä, joista jälkimmäinen toimi
myöhemmin myös kiinteistölautakunnassa ja vuonna 1964 aloittaneen kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan ensimmäisenä puheenjohtajana. Urakoitsijana toimi Oy Rakennustoimi.493

Toinen tontti osoitteessa Hämeentie 46 korttelissa n:o 343 ostettiin 7.11.1938 pidetyssä
huutokaupassa,494 ja sinne perustettiin As.oy Säästökoti.495 Vallankeikaukset pankin halli-
tuksessa aiheuttivat kuitenkin sen, että tontti jäi rakentamatta,496 vaikka arkkitehti Ole Gri-
penberg oli suunnitellut tontille suuren asuintalon.497 Vuonna 1945 tontin ostivat Elanto ja
OTK.498 Ne suunnittelivat

499 Tontti säilyi kuitenkin rakentamattomana aina 1980-luvulle asti (ks. luku VI).

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys rakennutti korttelissa 324 asuinrakennuksen
osoitteeseen Castreninkatu 18  Kirstinkatu 1. Rakennuksen pääurakoi Rakennusliike Soi-
vio & Niilonen500 ja se valmistui vuonna 1935. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Hilding
Ekelund, joka suunnitteli talon asunnot mahdollisimman toimiviksi minimiasunnoiksi.501

Valtaosa asunnoista onkin yksiöitä. Talo on toiminut pääasiassa Helsingin Kansankorkea-
koulun oppilasasuntolana sekä Evankeliumiyhdistyksen työntekijäin asuntoina.502 Raken-
nus ei vaatinut asemakaavanmuutosta.

492 Lyytinen 1983, 228.
493 Arkkitehti 10/1939, 34.
494 Lyytinen 1983, 222.
495 Kiinteistökortisto, kortteli 343. HKA
496 Lyytinen 1983, 222.
497 Rakennuslupatunnus Ke-0321-39. Lupapiste Kauppa.
498 Arkkitehti 10/1939, 34.
499 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 28.11.1946 § 3385, liite 1. HKA.
500 Arkkitehti 8/1934, 30. Rakennusliike Niilonen & Soivion osakkaana ollut rakennusmestari K. F. Niilonen
oli 1930 40-
Rakennustaito 25 26/1943, 371. Rakennusmestari Jussi Soivio toimi vuodesta 1939 lähtien urakoitsijana ja

- Rakennustaito
18/1955, 529 530.
501 Ekelund, Hilding. Kansallisbiografia.fi.
502 Nenonen ja Toppari 1983, 192.



Kuva. Castréninkatu 18 asuinkerrostalo (1935).503

Diakonissalaitoksen ajanjakson rakentamista edustavat Alppikadun varren punatiilisen
n korottaminen kahdella kerroksella, uusi lisäsiipi ja pesularakennus, jotka val-

mistuivat vuonna 1936. Ne suunnitteli arkkitehti Valter Jung ja urakoi Arthur E. Nikande-
rin rakennustoimisto,504 joka oli 1930-luvun puolivälissä maan suurimpia urakoitsijoita.505

Hankkeet rahoitettiin laitoksen oman sisaren Judit Sjölund-Trobergin ja valtion antamilla
lainoilla. Suunnitteilla ollut lastensairaalan laajentaminen jäi tuolloin toteutumatta ja toinen
maailmansota lykkäsi hankkeen tulevaisuuteen.506 Sodan aikana tänne ja viereisen korttelin
n:o 311 alle louhitttiin väestönsuoja, joka otettiin jatkosodassa käyttöön sairaalana (ns. kal-
liosairaala (kuva). Suojan rakennutti kaupunki. Sotien jälkeen suojaan majoitettiin asunnot-
tomia lapsettomia pariskuntia ja yksinäisiä.507

503 Arkkitehti 8/1934, 122
504 Arkkitehti 9/1935, 34; Nenonen ja Toppari 1983, 106
505 Paaskoski 2017, 179.
506 Kansanaho 1967, 218, 219.
507 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 14.11.1942 § 1917, liitteet 1 3; Nenonen ja Toppari 1983, 138 141.
HKA.



Kuva. Kalliosairaala.508

Suomen Pelastusarmeijan säätiö rakennutti vuonna 1937 keskustalonsa osoitteeseen
Castréninkatu 24 26 korttelissa 326. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Aulis Kalma ja
sen urakoi Oy Cyklop Ab.509 Rakennus ei vaatinut asemakaavamuutosta.

Keskustalon rakentaminen oli suurin yritys, johon Suomen Pelastusarmeija oli siihen men-
nessä ryhtynyt. Rakentaminen rahoitettiin valtion, Vakuutusyhtiö Pohjolan ja Helsingin
Säästöpankin myöntämillä edullisilla lainoilla.510 Keskustalo oli valmistuessaan Pelastusar-
meijan suurin rakennus Pohjoismaissa. Siihen sijoitettiin useita sosiaalisia laitoksia sekä
asunnot niissä palveleville upseereille. Talossa oli muun muassa miesten ja naisten yömajat
sekä lastenseimiosastot.511

Aiemmin Pelastusarmeija toimi Sörnäisten Kansankodin puutalossa silloisen Itäisen Vier-
totien varrella paikassa, jossa sijaitsee nykyisin Alli Tryggin puisto.512 Vuonna 1927 Pelas-
tusarmeija oli jättänyt kaupunginvaltuustolle anomuksen saada omakseen tämän tontin.
Koska tontti oli tarkoitus muuttaa puistoksi, kaupunki ehdotti vaihtoehdoksi Alppikadun
varrella olevaa tonttia. Tämän sopiessa Pelastusarmeijalle513 valtuusto päätti 8.5.1929514

508 Rakennuslupatunnus Ke-62-B-41. Lupapiste Kauppa.
509 Arkkitehti 5/1937, 19; Nenonen ja Toppari 1983, 198.
510 Könönen 1964, 311.
511 Könönen 1964, 312.
512 Wirén 1942, 397.
513 Khs:n mietintö 1929 n:o 12, Esitys tontin n:o 25 Alppikadun sekä n:o 1 Döbelninkadun varrella luovutta-
misesta Pelastusarmeijan Kiinteimistö oy:lle.
514 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 8.5.1929 n:o 8/5. Rkmrin esitys Alppikadun tontin n:o 25 sekä Döbelnin-
kadun tontin n:o 1 luovuttamisesta Pelastusarmeijan Kiinteimistö oy:lle.



ensimmäiseksi kiinnitykseksi tonttiin, niin kauan kuin Pelastusarmeija tontilla ylläpitää
515

Korttelissa n:o 331 Saalem-lähetys ry rakennusmestari ja rakennusmestari Heikki Honka-
nen rakennuttivat As.oy Pengerkatu 9 uudisrakennuksen, joka valmistui vuonna 1938.516

Pihanpuolelle rakennettiin kokoustilat Saalem ry:lle. Rakennuksen pääurakoi Heikki Hon-
kanen,517 joka myi osakkeensa rakennuksen valmistumisen jälkeen.518 Asemakaavasta poi-
kennutta seurakuntarakennuksen kokoussalia varten laadittiin asemakaavamuutos (n:o
1801, Brunila).519 Pengerkadun "Vanha Saalem" palveli seurakuntaa aina vuo-
teen 1978 asti, jolloin uudet tilat valmistuivat Hakaniemeen osoitteeseen Näkinkuja 3.520

Yksityistä rakentamistoimintaa ajanjaksolla kuvaa rakennusmestarien Helsingin osaston
varapuheenjohtaja Juho L. Aalto521 Rakennustaito-lehden kirjoituksessaan vuonna 1936:

 asuntorakennustuotanto on viimevuosina muodostanut pääasiallisesti rakennusmesta-
rien harjoittamaksi yrittäjätoiminnaksi. . Useimmat talot ovat muodostetut asunto-osa-
keyhtiöksi, mutta  rakennetut talot on  usein jo rakennusvaiheessaankin, myyty pää-
omien sijoittajille. ... ostajina ovat olleet vakuutuslaitokset, kassat, säätiöt, y.m. rahalai-
tokset, mutta myöskin yksityiset o 522

Rakentaminen oli vilkasta ennen talvisotaa, kuten liitteenä olevasta taulukosta voi havaita.
Rakennukset rakennettiin joko pääosin rakentamattomille tonteille Torkkelinmäen alueella
tai Linjoilla puutalojen tilalle. Puutalojen tilalle rakentamista pidettiin edistyksenä, kun ti-
lalle tiedettiin tulevan paremmin varusteltuja asuntoja.523 Useimmissa kivitaloasunnoissa
oli lämpöpatterien lisäksi muun muassa kaasuliesi, vesijohto, viemäri ja wc.524 Monet Kal-
lion 1930- Joissain ta-
loissa on ennen varsinaista sisäpihaa pieni kuilumainen etusisäpiha (ns. valopihatalo).

515 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 18.12.1935 n:o 17/26. Pelastusarmeijan Kiinteistö O.Y.-Frälsningsar-
mens Fastighets A.B. nimisen yhtiön anomus lainaehtojensa muuttamisesta.
516 Perustavan yhtiökokouksen 23.4.1938 pöytäkirja, KA.
517 Maistraatin tuomiokirjat 31.5.1938 CA:55, KA.
518 Yhtiökokouksen 26.3.1941 pöytäkirja, KA.
519 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 20.12.1937 § 2192. HKA.
520 Antturi, Johansson ja Yrjölä 1988, 21 24.
521 Rakennusmestari Juho Lauri Aalto (1894 1965) toimi Suomen Rakennusmestariliiton hallituksen varapu-
heenjohtajana 1949 1950 sekä puheenjohtajana 1951 1957. Teollisuusneuvoksen arvonimi hänelle myönnet-
tiin 1951, vuorineuvoksen arvonimi 1962. Vaikuttajamestarit 2005, 10.
522 Juho. L. Aalto, pääkaupungissamme vv. 1930 , Rakennustaito 3 4/1936, 61
67.
523 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 36.
524 Koskinen 1990, 148.



Uudisrakennuksista on seuraavaksi käsitelty niitä, joista on edellä kuvattujen monimutkais-
ten omistusjärjestelyjen takia varmimmin saatu tietoja uudisrakennusten rakennuttajista ja
pääurakoitsijoista. Rakennukset on ryhmitelty asemakaavamuutoksen mukaisesti. Lopuksi
on myös esitelty rakennushankkeita, jotka eivät vaatineet kaavamuutosta.

Asemakaavamuutos (kuva) käsitti vielä rakentamattomaksi jääneitä tontteja Harjutorin ym-
päristössä. Kaikki kaavamuutoksen rakennukset toteutuivat ajanjaksona.

Kuva. Osaa Harjutorin viereisiä tont-
teja käsittänyt asemakaavamuutos.

Huvi Hietasen, August Saarilahden ja Lemminen oy:n perustama As.oy Pengerkatu 20 ra-
kennutti uudisrakennuksen rakentamattomalle tontille korttelissa 346.525 Rakennuksen ura-
koi rakennusmestari Elmeri Niemelä.526

Rakennusmestareiden Lauri ja Lahja Niemisen527 perustama ja urakoima As.oy Helsingin-
katu 4a rakennutti korttelissa 346 uudisrakennuksen osoitteeseen Helsinginkatu 4a  Pen-
gerkatu 24b.528 Rakennuksen suunnitteli L. E. Manstén ja Arvo Elo.529 Samojen rakennus-
mestareiden ja Sven von Gerdtenin perustama As.oy Harjutori 2 rakennutti viereisen uudis-
rakennuksen osoitteeseen Helsinginkatu 4b  Harjutori.530  Rakennuksen urakoitsijana toi-
mivat rakennusmestarit Lauri ja Lahja Nieminen ja suunnittelijana Heimo Kautonen.531

525 Perustavan yhtiökokouksen 16.6.1936 pöytäkirja, KA.
526 Maistraatin tuomiokirjat 8.8.1936 CA:36, KA.
527 Lauri Nieminen oli yhdessä Lahja Niemisen kanssa ryhtynyt itsenäiseen rakennustoimintaan vuonna
1937. Lauri Nieminen menehtyi rintamalla jatko-sodassa. , Rakennustaito
18/1941, 294.
528 Perustavan yhtiökokouksen 18.7.1936 pöytäkirja; maistraatin tuomiokirjat 6.8.1936 CA:36. KA.
529 Rakennustaito 18/1941, 294; Nenonen ja Toppari 1983, 278.
530 Yhtiösopimus 15.2.1937, KA; Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 1936, 237 238, HKA.
531 Rakennustaito 18/1941, 294; Arkkitehti. 5/1937, 19.



Anna Lillsundin perustama As.oy Pengerkatu 24 rakennutti korttelissa 346 uudisrakennuk-
sen,532 jonka suunnitteli Helge Hedman.533

Korttelissa 338 b rakennusmestarien Johan Pirskasen ja Gustaf Hjalmar Sandströmin pe-
rustama As.oy Harjutori 10 rakensi uudisrakennuksen,534 joka oli T. A. Elon suunnitte-
lema.535

Korttelia varten laadittiin asemakaavamuutos (kuva), jolla uudisrakentaminen sopeutettiin
jo toteutuneeseen julkisivukaavioon perustuneeseen yhtenäiseen rakennustapaan. Asema-
kaavamuutoksessa tonttien välissä oleva Sokeain talo oli rakennettu julkisivukaavion edel-
lisen vuosikymmenen puolella (ks. luku II). Kaikki kaavamuutoksen rakennukset toteutui-
vat ajanjaksona.

Kuva. Korttelin 331 eräitä
tontteja käsittänyt kaavamuu-
tos.

Rakennusmestari Elmeri Niemelä536 rakennutti ja urakoi As.oy Pengerrinteen uudisraken-
nuksen.537 Niemelä oli hakenut lupaa tontin rakennusrajojen muuttamiseen, jotta olisi voi-
nut rakentaa kaksikerroksisen autotallin ja varastorakennuksen Pengerkujan päähän. Kau-
punginhallitus ei myöntänyt lupaa.538

Vihtori Jokisen ja Anton Lehtosen perustama As.oy Sakarinkatu 4 rakennutti uudisraken-
nuksen,539 jonka suunnitteli P. J. Pärnänen.540

532 Perustavan yhtiökokouksen 18.6.1936 pöytäkirja, KA.
533 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 11.5.1936 § 677, HKA: Nenonen ja Toppari 1983, 278.
534 Perustavan yhtiökokouksen 18.1.1937 pöytäkirja, KA.
535 Nenonen ja Toppari 1983, 250.
536 Rakennusmestari Elmeri Niemelä perusti vuonna 1933 oman rakennusliikkeen. Niemelällä oli lukuisia
erilaisia luottamustoimia, joista voi mainita johtokunnan jäsenyys Helsingin Asuntokiinteistöyhdistyksessä.

- , Rakennustaito 17 18/1051, 340.
537 Perustavan yhtiökokouksen 16.6.1937 pöytäkirja, KA.
538 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 18.11.1937 § 2087. HKA.
539 Ylimääräisen yhtiökokouksen 13.9.1937 pöytäkirja, KA.
540 Nenonen ja Toppari 1983, 218.



Rakennusmestarien Tauno A. Airolan ja Jalmari Pohjanvuoren perustama As.oy Penger-
katu n:o 13b rakensi uudisrakennuksen,541 jonka suunnitteli T. A. Elo.542

Kuva. 1930-luvun hienovaraista korttelien avaa-
mista. Oikealla Sokeain talo.543

Kyseinen kaavamuutos perustui Andersin suunnitelmaan. Siihen kuuluivat myös edellä kä-
sitelty Kansa-yhtiön talot. Osa kaavan rakennuksista toteutui vasta 1950-luvun alussa (ks.
luku IV)

Kuva. Korttelin 340 kaavamuutos.

Rakennusmestarien Lennart Louhoksen544 ja Urho Orasteen perustama As.oy Torkkelin-
katu 4 rakensi kerrostalon.545 Samat rakennusmestarit myös urakoivat rakennuksen, jonka

541 Perustavan yhtiökokouksen 7.8.1937 pöytäkirja, KA.
542 Arkkitehti 7/1938, 25.
543 Google Maps 2022.
544 Rakennusmestari Lenni (Otto Lennart) Louhos ryhtyi urakoitsijaksi vuonna 1936. Hän teki opintomatkoja
mm. Ruotsiin ja Norjaan. Antti Rantanen, - , Rakennustaito
21/1951, 396.
545 Perustavan yhtiökokouksen 20.6.1936 pöytäkirja, KA. Rakennusmestari Urho Oraste ryhtyi itsenäiseksi
rakentajaksi vuonna 1935 ja rakensi sen jälkeen lukuisia rakennuksia eri puolilla maata.



huoneet ovat pääasiassa tilavia kaksioita.546 Talon osti valmistumisen jälkeen Konsulin-
rouva Martha Friis.547 Frisin perikunta myi talon osakkeiksi vuonna 1980 jättäen muuta-
man huoneiston itselleen.548

Rakennusmestari Heikki Honkanen rakennutti ja urakoi perustamansa As.oy Pengerkatu
21a yhtiön uudisrakennuksen.549

Wilho Mäkelän ja Ossi Tahvanainen perustama As.oy Torkkelinrinne rakennutti uudisra-
kennuksen,550 jonka suunnitteli Arthur Kullman.551 Yrjö Jahnssonin säätiö sai lahjana kiin-
teistön 16.3.1955 (lainhuuto). Säätiö myi kiinteistön As.oy Torkkelinrinne -nimiselle yhti-
ölle 23.3.1956 (lainhuuto). 552

 17.6.1936

Korttelia 332 varten oli tehty sen uudelleenjärjestelyä koskenut saneeraussuunnitelma, jota
käsiteltiin luvussa aikaisemmin. Vahvistettu asemakaava (kuva) mukaili suunnitelmaa.
Kaikki kaavamuutoksen käsittämät rakennukset toteutuivat ajanjakson aikana.

Kuva. Korttelin 332 asemakaavamuutos.

Ammattikoulutustaan Urasto täydensi lukuisilla ulkomaisilla opintomatkoillaan mm. Viroon, Ruotsiin, Nor-
jaa -

Rakennustaito 6/1955, 179.
546 Rakennustaito 4/1937, 61.
547 Ylimääräisen yhtiökokouksen 23.2.1937 pöytäkirja, KA.
548 Nenonen ja Toppari 1983, 261.
549 Perustavan yhtiökokouksen 14.11.1935 pöytäkirja, KA. Rakennusmestari Heikki Honkanen (1888 1963)
perusti oman rakennusliikkeen Poriin 1918 ja Helsinkiin 1927. Hän teki useita opintomatkoja Ruotsiin, Tans-
kaan, Saksaan, Belgiaan, Ranskaan ja Englantiin, Neuvostoliittoon, Norjaan, Sveitsiin ja Italiaan. Honkanen
osallistui aktiivisesti sosiaalisen yhdistystoimintaan. Talousneuvoksen arvonimi Honkaselle myönnettiin
1953. Hän perusti 1950-luvun alussa vaimonsa Hilman kanssa säätiön. Vaikuttajamestarit 2005, 48 49.
550 Perustavan yhtiökokouksen 14.3.1956 pöytäkirja, KA.
551 Nenonen ja Toppari 1983, 258.
552 Kiinteistökortisto, kortteli 340. HKA.



Rakennusmestari August Tolosen perustama As.oy Agricolankulma rakennutti uudisraken-
nuksen, jossa on valopiha.553 Rakentamaton tontti oli aiemmin ollut varattuna Kallion yh-
teiskoulun tarkoituksiin, jonka se oli taloudellisten ongelmien takia joutunut myymään To-
loselle.554 Rakennuksen piirsi Tolosen teekkaripoika Lauri Tolonen. Tolosen perhe asui
itse rakennuksen seitsemännessä kerroksessa. Pisimpään talossa asui varatuomari Leo To-
lonen, joka myi kiinteistön kauppaneuvos Erkki Salonojan Erja-Kiinteistöt Oy:lle 1984,
jonka jälkeen alkoi kiinteistön peruskorjaus.555, Yhtiö sai kaavamuutoksen yhteydessä
myös julkisivuoikeuden päätyseinään, jotta se pystyi sijoittaa päätyyn ikkunoita viereistä
Kallion yhteiskoulun piha-aluetta vastaan.556

Erik Ljungbergin, Arvo Nyholmin ja Nils Eric Hildeenin omistama As.oy Pengerkatu 6 ra-
kennutti uudisrakennuksen,557 jonka suunnittelivat arkkitehdit Matti ja Aulis Hämäläi-
nen.558

Asemakaavamuutoksessa (kuva) jaettiin yksittäinen tontti kolmeen osaan. Tonteilla sijaitsi
ennen uudisrakennuksia vuonna 1924 valmistuneet kaksi suurta kivirakenteista autotallia.
Ne oli rakennuttanut yhtiö nimeltään Tekniska byrån Commercial. Tallit eivät kuitenkaan
oikein menneet kaupaksi, joten tilaa riitti muun muassa vanhojen tavaroiden myyntiin. Toi-
sessa kerroksessa sijaitsivat painisalit.559 Kaikki kaavamuutoksen rakennukset toteutuivat
ajanjaksolla.

Kuva. Korttelin 335 pohjoispään käsittänyt kaavamuutos.

553 Rakennusmestari August Tolonen (1879 1944) edusti Suomen Rakennusmestariliittoa vuonna 1927 Tuk-
holmassa pidetyillä I pohjoismaisilla rakennuspäivillä. Vastaavasti, kun II pohjoismaiset rakennuspäivät jär-
jestettiin 1932 Suomessa hän oli Suomen toimikunnassa edustaen rakennusmestariliittoa. Tolonen oli myös
Suomen Asuntohypoteekkipankin arviomies. Vaikuttajamestarit 2005, 222.
554 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.1.1936 n:o 2/15. Kiinteistölautakunnan esitys Porthaninkadun tonttia
n:o 17 koskevan asemakaavan muuttamisesta ja rakennuskiellon sille hankkimisesta.
555 Salmela, Marja, , Helsingin Sanomat 18.8.2021.
556 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 17.6.1936 n:o 10/15. Asunto-osakeyhtiö Agricolankulma nimisen yhtiön
anomus korttelia n:o 332 koskevan asemakaavan muuttamisesta.
557 Ylimääräisen yhtiökokouksen 12.6.1937 pöytäkirja, KA.
558 Arkkitehti 1/1938, 3.
559 Nenonen ja Toppari 1983, 237.



Akseli Ahtovirta, Paavo Aropaltio sekä rakennusmestari Rafael Arala ja piirtäjä Arvo Elo
rakennuttivat As.oy Franzeninkatu 22a uudisrakennuksen.560 Kiinteistön pääurakoi raken-
nusmestari Arvo Elo.561 Kiinteistö siirtyi ilmeisesti heti valmistuttuaan kiinteistöyhtiö
Finska Fastighetsbyrån omistukseen.562 Elanto osti kiinteistön 29.12.1954 (lainhuuto).
Kaupan yhteydessä perustettiin uusi As.oy Franzeninkulma.563

Kaavamuutoksessa (kuva) jaettiin alun perin kaksi tonttia kolmeen. Kaikki kaavamuutok-
sen rakennukset toteutuivat ajanjaksolla.

Kuva. Korttelia 339 käsittänyt kaavamuutos.

Rakennusmestarien Martti Peltolan ja Paavo Nopolan sekä hovioikeuden auskultantti Boris
Gratschoffin perustama As.oy Fleminginkatu 12a rakensi uudisrakennuksen.564 Rakennuk-
sen suunnittelivat arkkitehdit Aulis ja Matti Hämäläinen.565

Korttelin asemakaavamuutos (kuva) laadittiin Osuusliike Elannon rakennushanketta var-
ten. Kaavassa tontin keskelle muodostettiin laaja pihamaa ja tontit yhdistetty tontiksi n:o
23. Valtuusto hyväksyi muutoksen 11.1.1939.566

560 Ylimääräisen yhtiökokouksen 8.12.1937 pöytäkirja, KA.
561 Maistraatin tuomiokirjat 3.12.1938 CA:62, KA
562 Ylimääräisen yhtiökokouksen 4.7.1938 pöytäkirja, PRH.
563 Kiiski 1963, 241; KA, lainhuutokortisto, kortteli 335.
564 Perustavan yhtiökokouksen 18.3.1937 pöytäkirja, KA.
565 Arkkitehti 5/1937, 19.
566 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 11.1.1939 n:o 1/10: Osuusliike Elanto r.l. nimisen osuuskunnan anomus
korttelia n:o 318 koskevan asemakaavan muuttamisesta.



Kuva. Korttelin 318 kaavamuutos.

Osuusliike Elanto rakennutti osoitteeseen Neljäs linja 3 5 autohallirakennuksen ja työsuh-
deasuntoja henkilökunnalleen.567 Rakennukset olivat jatkoa Elannon korttelissa aloitta-
malle hankkeelle, jonka ensimmäinen rakennus oli valmistunut Viidennelle linjalle vuonna
1926 (ks. luku II). Rakentamisen yhteydessä talojen kohdalla ollut Neljännen linjan pen-
gerrys madallettiin muun katualueen tasolle Elannon toimesta.568 Tontilla oli alkuaan ollut
kolme puutaloa.569

Rakennushanke tehtiin kahdessa osassa. Elanto oli juuri ennen talvisodan syttymistä raken-
nuttanut paikalle 2 3-kerroksisen rakennuksen (kuva), jonka alakertaan sijoittuivat osuus-
liikkeen autotallit ja kolmanteen kerrokseen asuntoja. Rakennus oli suunniteltu siten, että
sen päälle voitaisiin myöhemmin rakentaa korotuksena suuri asuntotalo. Ensimmäisen ra-
kennushankkeen suunnitteli KK:n rakennusosasto ja sen urakoi Otto Vuorion rakennus-
liike.570

Kuva. Elannon uusi autotallirakennus.571

567 Nykyään rakennukset ovat vakuutusyhtiö Eläke-Varman omistuksessa.
568 Helsingin maistraatin tuomiokirjat 22.11.1938 CA:61, KA.
569 Nenonen ja Toppari 1983, 164.
570 Elanto  osuuskaupallinen lehti n:o 15 19.7.1940. KK.
571 Elanto-lehti 19.7.1940, 1, KK.



Vuonna 1945 ryhdyttiin päälle rakentamaan korotusta, joka koostui kahdesta eri asuinra-
kennuksesta. Niiden parista sadasta huoneistosta suurin osa oli pienasuntoja ja ne oli tar-
koitettu pääasiassa vuokrattaviksi Elannon henkilökunnalle. Kokeiluluontoisena uudisra-
kennukseen järjestettiin 25 pientä huonetta, jotka varattiin liikkeen vanhemmille naispuoli-
sille toimihenkilöille sekä sijoitettiin taloon lastentarha ja -seimi, jonne työssäkäyvät äidit
saattoivat jättää lapsensa päivän ajaksi.572 Rakennukset valmistuivat vuonna 1946 ja ne
suunnitteli KK:n rakennusosastolla arkkitehti Toivo Löyskä.573 Rakennukset urakoi Hel-
singin Asuntokeskuskunta Haka.574

Helsinginkadun ja Hämeentien kulmaukseen Henrik Avellanin, Clas Thunbergin ja Erik
Waseniuksen perustama As.oy Hämeentähti ja As.oy Helsingin Helmen rakennuttivat suu-
ren asuinkerrostalon korttelissa 343.575 Rakennukset suunnitteli arkkitehti Gösta Juslén ja
pääurakoi Rakennusliike Clas Thunberg.576

Hämeentähden rakennus vaati tornin sisustamisen ja tontin pienoisen rajamuutoksen takia
asemakaavanmuutoksen (n:o 1667, Brunila), jonka valtuusto hyväksyi 16.9.1936.577 Pai-
kalla oli aiemmin sijainnut Suruttomain työväenrakennuksia. Helmen rakennus vaati Pen-
gerkadun puoleisen räystäslinjan korotuksen takia asemakaavamuutoksen (n:o 1717, Tuuk-
kanen), jonka valtuusto hyväksyi 17.3.1937.578

As.oy Hämeentähti oli ostanut kiinteistön 13.6.1936 (lainhuuto) ja As.oy Helsingin Helmi
9.11.1936 (lainhuuto) Ab Helsingfors Aktiebostäder -yhtiöltä.579 Elanto osti molempien
kiinteistöjen osakkeet syyskuussa 1940580 henkilökuntansa asuntotarvetta varten, mutta
myi ne jo vuosina 1951 52 säilyttäen kuitenkin liikehuoneistot omituksessaan.581

Helsinginkatu 2 b tontille oli laadittu vuonna 1936 Dietrich Dahlbergin toimesta piirrokset
asuintaloa varten, 582 mutta tämä rakennus ei toteutunut. Rakennustyöt olivat keskeytyneet

572 Suomen Sosialidemokraatti 12.1.1945 n:o 10, 1 2. KK.
573 Arkkitehti 10/1939, 34.
574 Rakennustaito 1946.
575 Perustavien yhtiökokouksien 2.6.1936 ja 12.9.1936 pöytäkirjat, KA.
576 Thunberg tunnetaan myös menestyneenä pikaluistelijana. Arkkitehti 10/1936, 37.
577 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 16.9.1936 n:o 12/8: Asunto oy. Hämeentähti nimisen yhtiön anomus Hel-
singinkadun tontin n:o 2 asemakaavan muuttamisesta.
578 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 17.31937 n:o 5/13: Asunto O. Y. Helsingin Helmi nimisen yhtiön ano-
mus korotetun rakennusoikeuden myöntämisestä yhtiölle.
579 Kiinteistökortisto, kortteli 343. HKA.
580 , Svenska Pressen 14.11.1940. Safan lehtileikekokoelma 1940:4.
ARKM.
581 Siipi 1963, 240 242.
582 Rakennuslupatunnus Ke-283-A-36, Lupapiste Kauppa,



louhintavaiheessa, koska talon urakoitsijana toiminut rakennusmestari August Hämäläinen
oli jättänyt työntekijöiden palkkoja ja aliurakoitsijoiden laskuja maksamatta.583

Kolmas linja 31 ja Wallininkuja 4 (1937)
Rakennusosakeyhtiö Cyklop ab:n perustamat As.oy Aurinkola ja As.oy Kuutamo584 ra-
kensi kaksi uudisrakennusta alun perin samalle tontille korttelissa 316. Rakennuttaja pää-
urakoi rakennukset. Rakennukset suunnitteli Eino Moberg.585 As.oy Aurinkola oli hankki-
nut kiinteistön omistukseensa pakkohuutokaupasta 9.10.1933 (lainhuuto) As.oy III linja
31-nimiseltä yhtiöltä.586

Rakentamisen yhteydessä yhtiö ja tontti jaettiin kahteen puoliskoon, joka vaati asemakaa-
vanmuutoksen (n:o 1705, Brunila). Valtuusto hyväksyi sen 20.1.1937. Muutoksessa tont-
tien välinen raja tuli jättää aitaamatta.587 Tonttijaon seurauksena Aurinkola käsitti tontin
Kolmas linja 31 ja Kuutamo tontin Wallininkuja 4.588 Brunila oli kysynyt rakennuttajan
puolesta kiinteistölautakunnalta lausuntoa Kolmannen linjan mataloittamisesta tontin koh-
dalla uudisrakennushanketta varten kaupungin kustannuksella, mutta vastaus oli kieltei-
nen.589 Aikaisemmin yhdelle tontilla oli kolme rakennusta, yksi pelkkää puuta, kaksi osit-
tain kiveä, osittain puuta, joissa asui satakunta vuokralaisperhettä.590

As.oy Hämeentie 22 rakensi lisärakennuksen Viidennen linjan puolelle ja korotti kahdella
kerroksella vuonna 1911 valmistunutta Hämeentien varrelle ollutta rakennusta. Kiinteistö
oli tuolloin filosofian tohtori Frithiof Nevanlinnan ja K. J. Inbergin omistuksessa.591 Pää-
urakoitsijana toimi rakennusmestari Oskari Vilamo ja rakennuksen suunnitteli arkkitehti
Elias Paalanen.592

Kiinteistö päätyi jo vuonna 1941 pääosin vakuutusyhtiö Osmon omistukseen.593 Siellä
avattiin syyskuussa 1955 uudistettu kauppahalli, joka oli alun perin rakennettu talon laajen-
nuksen ja uudistuksen yhteydessä. Uudistetun hallin suunnitteli arkkitehti Eino Tuompo.594

583 Suomen Sosialidemokraatti 30.9.1936 n:o 267, 5, KK.
584 Perustavan yhtiökokouksen 8.9.1936 pöytäkirja (Aurinkola) ja perustavan yhtiökokouksen 16.3.1937 pöy-
täkirja (Kuutamo), KA.
585 Arkkitehti 10/1936, 37; Nenonen ja Toppari 1983, 158.
586 Kiinteistökortisto, kortteli 316. HKA.
587 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.1.1937 n:o 2/11: Asunto-osakeyhtiö Aurinkola Bostadsaktiebolag ni-
misen yhtiön anomus III linjan tontin n:o 31 jakamisesta kahdeksi tontiksi.
588 Kiinteistökortisto, kortteli 316. HKA.
589 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 27.7.1936 § 1067. HKA.
590 Nenonen ja Toppari 1983, 159.
591 Yhtiökokouksen 31.1.1932 pöytäkirja, KA.
592 Arkkitehti. 8/1934, 30, 122; Nenonen ja Toppari 1983, 206.
593 Yhtiökokouksen 2.12.1941 pöytäkirja, KA.
594 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 19/55 6.7.1955 § 328. HKA.



Kauppahallissa olivat kadun tasossa elintarvikemyymälät, toisessa kerroksessa naisten ja
miesten asustemyymälät sekä kahvibaari.595 Kaksikerroksinen rakennus sijaitsee Ässänrin-
teen puolella ja siinä on rappaukseen piirretty elementtisaumat. Sisäänkäynti halliin oli
sekä Viidennen linjan että Haapaniemenkujan (nykyinen Ässänrinne) puolelta. Esikuvana
oli käytetty Tukholman ja Örebron uusia halleja, jotka olivat tuolloin Pohjois-Euroopan
uudenaikaisimpia.596 Kiinteistö tuli Pohjola-yhtiön omistukseen 11.5.1983 (lainhuuto).597

Korttelissa 305 As.oy Toinen linja 1 uudisrakennuksen rakennutti rakennusmestari Oskari
Järvenpää ja urakoi A. Salo598 & O. Järvenpää. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Ragnar
Wessman.599 Rakennushanketta varten oli haettu asemakaavamuutosta, jonka mukaisesti
olisi saatu rakentaa Toisen linjan varrelle 7-kerroksen korkeuteen sallitun kuuden sijasta.
Valtuusto hyväksyi kaavan 23.3.1933, mutta sisäasiainministeriö ei. Hakijat uudistivat ha-
kemuksensa pienin muutoksin vuonna 1934, mutta kiinteistölautakunta ei ministeriön
aiemman kielteisen kannan vuoksi katsonut voivansa puoltaa lähes samanlaista hake-
musta.600 Talon omistus säilyi Järvenpään perikunnalla koko tutkimuksen ajanjakson.601

Aikaisemmin tontilla oli kaksi puutaloa ja niissä toistasataa asukasta sekä nahkurinverstas
ja suutarinverstas.602

Kiinteistönomistajat Tamara ja Igor Andrejeff (myöhemmin Ahvenlahti) rakennuttivat
kuusikerroksisen uudisrakennuksen kadun varteen korttelissa 315. Rakennuksen suunnitteli
arkkitehti W. G. Palmqvist.603 Rakennus ei vaatinut asemakaavan muutosta. Kaupungilta
tontin vuonna 1908 ostanut leipuri Andrejeff piti leipomoliikettään vanhemmassa kivita-
lossa pihan perällä. Leipomon työntekijät olivat venäläisiä ja osa talon asukkaista oli Venä-
jän vallankumousta paossa olleita emigrantteja.604 Ahvenlahti ja Tamara Vauhkonen myi-
vät kiinteistön As.oy Kolmas linja 21 nimiselle yhtiölle 28.9.1965 (lainhuuto).605

595 Suomen Sosialidemokraatti 10.2.1956, ARKM, Safan lehtileikekoko-
elma 1956:1.
596 Helsingin Sanomat 10.7.1955, ARKM, Safan lehtileikekokoelma 1955:5.
597 Pohjola myi kiinteistön 5.11.1997 (lainhuuto) sen edelleen omistavalle vakuutusyhtiö Ilmariselle. KA,
lainhuutokortisto, kortteli 328.
598 Rakennusmestari Antti Salo (1882 1934) oli saanut päästötodistuksen Porin teollisuuskoulusta 1905 täy-
dentäen sittemmin opintojaan Ruotsiin, Saksaan, Italiaan ja Ranskaan tekemillään opintomatkoilla. Koulusta
päästyään Salo siirtyi pääkaupunkiin. Hänen viimeinen rakennustyönsä oli talo Hämeentie 4. Rakennustaito
12/1934, 174.
599 Rakennuslupahakemus 12-1933, Rakvv:n arkisto; Arkkitehti 3/1934, 10.
600 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 24.5.1934 § 964, liitteet 1 2. HKA.
601 Yhtiökokouksen 29.3.1988 pöytäkirja, KA.
602 Nenonen ja Toppari 1983, 118.
603 Lopputarkastusraportti 46; 76 37 (1937), Rakvv:n arkisto; Nenonen ja Toppari 1983, 154.
604 Nenonen ja Toppari 1983, 155 156.
605 Lainhuutokortisto, kortteli 315. KA.



Rakennusmestari Elmeri Niemelä ja varatuomari Into E. Heimon perustama As.oy
Franzéninkatu 3 rakensi uudisrakennuksen korttelissa 344. 606

Korttelissa 338 a rakennusmestarien Toivo Walleniuksen, Toivo Eklundin ja Harry Aalto-
sen perustama As.oy E.W.A rakensi uudisrakennus,607 jonka urakoivat rakennuttajat ja sen
suunnitteli Heimo Kautonen.608

Työväen as.oy Rauhan uudisrakennuksen korttelissa 309 rakennuttivat Martin Gudmund ja
Erik Welroos.609 Rakennuksen suunnitteli Helge Lundström.610 Yhtiön koko osakekanta
siirtyi vuonna 1947 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Kansan omistukseen.611

Korttelissa 307 As.oy Petäjä (valm. 1910) suunnitteli tontillensa uutta kolmikerroksista li-
särakennusta, joka oli tarkoitus rakentaa paikalla olleen puutalon paikalle.612 Rakennuksen
tuli olla asuttavassa kunnossa 1.9.1937. Suunnitellun rakennuksen huoneistot olivat yksi-
öitä. Talon oli tarkoitus jäädä yhtiön hallintaan vuokrataloksi. Vuosikokouksessa maalis-
kuussa 1937 päätettiin rakentaminen kuitenkin siirtää edullisempaan ajankohtaan, jolloin
se olisi yhtiölle tuottoisampaa ja urakkatarjoukset halvempia. Tämän jälkeen tulivatkin so-
tavuodet ja koko suunnitelma jäi toteuttamatta. Hanke tuli uudelleen esiin 1980-luvulla (ks.
luku VII).613

Korttelissa 313 piirtäjä Arvo Elo rakennutti ja urakoi myös As.oy Siltasaarenkatu 15 uudis-
rakennuksen.614 Vuokrataloyhtiön omistus vaihtui pari kertaa, kunnes se myytiin vuonna
1947 vakuutusyhtiö Salamalle.615

606 Ylimääräisen yhtiökokouksen 2.6.1937 pöytäkirja, KA; maistraatin tuomiokirjat 8.12.1936 CA:39, KA.
607 Perustamiskirja 7.5.1937, KA.
608 Arkkitehti 5/1937, 19.
609 Ylimääräisen yhtiökokouksen 28.12.1936 pöytäkirja. KA.
610 Nenonen ja Toppari 1983, 130.
611 Ylimääräisen yhtiökokouksen 1.11.1947 pöytäkirja. KA.
612 Nenonen ja Toppari 1983, 122.
613 Valli 1990, 36 37.
614 Ylimääräisen yhtiökokouksen 4.6.1938 pöytäkirja, KA.
615 Ylimääräisen yhtiökokouksen 9.9.1947 pöytäkirja, KA. Henkivakuutusosakeyhtiö Salama. Per. 1910, lak.
1971. Nimi vuodesta 1920 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Salama. Fuusioitu 1971 Suomi-yhtiön kanssa
Suomi-Salamaksi. Pörssitieto.fi.



As.oy Kiisken korttelissa 309 perustivat vakuutusvirkamies Arvo Berglind ja rakennusura-
koitsija Arvid Olin.616 Sen pääurakoi rakennusmestari Iivari Hongisto ja suunnitteli arkki-
tehti Ferdinand Salokangas.617

Gunnar Nyströmin, Reino Malen ja Aarne Siltalan perustama As.oy Hämeentie 48 raken-
nutti uudisrakennuksen korttelissa 343,618 jonka pääurakoi rakennusmestari Reino Male.
Sen suunnitteli arkkitehti Juho Saari.619

Kiinteistö oy Porthaninkatu 4 korttelissa 313 perusti Eino Korkeamäki.620 Rakennuksen
suunnitteli Helge Lundström. Siihen tuli isohkoja asuntoja.621

Toimitusjohtaja Martti Peltolan omistama Aktiebolaget Metall Osakeyhtiö rakennutti uu-
disrakennuksen korttelissa 331.622 Rakennuksen urakoi rakennusmestari Johan Pirskanen,
ja sen suunnitteli Helge Lundström.623

Korttelissa 331 johtaja Lauri Katajan omistama Itäinen Viertotie 36 oy rakensi uudisraken-
nuksen,624 jonka suunnitteli arkkitehti Rudolf Lanste.625

As.oy Termä suunnitteli Kolmannen linjan varteen korttelissa 312 suurta kolmen tontin
laajuista rakennuskokonaisuutta (kuva). Siihen oli tarkoitus sijoittaa suuri pienasuntoja kä-
sittänyt talo, johon olisi tullut myös uimahalli, voimistelu- ja kokoussaleja, ravintola, auto-

an ja merelle.626 Talo oli
suunniteltu valmistuvaksi vuoden 1938 alussa. Piirustukset oli laatinut arkkitehti Vietti Ny-
känen.627 Ilmeisesti hanke on jäänyt toteutumatta taloudellisista syistä. Kohteen rakennuk-
sista toteutuivat hieman myöhemmin Kolmas linja 5 ja 7. Rakennusryhmän itäisin raken-
nus Kolmas linja 7 toteutui 1960-luvulla (ks. luku VI).

616 Ylimääräisen yhtiökokouksen 14.5.1938 pöytäkirja, KA.
617 Maistraatin tuomiokirjat 22.3 ja 31.5.1938, KA; Arkkitehti. 7/1938, 25.
618 Perustavan yhtiökokouksen 24.11.1938 pöytäkirja, KA.
619 Rakennustaito 1/1942, 16; Arkkitehti. 1/1939, 6.
620 Ylimääräisen yhtiökokouksen 22.4.1938 pöytäkirja, KA.
621 Nenonen ja Toppari 1983, 146.
622 Ylimääräisen yhtiökokouksen 17.11.1938 pöytäkirja, KA.
623 Nenonen ja Toppinen 1983, 218.
624 Ylimääräisen yhtiökokouksen 22.3.1938 pöytäkirja, KA.
625 Nenonen ja Toppari 1983, 218.
626 Helsingin Sanomat 19.3.1937.
627 Uusi-Suomi 28.3.1937, Safan lehtileikekokoelma 1937. ARKM.



Kuva. As.oy Termän julkisivu Kolmannen linjan puolelle.628

As.oy Termän hankeen peruunnuttua nousi korttelissa 312 suunnitellun rakennusryhmän
keskelle As.oy Kolmas linja 5:n massiivinen uudisrakennus. Sen suunnitteli paljon taloja
Kallioon suunnitellut Helge Lundström. Talon erikoisuus on pyöreä sisäpiha.629

Korttelissa 312 As.oy Termän hankkeen jälkeen nousi Kolmannen linjan ja Porthaninka-
dun kulmaan jonkin verran aiemmin suunniteltua kivirakennusta muistuttava asuintalo. Sen
suunnitteli arkkitehti Juho Saari.630 Piharakennuksessa sijaitsi pitkään Siiloan-seurakunnan
rukoushuone, ja Porthaninkadun puolella edelleen tunnettu ravintola Oiva.631 Suomen lii-
kesivistysrahaston kannatusyhdistys osti kiinteistön 8.4.1946 (lainhuuto)632 ja myi kiinteis-
tönsä As.oy Porthaninkatu 5 -nimisellä yhtiölle 23.12.1970 (lainhuuto).633

Helsingin Puhelinyhdistys korotti ja laajensi osoitteessa Kaarlenkatu 11 olevaa puhelinkes-
kustaan korttelissa 339. Laajennuksen suunnitteli alkuperäisen rakennuksenkin (1915)
suunnitellut arkkitehti Lars Sonck.634

628 Uusi-Suomi 28.3.1937, Safan lehtileikekokoelma 1937. ARKM.
629 Helge Lundströmin suunnittelemia rakennuksia on eri puolilla Helsinkiä kolmatta sataa. Lundströmin ra-
kennuksissa oli hyvin usein suuri runkosyvyys  jopa 25 metriä  mikä oli mahdollista valopihan tai pimeän
porrashuoneen avulla. Lindh 2002, 70 71.
630 Arkkitehti 10/1939, 34.
631 Nenonen ja Toppari 1983, 145.
632 Kiinteistökortisto, kortteli 312. HKA.
633 Lainhuutokortisto, kortteli 312, KA.
634 Rakennustieto 4/1939 (rakennusluvat Helsingissä, ei sivunumeroa), rakennuslupahakemus Ke-47-B-42,
Rakvv:n arkisto.



Funktionalismi alkoi 1930-luvulla kaupunkisuunnitteluideologiana työntyä Suomeen. Sii-
hen liittyivät ajatukset rakennusten aikaisempaa avoimemmasta asemakaavallisesta sijoit-
tamisesta, asuntojen valoisuudesta ja asukkaiden tasa-arvosta. Aatteiden sovellus kohdistui
nopeasti Kallion alueeseen, koska siellä sijaitsi vielä rakentamattomia tontteja ja puutaloin

 Kaupungin tuolloinen rakennustarkastaja Harald Andersin
esitteli Kallion ensimmäinen saneeraussuunnitelman vuonna 1933. Apulaisasemakaava-
arkkitehti Aminoff puolestaan esitteli kaupungin laatimia saneeraussuunnitelmia Kallion
alueelle 1930-luvun puolivälin tienoilla. Suunnitelmien perusteella joitakin avoimempaa
uudisrakentamista tuottaneita asemakaavamuutoksia saatiinkin ajanjaksolla aikaiseksi lä-
hinnä kaupungin tuolloin myytävänä olleilla tonteilla. Ne kuitenkin loppuivat 1930-luvun
lopussa. Kaupunki saneerasi asemakaavaa myös muuttamalla Torkkelinmäen alueella ra-
kentamiseen tarkoitettuja tontteja puistoiksi. Kaupungin oma rakentaminen jäi ajanjaksolla
vielä vähäiseksi, mutta suunnittelu oli vilkasta esimerkiksi Eläintarhanlahden pohjoisosan
osalta. Sen sijaan yksityinen rakennustoiminta oli erittäin voimakasta ennen talvisodan syt-
tymistä ja painottui Torkkelinmäen reuna-alueille ja hajanaisesti eri puolille Linjojen alu-
etta. Rakentaminen perustui pääasiassa rakennusmestarien rakennuttamiin taloihin. Ter-
vehdyttämissuunnitelmista huolimatta osa uusista rakennuksista toteutettiin edelleenkin
voimassaolevan asemakaavan ja rakennusjärjestyksen mukaisesti, varsinkin Linjojen alu-
eella. Tämä muodosti lähtökohdan seuraavan ajanjakson tapahtumille.



tuminen, liikenteen ahdinko, liiallinen asuinahtaus sitä seuraavine terveydellisine ja mo-
raalisine haittoineen, asumisen kalleus, auringonvalon puute ym., pohjautuvat liian suu-
reen asutustiheyteen. Erityisesti Euroopan mantereen suurkaupungeissa se on johtanut ke-
hityksen epäterveeseen suuntaan. Paljon onnellisemmassa asemassa ovat tässä suhteessa
anglosaksiset kaupungit, jotka on rakennettu tuntuvasti matalampaa ja harvempaa raken-
nusmuotoa käyttäen.  O.-I. Meurman 1947, 215.

Edellinen sitaatti kuvaa kaupunkisuunnittelun auktoriteetiksi nousevan Meurmanin Asema-
kaavaopissaan kuvailemia suuren asutustiheyden tuottamia ongelmia sekä sodan jälkeisen
kaupunkisuunnittelun tavoitteiden aiempaa voimakkaampaa suuntautumista Yhdysvaltoi-
hin ja Iso-Britanniaan, joka pohjusti tulevaa lähiökehitystä. Aatteet kytkeytyivät myös
ajanjakson Kalliota koskeneeseen suunnitteluun.

Sodan jälkeisessä maailmassa kaupunkisuunnittelua ohjasi modernistinen näkemys jatku-
vasta kehityksestä. Lähtökohtana oli irtisanoutuminen vanhasta ja uuden suunnittelu puh-
taalta pöydältä rationaalisesti.635 Sota oli tuhonnut monta vanhaa kaupunkikeskustaa Man-
ner-Euroopassa, erityisesti Saksassa.636 Itä-Berliinissä vanhan Frankfurter Alleen kummal-
lakin puolella rauniot korvattiin 1959 65 ensimmäisellä sosialistisella asuntoalueella.637

Lontoossa uusi city-alue ja Barbicanin kulttuurikeskus rakennettiin pommitettujen alueiden
tilalle.638 Hollannissa Rotterdamin pahoin pommituksissa tuhoutunut keskusalue rakennet-
tiin sodan jälkeen modernia kaupunkia symboloimaan.639

Pohjoismaiden kaikissa pääkaupungeissa laadittiin ja osin toteutettiin saneeraussuunnitel-
mia 1800-luvulla tai aikaisemmin rakennettuja alueita varten, joiden katsottiin olevan ase-
makaavallisesti vanhentuneita.640 Yhteistyötä edistivät poliitikot, vaikuttajat ja organisaa-
tiot. Suunnittelijoiden yhteistyötä mahdollisti yhteinen kieli, jota myös suomalaiset pystyi-
vät yleensä puhumaan ja lukemaan. Maiden sosiaalinen kehitys oli samansuuntaista ja po-
liitikot tähtäsivät samoihin tavoitteisiin. Myös lainsäädäntöä yhdenmukaistettiin. Suunnit-
telijat löysivät inspiraatiota ja moraalista tukea työskennellessään samankaltaisten olosuh-
teiden parissa.641

635 Kervanto Nevanlinna 2001, 140.
636 Kolbe 2002, 211.
637 Tietz 2000, 66.
638 Kolbe 2002, 211.
639 Moritz 2017.
640 Kolbe 2002, 211 212.
641 Hall 1991, 257.



Suomessa ruotsalaiset uudisrakennussuunnitelmat tunnettiin hyvin ja niistä otettiin mal-
lia.642 Ruotsissa suunnittelijat olivat jo ennen toista maailmansotaa alkaneet etsiä Iso-Bri-
tanniasta ja USAsta malleja ja kontakteja Saksan sijaan. Tämä syventyi maailmansodan ai-
kana ja sen jälkeen. Esimerkiksi Lewis Mumfordin The Culture of Cities julkaistiin ruot-
siksi vuonna 1942, ja sen vaikutus oli yhtä suuri 1940-luvulla kuin Le Corbusierin työt
1920-luvulla. Myös englantilainen suunnittelu ja etenkin Patrick Abercrombien suunnitel-
mat Suur-Lontoota ja Uusia kaupunkeja varten toimivat suunnittelun malleina ja inspiraati-
oina.643

Tukholmassa Norrmalmin uudistaminen alkoi vuonna 1951 ja yli 400 kiinteistöä purettiin
noin 100 uuden rakennuksen tieltä.644 Näkyvän maamerkin muodostavat viisi 19-kerrok-
sista toimistorakennusta.645 Uudissuunnitelmaa muutettiin useita kertoja, mutta lopullinen
tulos oli kompromissien ja sen hetken päätösten tulos ennemmin kuin jonkun alustavan
suunnitelmavision lopputuote. Uudistamista varten oli säädetty kunnalle etuosto-oikeudet
antanut laki, Lex Norrmalm.646

Kööpenhaminassakin laadittiin uudistussuunnitelmia, joista suurin oli City Plan Vest
(1958). Se sijoittui Vesterbron alueelle, joka oli 1800-luvulta peräisin oleva työväestön
asuinalue viisikerroksisine rakennuksineen. Suunnitelmassa alue oli purettu korkeiden toi-
misto- ja hallintotalojen tieltä. Suunnitelma jäi kuitenkin pääosin toteutumatta rahoituson-
gelmien takia. Ainoa toteutunut pilvenpiirtäjä oli vuonna 1960 valmistunut SAS hotelli.647

Sodan jälkeen suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä olivat maan jälleenrakentami-
nen, siirtoväen asuttaminen ja sotakorvauksista selviäminen.648 Käytyjen sotien seurauk-
sena yli 400 000 ihmistä joutui jättämään Karjalan, 120 000 asuntoa oli tuhoutunut tai jää-
nyt luovutetuille alueille. Siirtoväen asuttaminen saatiin kuitenkin ratkaistuksi nopeammin
ja perusteellisemmin kuin muissa Euroopan maissa, noin viidessä, kuudessa vuodessa.
Koska siirtolaisille pyrittiin löytämään menetettyjä vastaavat elinolot, jälleenrakentaminen
keskittyi alkuun maaseudulle.649

Angloamerikkalainen suunnitteluideologia sai sotien jälkeen Suomessa enemmän sijaa.650

Funktionalistinen arkkitehtuuri-ideologia oli siirtynyt maailmansodan aikana Yhdysvaltoi-
hin erityisesti Saksasta. Myös Alvar Aallon matkoilla ja kontakteilla oli merkitystä. Sodan

642 Kervanto Nevanlinna 2005, 180 182.
643 Hall 1991, 215.
644 Hall 1991, 233.
645 Lunden 2016.
646 Hall 1991, 233-234.
647 Buhl Thomsen 2015.
648 Schulman 2000, 27 28.
649 Nikula 1993, 135 136.
650 Ward 2002, 210.



jälkeen modernin arkkitehtuurin ideat palasivat Yhdysvalloista Eurooppaan tuottavuus- ja
tehokkuusajatusten hedelmöittäminä.651 Ydinperhettä ja luontoa painottava uusi asumisen
malli oli kotoisin Yhdysvaltojen keskiluokkaisilta esikaupunkialueilta, missä unelmatalo ja
oma auto korvasivat ihannekaupungin.652 Autoliikenteen kasvanut määrä nosti liikenteen
suunnittelun keskeiseksi.653 Erilaisten selvitysten ja laskelmien tekeminen maankäytön
suunnittelun avuksi yleistyi ja kasvuennusteet tulivat osaksi kaavoituksen arkipäivää.654

Suomessa etsittiin keinoja kansainvälisen tason asumistason saavuttamiseksi.655 Jälleenra-
kentamiseen kuului maan muuttaminen teolliseksi hyvinvointivaltioksi Ruotsin mallin mu-
kaan.656 Myös Tukholman Vällingbyn esikaupungin rakentamiseen kiinnitettiin huo-
miota.657

Sodan jälkeiseen suomalaiseen kaupunkisuunnitteluun keskeisesti vaikuttaneita henkilöitä
olivat Otto-I. Meurman ja Heikki von Hertzen, joiden ajatukset asumisen yhteiskunnalli-
sesta merkityksestä ja asuntoalueiden suunnittelusta olivat hyvin samansuuntaiset.658

Meurmanista tuli Suomen ensimmäinen asemakaavoituksen professori 1940 ja hän julkaisi
1947 kaupunkikäsityksensä kirjana Asemakaavaoppi.659 Se oli ensimmäinen suomalainen
kaavoitusta ja sen historiaa käsittelevä oppikirja ja siitä tuli yhdyskuntasuunnittelun oppi-
kirja useaksi vuosikymmeneksi. Meurman tunsi ja hyödynsi kansainvälisiä malleja Englan-
nista, Ruotsista, Saksasta ja Yhdysvalloista. Asemakaavaopin peruslähteitä olivat Meurma-

teokset.660

Meurmanin kaupunki-ihanteessa väylät ja rakennukset sijoittuvat hienotunteisesti alistuen
luonnonmuotoihin. Keskeinen periaate oli hajakeskitys. Asumakunta käsitti liikekeskuksen
sekä tehdas-, varasto- ja liikennealueita, jotka erotettiin toisistaan ja asunnoista viher-
vyöhykkeillä, että hallinto-, opetus-, kulttuuri- ja harrastustiloja, huoltolaitoksia ja kauppa-
keskuksen. Asumakunnat jakaantuivat erillisiin pienempiin osiin, asumalähiöihin, joita pal-
velivat paikallinen myymäläkeskus, koulu, postitoimisto ja kokoushuoneisto sekä muutama
työpajatontti.661 Nimitys metsäkaupunki keksittiin 1960-lopulla kritiikiksi Meurmanilaista

651 Hankonen 1994, 74 75.
652 Schulman 2011, 194.
653 Tuomi 2005, 34 35.
654 Tuomi 2005, 11 12.
655 Juntto 1990, 25.
656 Schulman 1990, 175.
657 Norppa 2019, 257.
658 Hankonen 1994, 170 171.
659 Nikula 1993, 138.
660 M-L. L., , Arkkitehti 1/1983, 21.
661 Nikula 1993, 138.



kaupunkia kohtaan. Se ilmaisee kuitenkin osuvasti myös kaupunkikäsityksen myönteiset
ominaisuudet.662

Meurman toimi useiden kaavoituskilpailujen palkintolautakuntien jäsenenä erityisesti
1940- ja 1950-lukujen vaihteessa sekä kirjoitti suuren määrän artikkeleita päivä- ja aika-
kausilehtiin. Myös rakennuslain 1959 valmistelussa Meurmanilla oli keskeinen asiantunti-
jarooli.663 Meurman ehti uransa aikana laatia asemakaavoja yli 60 suomalaiselle kunnalle.
Tärkein työkenttä hänelle oli Viipuri, jossa hän oli asemakaava-arkkitehtina 1918 37.
Meurman oli Puu-Käpylän puutarhakaupungin asemakaavoittaja. Hän vastusti 1960-lu-
vulla jyrkästi talojen purkua.664

Heikki von Hertzen oli 1941 perustetun Väestöliiton toiminnanjohtaja vuodesta 1943 ja
asuntopoliittinen vaikuttaja. Sodan jälkeen von Hertzen kirjoitti pamfletin Koti vaiko ka-
sarmi lapsillemme (1946), josta tuli asuntopoliittinen herätyskirja.665 von Hertzen tuomitsi
esimerkiksi Etu-Töölön Temppeliaukean alueen suljetun korttelirakenteen. Parhaina kau-
punkimaisina ympäristöinä hän esitteli Ruotsin 1940-luvun lähiöitä, kuten Tukholman Tra-
nebergia ja Göteborgin Guldhedeniä. von Hertzen oli tehnyt opintomatkoja Ruotsiin ja
Tanskaan ja kesällä 1945 kiertomatkan Suomessa. Von Hertzenin retkeilyihin olivat osal-
listuneet ajoittain myös kiinteistölautakunnan puheenjohtaja Yrjö Harvia ja Meurman.666

Puu-Käpylä teki häneen myönteisen vaikutuksen, paljon paremman kuin 1930-luvun asun-
totuotanto:

ennustoiminta Helsingissä yhtä epätyydyttä-
-luvun loppupuolella ilmeni kyllä pyrkimystä avoimempaan

667

von Hertzen tuomitsi varsinkin vuokrakasarmit. Hänen mukaansa Helsinki oli maailman
kasarmoitunein kaupunki. Helsingin keskustassa asui vuonna 1938 keskimäärin 88 asu-
kasta talossa, kun Berliinissä luku oli 76, Pariisissa 38 ja Manhattanilla 20.668 Hertzen toi
esiin myös saneerauksen tarpeeseen liitetyt sosiaaliset perusteet, jotka olivat lainattu lähes
sellaisenaan Meurmanin Asemakaavaopista (ks. alun sitaatti):

Liiallinen asumistiheys ja huonot tai vaikkapa vain epätyydyttävätkin asunto-olot tuovat
mukanaan mitä erilaisimpia yhteiskunnallisia sairauksia, synnyttävät rikollisuutta, alko-
holismia ja irtolaisuutta, kaivavat pohjaa kansan terveydeltä, rikkovat perhe-elämän ja ha-
joittavat kodit ja saavat aikaan vaikeita lasten ja nuorten huoltoprobleemeja. 669

662 Nikula 1993, 140.
663 - , arkkitehtiesittely, ARKM.
664 Nurmi 2010, 122.
665 Nikula 1990, 140.
666 Nurmi 2010, 109.
667 von Hertzen 1946, 14.
668 von Hertzen 1946, 12.
669 Lausuntoja Helsingin terveyttämiskysymyksestä (arkkit. B Aminoffin kirjoituksen johdosta), Arkkitehti
8/1947, 111.



Väestöliitto perusti kesäkuussa 1950 Asuntopolitiikka-nimisen lehden, joka välitti tietoa eri
maiden asuntopolitiikasta. Pamflettia ja lehteä jaettiin kansanedustajille, kaupunginvaltuu-
tetuilla, arkkitehtikunnalle ja valtion viranomaisille. Lehden toimituskuntaan kuuluivat
muun muassa Meurman, Aalto ja kiinteistölautakunnan Modeen.670 Lehdessä otettiin myös
kantaa Kalliossa tapahtuvaan saneeraukseen.

von Hertzenin johdolla perustettiin myös sosiaalista asuntorakentamista kehittänyt Asun-
tosäätiö vuonna 1951.671 Ensimmäiseksi rakennuskohteeksi tuli Espoon Tapiola, jonka ra-
kentaminen aloitettiin vuonna 1952 aravalainoilla.672 Asemakaava laadittiin Meurmanin
johdolla noudattaen Asemakaavaopin periaatteita. Kerrostaloista ei ollut muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta tarkoitus rakentaa kolmea kerrosta korkeampia. Keväällä 1952
Aulis Blomstedt, Aarne Ervi, Viljo Revell ja Markus Tavio ryhtyivät Meurmanin kanssa
suunnittelemaan ensimmäistä rakennusaluetta, Tapiolan itäistä lähiötä. Kerrostalojen
osuutta oli asuntopulan vuoksi pakko kasvattaa ja niistä suunniteltiin niin korkeita, että
Meurman vetäytyi hankkeesta.673

von Hertzen vaikutti myös Aravan perustamiseen. Toukokuussa 1948 Väestöliitto lähetti
yhdessä Vuokralaisten Keskusliiton kanssa valtioneuvostolle kirjelmän, jossa totesivat vä-
estökeskusten asuntotilanteen muodostuneen katastrofaaliseksi.674

Kirjelmän takia valtioneuvosto nimitti asuntorakennustoiminnan organisointikomitean.
Komitean sekä samanaikaisesti istuneen asuntotuotantokomitean ehdotusten pohjalta sää-
dettiin 29.3.1949 nk. aravalait. Lakien nojalla perustettiin Aravaksi nimetty asuntotuotan-
totoimikunta, jonka tehtävänä oli myöntää pitkäaikaisia ja halpakorkoisia lainoja yleis-
hyödylliseksi määriteltyyn asuinrakentamiseen väestökeskuksissa. Arava aloitti toimin-
tansa huhtikuussa 1949.675

Arava oli merkittävä asuinrakennustoiminnan vauhdittaja, sillä 1950-luvulla Helsingissä
valmistuneista asunnoista oli arava-asuntoja yli puolet. Aravalainat suuntautuivat alkuvai-
heessa pääosin omistusasumistuotannon tukemiseen.676 Omistuspainotteinen linjaus poik-
kesi esimerkiksi Ruotsista ja Tanskasta, jossa sodan jälkeen panostettiin yleishyödylliseen
osuuskunta-asumiseen.677 Erik Bryggmanin Turkuun vuosina 1949 51 suunnittelema

670 Juntto 1990, 212.
671 Schulman 2011, 193 194.
672 Aila Korpivaara-Hagman, , Arkkitehti 3/1988, 32.
673 Nikula 1993, 140.
674 Puro 2017, 112.
675 Puro 2017, 112.
676 Lankinen ja Vihavainen 2011, 25.
677 Juntto 1990, 208 209.



Läntisen Rantakatu 21 porrastettu kerrostalo roiskerapattuine julkisivuineen ja koristeelli-
sine parvekekaiteineen toimi esikuvana alkuaikojen aravakerrostalojen tyylille.678

Ennen Aravaa valtion asuntolainoitus oli kaupungeissa ollut suppeaa,679 koska lainoja
myönnettiin vain kunnille, osakeyhtiöille ja yksityisille omakotirakentajille. Aravalainaa
saattoi saada omakotitalon, asunto-osakeyhtiön tai vuokratalon rakentamiseen. Asunto-osa-
keyhtiön rakennuttajiksi hyväksyttiin asukkaiden, kuntien ja yleishyödyllisten yhtymien
lisäksi myös yksityiset rakennusliikkeet. Arava tuki siten myös grynderivetoista rakenta-
mista. Tätä perusteltiin sillä, että kaikki voimat oli saatava mukaan asuntopulan lievittämi-
seen.680 Alkuaikojen arava-asuntojen perustajina erottuvat myös asunnontarvitsijoiden yh-
teenliittymät, joita syntyi tyypillisesti työpaikoilla. Etenkin suuret työnantajat kuten VR,
Alko tai vakuutuslaitokset kannustivat henkilökuntaansa asunto-osakeyhtiöiden rakennut-
tamiseen. Näin syntyi tietyn ammattikunnan tai tietyn työpaikan työntekijöiden asuttamia
taloyhtiöitä,681 joita on myös Kallion alueella.

Asunto-osakeyhtiölle myönnettävä aravalaina oli taloyhtiökohtainen sekundäärilaina, ja
sitä saattoi saada maksimissaan 40 prosenttia kiinteistön rakennuskustannuksista. Noin 40
prosentin suuruiset primäärilainat tuli taloyhtiöiden hakea yksityisistä rahoituslaitoksista.
Loppusumma oli osakkaiden maksettava omista säästöistään tai otettava henkilökohtaisena
pankkilainana. Sekundäärilainoituksen kautta valtio hyväksyi omille lainoilleen vakuusar-
voltaan heikomman aseman verrattuna rahalaitosten myöntämiin taloyhtiökohtaisiin luot-
toihin. Kun valtio näin otti rakennushankkeista kantaakseen suurimman riskin, saatiin raha-
laitokset houkuteltua mukaan asuntorakentamisen rahoittamiseen.682

Osakkaat maksoivat aravalainasta ja ensisijaislainasta muodostunutta lainaosuutta pois yh-
tiövastikkeissaan. Toisin kuin ensisijaislainoissa, aravalainoissa laina-ajat olivat pitkiä. Ki-
visissä kerrostaloissa aravalaina oli kuoletettava 45 vuodessa sen myöntämisestä. Verrat-
tuna vapailla rahoitusmarkkinoilla vallinneeseen noin yhdeksän prosentin korkotasoon oli
aravalainosta perittävä 1 3 prosentin korko erittäin matala.683

Arava merkitsi omistusasuntovaihtoehdon tarjoamista vuokra-asunnoissa asuvalle, suhteel-
lisen hyvätuloiselle väestönosalle. Arava-osakkeet olivat ajan yleiseen standardiin verrat-
tuna korkeatasoisia. Niissä oli muun muassa keskuslämmitys, sähkö tai kaasuliesi, kiinteä
keittiönsisustus, wc ja kylpyhuone. Useimmissa asuintaloissa oli yhteinen sauna ja

678 Nikula 1993, 129.
679 Juntto 1990, 203.
680 Puro 2017, 113.
681 Puro 2017, 116.
682 Puro 2017, 114.
683 Puro 2017, 114 115.



pesutupa.684 Hyvin toimeentulevien osuutta kasvatti omalta osaltaan myös se, että vaikka
Arava viime kädessä hyväksyi asukkaat, teki valinnan käytännössä kohteen rakennut-
taja.685

Aravan edellyttämä omarahoitus samoin kuin hintava aravastandardi johtivatkin käytän-
nössä siihen, että pienituloiset jäivät aravan ulkopuolelle.686 Vuoden 1953 laissa asuntojen
keskipinta-alaa laskettiin. Aravakerrostalohuoneistojen keskipinta-ala sai nousta enintään
50 neliömetriin, enimmäispinta-ala oli 87 neliötä.687 Aravatuotanto ohjautuikin tämän jäl-
keen omistuskaksioihin.688 Pienempiin ja siksi halvempiin asuntoihin pääsivät kiinni myös
vähemmän varakkaat henkilöt. Arava alkoi myös määritellä tarkemmin myös sitä, mitä
laitteita ja materiaaleja arava-asunnoissa sallittiin ja mitä ei. Kiellettyjen asioiden listalle
joutuivat muun muassa takat sekä alle viisikerroksisissa taloissa hissit.689 Helsingin kanta-
kaupungin alueella aravalainoituksen merkitys väheni 1950-luvun loppua kohden. Maa-
pohjan hinta oli muodostunut niin korkeaksi, ettei arava-ehtojen mukaisia lainoja enää an-
nettu.690 Samasta syystä myös Kallion arava-talojen rakentaminen loppui 1960-luvulle tul-
taessa.

Vuonna 1959 aravalakia muutettiin niin, että etusijalle asetettiin asunnottomat ja ne, joilla
ei ollut tyydyttävää asuntoa. Aravalainoituksen muuttuessa sosiaalisemmaksi, määrärahoja
alettiin samalla vähentää.691 1960-luvulla arava-asuntoja oli valmistuneista asunnoista enää
kolmannes.692 Supistuva asumisen tuki 1950- ja 60-lukujen vaihteessa poikkesi useimmista
muista Länsi-Euroopan maista.693

Aravalainoituksella olisi periaatteessa voitu saada aikaan julkisessa tai yleishyödyllisessä
omistuksessa oleva vuokra-asuntokanta. Pääomapulasta kärsivässä maassa riittävän laaja
asuntotuotanto edellytti kuitenkin myös asukkaan omaa panosta, ja sitä oli mahdollista ka-
navoida vain omistusasuntotuotantoon. Ruotsissa tilanne oli sodan jälkeen toinen ja valtion
tuki suuntautui yleishyödylliseen osuuskunta-asumiseen.694

Helsingissä oli vuonna 1946 noin 341 000 asukasta. Asuntopula oli huutava.695 Asuntopu-
laan vaikutti voimakkaan muuttoliikkeen ja siirtoväen asuttamisen lisäksi myös pommituk-
sissa menetetyt asunnot. Asuntopula ilmeni alivuokralaisten määrän ja asunnottomuuden

684 Juntto 1990, 208 210.
685 Puro 2017, 117 118.
686 Puro 2017, 117.
687 Juntto 1990, 215.
688 Juntto 1990, 237.
689 Puro 2017, 122.
690 - , Kansan Uutiset 1.3.1961, Huoneenvuokralautakunnan lehtileikkeet Ja:47. HKA.
691 Juntto 1990, 233.
692 Lankinen ja Vihavainen 2011, 25.
693 Juntto 1990, 235.
694 Puro 2017, 119.
695 Schulman 2011, 193.



kasvuna sekä ahtaasti asumisen yleisyytenä. Asunnottomia asui muun muassa pommisuo-
jissa ja tilapäisissä parakkirakennuksissa.696 Asunnottomia majoittanut pommisuoja sijaitsi
myös Kalliossa osoitteessa Helsinginkatu 50. Vaikka Helsingin aineelliset vahingot jäivät
sodassa suhteellisen vähäisiksi,697 pommitukset tuhosivat useita rakennuksia eri puolilta
Kalliota (ks. liite). Pommitusten vaikutuksista merkittävin myöhempään kehitykseen oli se,
että ensimmäiset rakennukset Linjojen alueella rakennettiin pommituksissa joko kokonaan
tai osittain tuhoutuneiden puutalokiinteistöjen tonteille.

Helsingin fyysistä kasvua helpotti vuoden 1946 suuri alueliitos, jossa kaupunkiin liitettiin
laajoja ympäröivä alueita.698 Jälleenrakennusaikana kaupunki panostikin esikaupunkien
kaavoitukseen ja rakentamiseen. Alueliitoksen myötä voitiin kaavoittaa rintamamiestalo-
alueita ja ensimmäisten lähiöiden Pohjois-Haagan, Roihuvuoren ja Herttoniemen rakenta-
minen saattoi alkaa.699 Uusilla asuinalueilla yhdistettiin toisiinsa matalia, pitkänomaisia la-
mellitaloja, korkeampia pistetaloja sekä omakotitaloja ja rivitaloja.700 Suljettuja umpikort-
teleita ei rakennettu myöskään enää kantakaupungin reunamien uusille alueille, kuten Her-
manniin.701

Helsingin kaupunkikuvan suurimittainen modernisointi alkoi 1950-luvulla,702 johon vai-
kutti myös tulevat Olympiakisat vuonna 1952. Keskustassa kaupungin harjoittama lisära-
kennusoikeuden myynti kasvatti haluja uudisrakentamiseen. Monia vanhoja asuin- ja liike-
rakennuksia korotettiin ja uusien kiinteistöjen tieltä purettiin toistakymmentä vanhaa ki-
vistä uusrenessanssi-asuintaloa ja vanhoja liikerakennuksia.703 Rakennusten säilyttämistä
tai kaupunkikuvan suojelukysymyksiä ei juuri pohdittu, koska uusi rakennus koettiin van-
haa paremmaksi.704 Keskustaan nousivat Olympiapaviljonki, hotellit Palace, Vaakuna ja
Marski, Elannon tavaratalo Aleksanterinkadulla, Aikatalo sekä Kaivotalo. Senaatintorin

705

Lainsäädäntökin ohjasi purkamiseen ja uudisrakentamiseen, koska kiinteistöverotuksessa
pidettiin lähtökohtana tontin teoreettista eikä käytettyä rakennusoikeutta.706 Esimerkiksi
vuonna 1947 Kalliossa As.oy Ihantolalle määrättiin suurempi omaisuusvero, koska

696 Lankinen ja Vihavainen 2011, 19 20.
697 Kervanto Nevanlinna 2012, 27.
698 Schulman 2011, 193.
699 Norppa 2019, 246, 259, 261. Rintamamiesomakotitalojen lisäksi rakennettiin myös rintamamieskerrosta-
loja, joista ilmeisesti ensimmäinen on Alppiharjussa, Aleksis Kiven katu 4 8:ssa.
700 Lankinen ja Vihavainen 2011, 24.
701 Herranen 1997, 125.
702 Kervanto Nevanlinna 2005, 182.
703 Kolbe 2002, 211 212.
704 Heikkilä-Kauppinen 2012, 218.
705 Kolbe 2002, 211 212.
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rakennusjärjestyksen mukaan tontille voitaisiin rakentaa viisikerroksisen rakennuksen si-
jasta seitsemänkerroksinen rakennus.707

Helsingissä keskustan laajentuminen nousi entistäkin tärkeämpään rooliin, koska kaupunki
alkoi kasvaa nopeasti sodan jälkeen. Keskustan läheisyydessä sijainneen Kallion tulevai-
suus kytkettiin myös aiempaa selvemmin osaksi tätä kehitystä Helsingin keskiosien asema-
kaavakilpailussa 1948 ja Keskusalueen asemakaavaehdotuksessa 1954.

Valtuusto asetti vuonna 1941 asiantuntijakomitean selvittelemään eduskunnan ympäristön
asemakaavoitusta koskevia kysymyksiä varten sekä laatimaan ehdotuksen aatekilpailua
varten. Asiantuntijakomiteassa toimi puheenjohtajana ylipormestari Antti Tulenheimo, jä-
seninä kaikki apulaiskaupunginjohtajat ja arkkitehtijäseninä Brunila, Meurman, Aalto ja
Yrjö Lindegren.708

Komitean työn pohjalta kaupunki järjesti vuonna 1948 keskustan asemakaavakilpailun.
Kilpailussa etsittiin ratkaisua keskustan laajentumiseen, rautatien henkilöaseman sijoituk-
seen ja tulevaisuuden moottoriteiden liittämiseen keskustan katuverkkoon. Kilpailu oli aa-
tekilpailu, eikä esimerkiksi Arkkitehti-lehden mukaan kilpailualueen laajuutta ollut rajattu
muuten kuin, että sen piti vähintään kattaa alue rautatieasemalta Pasilaan sekä Kamppi.
Myöskään sisälahtien säilyttämistä ei edellytetty.709 Kilpailun oheismateriaaliksi liitettiin
insinööri V. J. Tammion komitean pyynnöstä laatimat kaksi ehdotusta keskusrautatiease-
man sijoittamiseksi, mutta kilpailijat eivät olleet näihin sidottuja. Tammion ehdotusten mu-
kaan rautatien henkilöasema sijoitettaisiin nykyisen Linnunlaulun kohdalle tai lähellä Pasi-
lan asemaa.710

Kilpailun palkintolautakuntaan kuuluivat muun muassa puheenjohtajana kaupunginjohtaja
Eero Rydman, jäseninä Meurman, Aalto ja Brunila.711 Lautakuntaan oli kutsuttu jäseniksi
Tukholman asemakaavoitusjohtaja Sven Markelius ja Göteborgin asemakaavapäällikkö
Tage William-Olsson. Markelius oli Norrmalmin saneerauksen keskeinen suunnittelija ja
William-Olsson Slussenin liikennejärjestelmän suunnittelija.712

Kilpailu päättyi toukokuussa 1949 ja siihen jätettiin 25 ehdotusta. Perusratkaisuiltaan eh-
dotukset erosivat siinä, minne rautatien tavara-asema ja henkilöliikenneasema siirrettäisiin

707 Keskinen 1997, 55.
708 Brunila 1945, 16; Helsingin Sanomat 4.11.1945,
Safan lehtileikekokoelma 1945:2. ARKM.
709 Arkkitehti 3 4/1951, 37 38.
710 - Uusi Suomi 30.1.1948, Safan lehtileikekokoelma 1947:2.
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ja mitä kautta uudet liikenneväylät keskustaan vedettäisiin. Ensimmäisen palkinnon saivat
ehdotuksellaan n:o 25  (kuva) göteborgilainen arkkitehti A. O. Bengts ja
liikenneinsinööri P. O. Boxelius. Palkintolautakunnan mukaan mitään ehdotusta ei voinut
kuitenkaan sellaisenaan asettaa lopullisen keskustan asemakaavan pohjaksi.713

Kuva.
714

Kallion osalta ehdotuksessa ehdotettiin Toisen linjan eteläpuolelle lounaaseen aukeavia la-
mellikortteleita. Helsinginkadun varrelle suunniteltiin neljää pistemäistä ja yhtä lamelli-
maista rakennusta. Viimeisin toteutuikin lähes ehdotuksen mukaisena kotitalousopettaja-
opiston rakennuksena. Eläintarhanlahden rantaan on piirretty rakennus 1970-luvulla toteu-
tuneen kahvilarakennuksen paikkeille. Aikaisemmissa suunnitelmissa ollutta siltaa Silta-
saaresta Töölön suuntaan ei ole, mutta Kaisaniemen puistosta on tieyhteys Castréninka-
dulle. Rautatietä seurailee valtaväylä Pasilaan, mutta sen linjaus on muuttunut Töölönlah-
den kohdalla tien kiertäessä Linnunlaulun huvilat rannanpuolelta säilyttäen rakennukset,
mutta täyttäen rantaa.

Muista kilpailuehdotuksista palkintolautakunta valitsi palkinnon arvoiseksi ehdotukset n:o

muuten sisältävät määrättyjä ansiokkaita ja mielenkiintoisia ajatuksia . Nämä ehdotukset
katsottiin kaikki saman arvoisiksi.
(laatijoina Aarne Ervi715, Pentti Ahola ja Tapani Nironen)716 näyttäisi Kallion osalta vai-
kuttaneen huomattavasti enemmän tulevaan Lindegrenin ja Kråkströmin

713 Arkkitehti 3 4/1951, 39.
714 Arkkitehti 3 4/1951, 41.
715 Ervistä tuli myöhemmin kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö. Mustonen 2010, 59.
716 Arkkitehti 3 4/1951, 39, 42.



keskustasuunnitelmaan kuin voittanut ruotsalaisten ehdotus. Tässä ehdotuksessa on esitetty
Linjojen alueelle puutalojen tilalle avointa korttelirakennetta ja se kattaa jopa samat kortte-
lit kuin mainittu keskustasuunnitelma. Myös liikenneratkaisut ovat hyvin samansuuntaisia.
Muut palkitut suunnitelmat eivät käsittäneet Linjojen puukorttelien aluetta.

Kuva. Jaettu toisen sijan saanut

eelle.717

Kilpailun keskeisin tulos myöhemmän kehityksen osalta oli, että Töölönlahden kaupunki-
kuvalliset arvot tunnustettiin uuden keskustan osaksi. Helsingillä oli palkintolautakunnan

kaaksi puisto- sta Töölönlah-
den täyttämisestä liikekeskustan laajenemisalueeksi. Keskustan laajenemisen ratkaisuksi
tulivat sitä ympäröivät vanhat asuinkorttelit.718 Ratkaisu mukaili siten edellä mainittuja P.
E. Blomstedtin 1930-luvulla kirjoituksissaan esittämiä näkemyksiä.

717 Arkkitehti 3 4/1951, 39, 42.
718 Arkkitehti 3 4/1951, 37 39.



Aatekilpailun jälkeen keskusalueen suunnittelutyötä jatkoi kaupunginhallituksen 16.2.1950
perustama keskustan asemakaavakomitea.719 Komitean jäseninä olivat puheenjohtajana
kaupunginjohtaja Rydman, alkuvaiheessa kiinteistöjohtaja Väinö Salovaara ja sittemmin
kiinteistöjohtaja Juho Kivistö, valtionrautateiden edustajat F. L. Lehtinen sekä ja J. A. Sa-
volainen sekä aatekilpailun palkintolautakunnassakin toimineet Aalto ja Meurman sekä
vuoden 1949 alussa aloittanut uusi asemakaava-arkkitehti Väinö Tuukkanen.720 Meurman,
Tuukkanen ja Kivistö olivat samaan aikaan jäseninä myös rakennusjärjestyksen muutosta
pohtineessa komiteassa. Molempien komiteoiden tehtävät liittyivät Kallioon sen sijainnin
vuoksi.721

Työn alkuvaiheessa eri tahot olivat saaneet tehdä anomuksia tonttien saamisesta keskus-
tasta hankkeilleen. Asemakaavaosasto toimitti komitealle lisäksi luettelon julkisista raken-
nuksista, jotka tuli sijoittaa keskustaan.722 Tämän jälkeen komitea muodosti pääsuuntavii-

lle oli pyrittävä sijoittamaan pääasi-
assa liiketaloja ja 11. kaupunginosan länsiosaan pääasiassa julkisia rakennuksia, joita

723

i syytä tutkia, olisiko mahdollisuuksia järjestää
Ateneumin rakennus raatihuoneeksi ja Poliisitaloksi ja että, mikäli tämä kävisi päinsä, val-
tion kanssa olisi ryhdyttävä neuvotteluihin siitä, että valtio luovuttaisi Ateneumin kaupun-
gille sitä vastaan, että kaupunki rakentaa 11. kaupunginosan länsiosaan valtiolle uuden ra-

724 Tämä ei kuitenkaan toteutunut, ja kaupunki rupesi myö-
hemmin suunnittelemaan poliisitalon sijoittamista Eläintarhanlahden pohjoispuolelle (luku
VI).

Asemakaavakomitea pyysi arkkitehti Yrjö Lindegreniä725 laatimaan komitean asemakaava-
ehdotuksen.726 Lindegren kuitenkin menehtyi 11.11.1952 ja suunnitelman laatimista jatkoi
hänen apulaisenaan siinä työskennellyt arkkitehti Erik Kråkström.727 Hän oli työskennellyt

719 Lindegren ja Kråkström 1955, 3.
720 Lindegren ja Kråkström 1955, 4.
721 Kervanto Nevanlinna 2012, 75.
722 Keskustan asemakaavakomitean kokouksen pöytäkirja 18.1.1952, HKA.
723 Keskustan asemakaavakomitean kokouksen pöytäkirja 3.5.1952, HKA.
724 Keskustan asemakaavakomitean kokouksen pöytäkirja 3.5.1952, HKA.
725 Lindegrenin päätyö oli yhdessä Toivo Jäntin kanssa suunniteltu Helsingin stadion (1938), joka on yksi
merkittävimmistä funkisrakennuksista Suomessa. Samoin Käpylässä sijaitseva Käärmetalo (1951) on Lind-
grenin suunnittelema. 1940-luvun puolivälissä Lindegrenillä oli yhteinen toimisto Alvar Aallon ja Viljo Re-
vellin kanssa, jossa he tekivät yhdyskuntasuunnitelmia sodanjälkeiseen Suomeen. Yrjö Lindegren
tehtiesittely, ARKM. Haettu 7.10.2020.
726 Lindegren ja Kråkström 1955, 3.
727 Lindegren ja Arkkitehti 7 8/1955, 108.



aikaisemmin monissa yksityisissä arkkitehtitoimistoissa, myös Göteborgissa ja Kööpenha-
minassa.728 Työskentelyn Pohjoismaissa voi ajatella heijastuneen suunnittelussa.

telman kaupunginhallitukselle keväällä 1954. Kaupunginhallitus esitti suunnitelman ja siitä
saadut lausunnot mietinnössään kaupunginvaltuustolle syksyllä 1955. Suunnitelma julkais-
tiin myös kirjana 1955.729

een asemakaavaa on kehitettävä niiden suuntaviivojen mukaan, jotka käyvät selville pro-
fessori Yrjö Lindegrenin ja arkkitehti Erik Kråkströmin laatimasta keskusalueen asemakaa-

730

Edellisten keskustasuunnitelmien tapaan ehdotus oli tarkoitettu ohjaamaan myöhemmin
laadittavia tarkempia asemakaavoja.731 Ehdotus koski pääasiassa kaupungin omistuksessa
olevia ja enimmäkseen rakentamattomia maa-alueita. Keskusalueen sisäisessä jäsentelyssä

mat myös jo rakennetut kaupungin-
732 Kråkströmin mielestä keskustan suurimpia puutteita olivat cityn toimintaan sovel-

tumaton vanha rakennuskanta ja vanhojen katujen ahtaus. Ongelmat olivat siten samat kuin
esimerkiksi Tukholman Norrmalmissa. Lisäksi ke
tettu, Helsingille omaleimainen henkisen elämän polttopiste, jossa vanhat kulttuuriarvot ja
City-
leita ja rakentamalla uutta keskustaa arkkitehtonisena kokonaisuutena.733

Suunnitelma oli pääluonteeltaan yleiskaavaan liittynyt jäsentelytutkimus.734 Kaupungin eri
osien tuli olla funktionaalisia ja liikenneväylien toisiinsa yhdistämiä. Suunnitelma oli siten
yhdistelmä modernismin alleviivaamaa liikenteen aseman korostamista sekä perinteistä jul-
kisten monumenttirakennusten kaupunkikuvallista sommittelua.735

Varsinaisessa asemakaavaehdotuksessa (kuva) Kamppiin ehdotettiin liikekaupunginosan
laajentamista ja korkeita liiketaloja. Sisälahtien rannat varattiin kulttuurielämän ja julkisen
toiminnan alueiksi sijoittaen niille useita maisemaa rajaavia kulttuuri- ja julkisluontoisia
rakennuksia. Kråkströmin mukaan Kallion kaupunginosa oli maastosuhteidensa ansiosta
kuin luotu hallitsemaan ja kokoamaan kaupunkikuvaa. Suunnitelmassa ehdotettiin nykyi-

rakennusta, esimerkiksi kongressi- -
tulisi saada uusia museo- ja näyttelytiloja, jotka voitaisiin osittain sijoittaa Eläintarhan- tai

728 Erik Kråkström . Haettu 10.11.2020.
729 Khs:n mietintö 1954 n:o 1, liitteet 1 ja 2.
730 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 9.11.1955 n:o 18/4.
731 Khs:n mietintö 1954 n:o 1, liite 1.
732 Lindegren ja Kråkström 1955, 30.
733 Keskustan asemakaavakomitean kokouksen pöytäkirja 14.12.1953. HKA.
734 Lindegren ja Kråkström 1955, 6.
735 Kolbe 2002, 87 88; Tuomi 2005, 134.



Töölönlahden pohjoispuolelle. Keskuskirjasto oli sijoitettu sille aikaisemmin ehdotetulle
paikalle kortteliin 330. Siltasaarenniemen kärkeen oli sijoitettu teatteri.736

Kuva. Asemakaavaehdotus 1954.737

Liikennekysymysten ratkaisu oli suunnitelmassa keskeisessä roolissa. Komitea oli tämän
takia lähettänyt keväällä 1953 Kråkströmin ja Tuukkasen Tukholmaan tutustumaan Slusse-
nin ja Telgelbackenin liikennehankkeisiin.738 Slussenin jo 1930-luvulla toteutettu erita-
soliittymä oli ensimmäisiä suuria, autoilua palvelevia rakenteita Tukholmassa.739 Suunni-
telmassa liikenneverkon pääväylistä tärkein oli keskusväylä, joka oli tarkoitettu moottori-
ajoneuvoliikenteeseen ja se oli muunnos Saarisen Kuningasavenyystä sijoittuen rata-alueen
länsisivulle. Rautatieasema oli säilytetty paikallaan, mutta tavara-asema siirretty Pasilaan.
Sen paikalle oli sijoitettu kauko-linja-autoasema, suuria paikoitusalueita ja liikennesolmu.
Linnunlaulun tienoilla Keskusväylältä pääsi rautatien yli Hakaniemen torille ja

736 Lindegren ja Kråkström 1955, 34.
737 Lindegren ja Kråkström 1955, liitekuva II.
738 Keskustan asemakaavakomitean kokouksen pöytäkirja 16.4.1953, HKA.
739 Söderström 2014, 73.



Diakonissalaitoksen kaakkoissivua Helsinginkadun yli rakennettavaa siltaa pitkin Sturen-
kadulle (kuva).740

Kuva. Piirros B 2 Kallion alueelle rajattuna (punainen = Kes-
kusväylä ja runkotie, oranssi = pääkokoajatie, vihreä=yhdys-
ja kokoojakatuverkko, sininen=kaupunkirengas, pisteellinen
viiva=maanalainen raitiotie).741

Kallio määriteltiin ehdotuksessa keskeiseksi asuinalueeksi, jota suunniteltaisiin tarkemmin
yleiskaavasuunnittelun yhteydessä (ks. luku V):742

on erityisesti Kallion kohdalla kiireellinen siellä suoritettavan saneerauksen takia  suuri
osa siellä olevasta nykyisestä rakennuskannasta on käyttöön kelpaa 743 Vaikka eh-
dotuksen pääpaino olikin julkisten rakennusten sijoittelussa (kuva), myös sen taustalla ol-

-Kalliosta on vielä mahdollisuus luoda yhtenäinen
elyllä haluttiin parantaa perheettö-

mien ja pienperheellisten asuntojen tarjontaa keskustan lähellä.744

Kuva. Leikkaus keskusalueesta Kallion kohdalta, jossa erottuvat suunnitellut julkiset rakennuk-
set.745

Kirjassa julkaistiin suunnitelman osana Etu-Kalliota varten laaditut asemakaavaluonnos
(1952) ja asemakaavaehdotus (1954), jotka käsittivät alueen Kallion kirkon ja rautatien vä-
lissä. Kuten alla olevista kartoista voi havaita, molemmissa vaihtoehdoissa asuinkorttelien

740 Khs:n mietintö 1955 n:o 11, Keskusalueen asemakaavan suuntaviivat), liite 2 (Helsingin keskusalueen
asemakaavaehdotus vuonna 1953. Yhteenveto Helsingin keskusalueen asemakaavaehdotuksen selostuksesta.)
741 Kuvattu Arkkitehtuurimuseon arkistossa kesäkuussa 2020.
742 Lindegren ja Kråkström 1955, 48.
743 Lindegren ja Kråkström 1955, 35.
744 Lindegren ja Kråkström 1955, 12, 39, 48.
745 Lindegren ja Arkkitehti 7 8/1955.



umpikorttelit avattiin vanhat kivitalot säilyttäen, mutta piharakennukset poistaen. Kortteli-
rakennetta oli paikoin muutettu yhdistämällä kortteleita suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
Ehdotuksen ja luonnoksen välillä voi havaita eroavaisuuksia katuverkon, rakennusten si-
joittelun ja puistoalueiden välillä. Mielenkiintoista on se, että asemakaavat vertautuvat rat-
kaisultaan lähimmin 1948 aatekilpailun jaetulle toiselle sijalle tulleeseen suomalaisten ark-

Voittaneen ruotsalaisen
ehdotuksen ratkaisuja ei juuri voi havaita.

Kuvat. Vasemmalla Kallion asemakaavaluonnos (1952),746 jossa vanhat kerrostalot harmaalla täy-
töllä. Oikealla asemakaavaehdotus (1954),747 joissa vanhoja rakennuksia ei ole eroteltu värillä,
vaikka ovatkin mukana.

Kallion asuinalueen osalta leimallista oli pistemäisten talojen suuri määrä, etenkin varsi-
naisessa asemakaavaehdotuksessa. Ilmeisesti juuri Lindegren tai Kråkström oli keksinyt
pistetalotaloaiheen, koska ratkaisua ei esiinny aikaisemmissa Kallion alueen suunnitel-
mista. Pistetaloja sijaitsi kahdessa 5 6 tornitalon ryhmässä, joista ensimmäinen oli sijoi-
tettu kortteleihin 308 ja 309 Toisen linjan varrella Eläintarhanlahden pohjoispuolisten jul-
kisten rakennusten taustalle. Toinen ryhmä sijaitsi kortteleissa 310 ja 317. Muuten ehdo-
tuksessa oli pyritty avoimeen rakentamiseen ja osin vanhan korttelirakenteen purkavaan
ratkaisuun muun muassa yhdistämällä kortteleita. Niissä kortteleissa, joissa oli valmiiksi

746 Lindegren ja Kråkström 1955, 39.
747 Lindegren ja Kråkström 1955, liitekuva II.



rakennuksia, lamellitalot usein yhdistivät vanhoja rakennuksia ja muodostivat melko yhte-
näisiä nauhamaisia talorivejä. Suurimmat puistoalueet sijoittuvat Kallion kirkon länsipuo-
lelle.748

Ehdotus vaikutti Kalliossa etenkin siihen, mihin julkisia rakennuksia alettiin toteuttaa,749

mutta myös sen esittämä Toisen linjan tornitaloratkaisu toteutui pääpiirteittäin. Vaikka
suunnitelmat tarkentuivat ja muuttuivat yksityiskohdiltaan, alueelle rakennettiin Kaupun-
ginteatteri (1967) ja Sosiaalivirasto, nykyinen Kallion virastotalo (1968). Myös Kuntatalo
(1982) voidaan yhdistää suunnitelmaan. Alppiharjussa toteutuivat Sturenkadun Vesitornin-
mäen puolen rakennukset, kuten Kulttuuritalo (1958, Aalto).750

Yksi ehdotuksen merkittävä asia Kallion tulevaisuuden osalta oli, että sen mukaan tuli ryh-

-alueiden hankintoja liikenneolojen korjaamiseksi ja rakennustarkoituksia
751 Kaupunki alkoikin nopeasti hankkia aluevaihdoin ja ostoin Kallion alueen kiin-

teistöjä ja tontteja, joita esitellään luvussa myöhemmin.

Asemakaavalaki 1932 edellytti muutoksia Helsingin rakennusjärjestykseen. Kaupunginhal-
litus olikin tätä varten 2.4.1936 asettanut komitean laatimaan ehdotuksen uudeksi raken-
nusjärjestykseksi. Komitean puheenjohtajana toimi toimistopäällikkö Jarl W. Andersin ja
jäsenenä Yrjö Similä. Rakennustapaa koskevissa asioissa komitea kuuli asiantuntijoina
muun muassa rakennustarkastaja Akseli Toivosta ja Brunilaa.752

Komitea sai ehdotuksensa valmiiksi 3.3.1939. Ehdotus perustui suurelta osalta sisäasiain-
ministeriönvuonna 1936 julkaisemaan rakennusjärjestyksen malliin (Rakennusjärjestyksen
mallit kaupungeille, kauppaloille, taajaväkisille yhdyskunnille ja rakennussuunnitelma-alu-
eille)

aa väljempää rakennustapaa. Komitealla oli ollut mallina
Tukholman, Göteborgin ja Malmön uudet rakennusjärjestykset.753

748 Mäkelä 2013.
749 Kervanto Nevanlinna 2012, 82.
750 Kulttuuritaloa oli aluksi suunniteltu Vaasankatu 10 tontille, mutta tontti haluttiin saada kaupungin haltuun
Kallion saneeraussuunnitelmien takia. Kaupunki harkitsi tässä vaiheessa yleisen rakennuksen, kuten kirjaston
tai ammattikoulun sijoittamista tontille. Tonttien vaihto tehtiin 1952 kaupungin ja Kiinteistö Osakeyhtiö Vaa-
sankatu 10 välillä. Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 29.10.1952 n:o 17.
751 Khs:n mietintö 1955 n:o 11, Keskusalueen asemakaavan suuntaviivat, liite 2 (Helsingin keskusalueen ase-
makaavaehdotus vuonna 1953. Yhteenveto Helsingin keskusalueen asemakaavaehdotuksen selostuksesta.)
752 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä.
753 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä. Liite 1, Rakennusjärjestyskomitean mietintö ja ehdotus Helsingin kaupungin uudeksi raken-
nusjärjestykseksi.



Mallijärjestyksellä oli Kivisen (1960, 23) mukaan ratkaiseva merkitys kaupunkien keskus-
alueitten kehittymiselle seuraavina vuosikymmeninä, sillä viralliselta taholta annettu oh-
jetta seurattiin suuremmin tai pienemmin muutoksin. Mallirakennusjärjestykseen sisältyi-
vät edelleen asemakaavalaista poiketen rakennustapaa koskevat säännökset. Tontin raken-
tamatta jäävää alaa suurennettiin ja ohjeeksi rakennusten väliselle etäisyydelle otettiin 45o

valokulma. Rakennustapaa koskevat säännökset ryhmiteltiin erilaisten alueiden mukaan.
Komitea käytti rakennusjärjestyksen suurten kaupunkien (kuten Helsinki) liikekeskustalle
laadittua ohjetta:

sta saa käyttää rakentamiseen enintään 3/4 ja välitonteista enintään 1/2 sen
pinta-alasta. Tontin jäljelle jäävästä osasta voidaan maistraatin erityisellä luvalla vielä ¼
käyttää yksikerroksisen rakennuksen rakentamiseen. Rakennuksen korkeus ei saa olla
vi 754

Komitea oli ehdotuksessaan rakentamistiheyteen nähden seurannut mallirakennusjärjestyk-

heyden, kui
nut määrätä tontin rakennettavaa alaa pienemmäksi, koska määräykset tulevat koskemaan
vain pääasiallisesti jo rakennettuja kaupunginosia.755

Vanhoille kaupunginosille oli komitean mielestä vahvistettava asemakaavamääräyksiä.
Kun asemakaavamääräysten laatiminen vanhempia kaupunginosia varten oli kuitenkin suu-
ritöinen tehtävä, katsoi komitea tarpeelliseksi ottaa ehdotukseensa yleisluontoisia säännök-

punginosissa sijaitseville kortteleille vahvistetaan
rakentamista koskevia asemakaavamääräyksiä, joita on aina ensisijaisesti noudatettava, tu-

756

Mallirakennusjärjestyksessä ehdotettiin korkeuden osalta 2,5 metrin alennusta aikaisem-
paan Helsingin rakennusjärjestykseen nähden, mikä olisi merkinnyt useimmissa tapauk-
sissa yhden kerroksen vähennystä. Komitea kuitenkin puolsi korkeampaa katurakenta-

rimmalta o
keus oli yhtä suuri kuin viereisen kadun leveys lisättynä 1,5 m:llä, jotta muutos ei rikkoisi
aikaisimpien säännösten mukaan rakennettujen korttelien yhtenäisyyttä eikä aiheuttaisi
tontin omistajille taloudellista vahinkoa. Komitea oli samassa yhteydessä käsitellyt myös

754 Kulmatontin tehokkuusluku oli e = 5,2 ja välitontin e = 3,5 ilman maistraatin eriluvalla rakennettavaa
osaa. Kivinen 1960, 23.
755 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä. Liite 1, Rakennusjärjestyskomitean mietintö ja ehdotus Helsingin kaupungin uudeksi raken-
nusjärjestykseksi.
756 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä. Liite 1, Rakennusjärjestyskomitean mietintö ja ehdotus Helsingin kaupungin uudeksi raken-
nusjärjestykseksi.



kysymystä, voitaisiinko kapeampien katujen varrella, sijoittamalla katurakennus kauem-
maksi katurajasta, sallia vastaavasti suurempi rakennuskorkeus. Tästäkin ratkaisusta olisi
kuitenkin voinut aiheutua katukuvan muodostuminen hajanaiseksi, jonka takia tapaukset
tuli erikseen tutkia.757

Rakennuskorkeus oli osittain määrätty tontin viereisen kadun leveyden mukaan, mutta sen
lisäksi rakennuskorkeus tuli sovittaa pihamaan leveyteen riittävien valaistussuhteiden ai-

nuksen edessä sijaitsevan vapaan alueen siten, että se ei saa olla leveydeltään pienempi
758

Komitea oli myös pohtinut mahdollisuutta säätää avonainen rakennustapa pakolliseksi
asuntotonteilla, mutta
kaan tullaan rakentamaan yksinomaan vanhempia kaupunginosia ja näissä on jokseenkin
joka kort

joka parhaiten olisi järjestettävissä asemakaavamääräyksillä. Vanhoissa kaupunginosissa
kaupunki ei ollut enää myynyt eikä vuokrannut asuntotonttia, jossa rakennuksen laajuus
olisi säännöstelty rakennusjärjestyksellä, vaan tontille oli vahvistettu asemakaavamääräyk-
set.759 Näinhän oli Kalliossakin tehty kaupungin viime vuosina myymille tonteille.

Komitean ehdotuksen johdosta antoivat eri tahot kuten Suomen Arkkitehtiliitto ja Tekniska
Föreningen i Finland lausuntonsa.760 Arkkitehtiliitto oli kritisoinut komitean ehdotusta,

jettua rakennustapaa käyttäessä 45° valaistuskulmaa, jota pidettiin Keski- ja Pohjois-Eu-
761 Liitto puolsi avoi-

men rakennustavan ottamista pakolliseksi asumiseen käytetyissä kaupunginosissa.762

757 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä. Liite 1, Rakennusjärjestyskomitean mietintö ja ehdotus Helsingin kaupungin uudeksi raken-
nusjärjestykseksi.
758 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä. Liite 1, Rakennusjärjestyskomitean mietintö ja ehdotus Helsingin kaupungin uudeksi raken-
nusjärjestykseksi.
759 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä. Liite 1, Rakennusjärjestyskomitean mietintö ja ehdotus Helsingin kaupungin uudeksi raken-
nusjärjestykseksi.
760 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä.
761  Skan-
dinaviassa ja Saksassa nykyisin kaksinkertaisen korkeutensa päähän toisistaan, mikä vastaa 26 1/2 valokul-
maa, samalla kun meillä pikkukaupungeissakin vielä halutaan säilyttää rakennusjärjestyksessä 45° valaistus-

Otto-I. Meurman, Arkkitehti 2/1938, 17 18.
762 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä. Liite 12, Suomen Arkkitehtiliiton lausunto.



Tekniska föreningen i Finland oli todennut, että oli vältettävä liian pitkälle meneviä muu-
toksia nykyiseen rakennusoikeuteen varsinkin, jos se koskee jo suurimmalta osalta täyteen
rakennettuja vanhempia kaupunginosia. Liian suuri vähennys voisi aiheuttaa kiinteistöille

nettujen katujen varsilla. Lausunnossa tuotiin vielä esiin, että tiukat määräykset voivat ai-
siksi kalliita toimenpiteitä, että ne voivat johtaa päinvastai-

tiin yleisten määräysten sijaan vanhimpien kaupunginosien osalta asemakaavamääräysten
käyttöönottoa tavoitteiden saavuttamiseksi.763 Lausunnon oli allekirjoittanut muun muassa
Marius af Schultén, joka edellä oli propagoinut saneerausta.

Lausuntojen jälkeen kaupunginhallitus oli asettanut jaoston tarkastamaan ehdotusta.764 Tar-
kistetun ehdotuksen valtuusto hyväksyi 19.9.1945.765 Uusi rakennusjärjestys astui voimaan
1.1.1946.

Rakennusjärjestyksen mukaan rakennusoikeus määräytyi tontista rakentamiseen käytettä-
vän pinta-alan ja vieressä olevan kadun leveyden mukaan. 1. 14. kaupunginosissa kulma-
tontista766 sai käyttää rakentamiseen enintään 3/4 ja välitontista enintään 1/2 tontin pinta-
alasta muutamia erikoisalueita kuten Kaivopuistoa ja Eiraa lukuun ottamatta. Tontin jäl-
jelle jääneestä osasta voitiin maistraatin luvalla käyttää alle viisi metriä korkean yksiker-
roksisen rakennuksen rakentamiseen.767 Rakennuskorkeus säilyi Kalliossa karttaliitteen
(kuva) sinisellä alueella samana kuin vuoden 1929 lisämääräyksissä eli enintään 24 met-
rissä (alueesta oli poistettu Helsinginkadun varrella oleva kortteli 311) ja enintään 21 met-
rissä tämän alueen ulkopuolella.768 Lisäksi korkeus sai olla 24 metriä myös avonaisten
paikkojen, kuten puistojen reunalla. Piharakennuksen korkeus ei saanut olla katurakennuk-
sen korkeutta suurempi. Julkisivupiirroksista tuli rakennuslupaa varten lisäksi hankkia lau-
sunto julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnalta.769

763 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä. Liite 13, Tekniska föreningen i Finland.
764 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä.
765 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 19.9.1945 n:o 13/28: Jatkokäsittelyyn Kvston 29. VIII. 1945 pidetystä
kokouksesta: Helsingin kaupungin uuden rakennusjärjestyksen hyväksyminen (Kvston painettu asiakirja n:o
7 v:lta 1945).
766 Kulmatontilla tarkoitettiin tonttia, jonka kadun tai yleisen paikan puoleiset rajat muodostivat tontilla enin-
tään 135o kulman.
767 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä.
768 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä. Liite 1, Rakennusjärjestyskomitean mietintö ja ehdotus Helsingin kaupungin uudeksi raken-
nusjärjestykseksi.
769 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945 Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä.



Kuva. Rakennusjärjestykseen liit-
tyvä kartta rajattuna Kallion alu-
eelle.770

Rakennusoikeutta vähennettiin saneerausaikana nyt ensimmäisen kerran. Vähennys oli ton-
tista riippuen 6 33 %. Myös tontin rakentamaton ala kasvoi 25 30 %. Sovellettuna raken-
nusjärjestys olisi johtanut samanlaiseen rakentamiseen kuin Etu-Töölössä eli korttelien ra-
kentamisen umpinaisesti ilman pihasiipiä.771

Apulaisasemakaava-arkkitehti Berndt Aminoff arvosteli kaksi vuotta rakennusjärjestyksen
hyväksymisestä sen edelleen sallimaa rakennusoikeutta vanhoissa kaupunginosissa artikke-
lissaan 772 Aminoff havainnol-
listi alla olevalla kuvalla pimeitä pihakuiluja, joita rakennusjärjestyksen sallima 45° valon
laskeutumiskulma vastakkaisen rakennuksen kattolistaan nähden salli.773

Kuva. Hämeentie 27 (valm. 1928).
Asuntojen ikkunat ovat kohti pimeätä
pihakuilua.774

770 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja n:o 7 1945, Khn esitys Helsingin kaupungin uuden rakennus järjestyksen
hyväksymisestä.
771 Sven Kuhlefelt, , Hufvudstadsbladet 28.3.1954. Kaupunkisuunnitteluvirasto,
asemakaavaosasto, lehtileikkeet, saneeraus 1953 1964 Uc:62. HKA.
772 Aminoff 1947.
773 Aminoff 1947, 209.
774 Otto-I. Meurman, Arkkitehti 2/1938, 17 18.



Samana vuonna Aminoff selvitti Arkkitehti-
10.

12. (X-XII) kaupunginosissa. Vaikka uusien alueiden kaavoituksessa vallitsi avoin raken-
nustapa funktionalismin periaatteiden mukaan, niin vanhoilla umpikorttelialueilla avoi-
muutta ei näillä säädöksillä voinut saavuttaa:

rakennusjärjestys sallii edelleenkin tonttien tarkan hyväksikäytön, kujanteet ja solat
sekä huonot valaistussuhteet. Ja vaikka kaupunginrakentaminen sen jälkeen on kokenut
ainutlaatuisen kehityksen, on vanhempien kaupunginosien rakentaminen suurin piirtein

775

jen ja ahtaiden pihojen äärellä psyykkisesti ja moraalisesti masentavissa asuin- ja työhuo-
776 Aminoff viittaa tällä 1930-luvun tilanteeseen, jossa muun muassa pihasiipien

poistamista oli perusteltu niiden huonon vuokraustilanteen takia. Tuolloin Helsingin asun-
topula ei ollut niin paha kuin sotien jälkeen.

Aminoffin arveli, että vähäinen mielenkiinto Helsingin vanhempiin kaupunginosiin perus-
tui käsitykseen, että ne jo ovat siinä määrin täyteenrakennettuja, ettei enää ole mahdollista
niihin kajota.  Tähän edellä käsitelty komiteakin oli pääosin perustanut ehdotuksensa. To-
dellisuudessa oli yhä varsinkin 10. 12. kaupunginosien rakennustyyppinä usein yksi- tai
kaksikerroksinen kivi-, puu- tai yhdistelty kivi- ja puurakennus. Kaupunginosissa oli yh-
teensä lähes 200 tonttia tähän tapaan rakennettu tai jopa täysin rakentamattomia.777 Tontit
käsittivät huomattavan määrän käyttämätöntä rakennusoikeutta (ks. kuva), mutta myös
mahdollisuuden toteuttaa avoimempaa rakennetta kortteleiden rakentamisessa.

776 Arkkitehti 8/1947, 109.
777 Arkkitehti 8/1947, 109.



Kuva. Aminoffin esittämä kartta ja kaa-
vio Pitkänsillan pohjoispuolisen alueesta.
Yläkuvassa rakennusjärjestyksen sallima
rakentamaton volyymi kortteleittain (vii-
voitettu). Alakuvassa eritelty silloiset ki-
vitalot (mustat) ja puutalot (vaaleat viivoi-
tetut).778

Aminoff kirjoitti, että uudemmissa kaupunginosissa o tiukasti kartettu kerrosten koko-
naispinta-alan nostamista tontti-alaa suuremmaksi, t. s. vältetty ylittämästä tehokkuuslukua
1,0. 10. 12. kaupunginosat olisi rakennettu uuden rakennusjärjestyksen mukaan, te-
hokkuusluvuksi olisi tullut 3,54. Koska osa tonteista on jo rakennettu vuoden 1917:n ra-
kennusjärjestyksen mukaisesti, tuli luku nousemaan 3,56:een. Vielä vuonna 1947 alueen
keskimääräinen tonttitehokkuus oli 1,94.779

Kaupungin rakennusosastolla oli tehty 10. 12. kaupunginosia koskeva tutkimus uuden ra-
kennusjärjestyksen vaikutuksista. Sen mukaan kaupunginosien asukasmäärä oli tammi-
kuussa 1946 noin 77 000 eli asutustiheys ilman teollisuus- ja satama-alueita oli noin 396
henkilöä hehtaarilla. Uuden rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennettuna kaupunginosien

778 Arkkitehti 8/1947, 110.
779 Arkkitehti 8/1947, 109.



asukasmäärä olisi voinut nousta yli 130 000 asukkaaseen ja asukastiheys lähes 700 henki-
löön hehtaarilla.780

Ratkaisuna olivat
Kaupungin tuli

kuitenkin toimia nopeasti rakennustoiminta jälleen pääsee mainittavaan käyn-
tiin, tullaan monia sellaisia tontteja, joilla nyt on 1 2 kerroksisia taloja, rakentamaan täy-

781

Kirjoituksen johdosta Arkkitehti-lehti pyysi lausuntoa muutamilta arkkitehdeilta ja asiaa
lähellä olevil  ja julkaisi näiden kannanotot.

Kaupunginarkkitehti Hilding Ekelund, joka oli tunnettu funktionalisti, oli Aminoffin

pohjoiseen suuntautuviin tai rakennussiipien var

loja, jotka puolustavat paikkaansa vielä tulevaisuudessakin ja täyttävät sosiaalisessa mie-
lessä täysipainoisten asuntojen vaatimukset ja 782

von Hertzenin mielestä Pitkänsillan pohjoispuoli kaipasi asemakaavoituksen ja rakennus-
järjestyksen radikaalista uudistamista. von Hertzenin mielestä olisi rakennuskielto pu-
heenaolevalla alueella  saatava heti voimaan, kunnes uusi suunnitelma on valmis ja hyväk-
sytty. Aminoffin näkemyksiä mukaillen hän oli todennut jo Koti vaiko Kasarmi -kirjases-
saan, että puistokaupungin luomiseksi ei useinkaan olisi välttämätöntä ryhtyä muuttamaan
vanhojen kaupunginosien ruutuasemakaavaa. Riittäisi, kun rakennusjärjestykset vain pe-
rusteellisesti uusitaan, rakennuskorkeutta rajoitetaan ja tonttien sisäosat muutetaan vih-

783

Arkkitehti Yrjö Lindegrenin mukaan Aminoffin laskelmat osoitti
hat kaupunginosat ovat täydellisen slummiutumisen uhanalaisina, ellei kiireellisiin toimen-

olisi saneerauskysymyksen selvittäminen koko laajuudessaan ja jonka johdolla saneeraus
784

Asemakaavaopin professori Meurman toi esiin, että asemakaavatoimistossa on laadittu
tutkielmia X XII kaupunginosan rakennusrajojen määräämiseksi . Meurman kannatti ra-
kennusrajojen vahvistamista. Meurman totesi, että terveyttämiskysymys oli ollut

780 Arkkitehti 8/1947, 109.
781 Arkkitehti 8/1947, 109.
782 Arkkitehti
8/1947, 111.
783 von Hertzen 1946, 45.
784 Arkkitehti
8/1947, 111.



pohdinnan alaisena ammattimiespiireissä. Onhan varsinkin Ruotsissa v. l947 ilmestynyt
Slutbetänkande avgivet av bostadssociala utredningen, del II valaissut terveyttämiskysy-
mystä erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta katsottuna.  785

Kiinteistölautakunnassa tuolloin istunut kanslianeuvos Gunnar Modeen kannatti 10. 12.
kaupunginosien alueelle  nykyisin voimassa oleva asema-
kaava on sopiva vain matalille puutaloille, ei valtaville monikerroksisille rakennuksille.
Kun tilaa puistoille ja istutuksille on varattu poikkeuksellisen vähän pitäisi se ainakin kor-
vata suuremmalla korttelin vapaa-alalla ja yleensä enemmän avoimella ja vapaalla raken-

786

Rakennustarkastaja Akseli Toivonen puolestaan ilmoitti, että Aminoff oli tulkinnut väärin
rakennusjärjestystä, koska tonttien pinta-alaa ei yleensä voitu käyttää täysimääräisesti. Toi-
vonen kannatti ratkaisuksi alueen ongelmiin uusia puistikoita ja urheilu- sekä leikkikenttiä.
Hän totesi lis terveydenhoidollisissa ja sosiaalisissa suhteissa ei asutustiheydelle
ole annettava liioitellusti ratkaisevaa merkitystä.  Hän näki tiheässä asutuksessa hyvänä
puolena esimerkiksi sen, että työmatkat työpaikoille saattoivat olla lyhyet.787

Kaupunginlääkäri T. W. Wartiovaara, joka kuului virkansa puolesta rakennuskatselmus-
miehiin, kannatti toimia asumistiheyden vähentämiseksi, mutta huomautti etteivät tiheään
rakennetut kaupunginosat ole tuomitut kehittymään slummialueiksi: Tukholmassa

Aminoff sai kohdistettua vuoden 1947 kirjoituksellaan huomiota Kallion saneerauksen tar-
peellisuuteen kaupunkisuunnittelun vaikuttajien keskuudessa ja vaikutti siten myös yleisen
mielipiteen muodostumiseen. Aminoffin saneeraukseen liittyneet aatteet olivat kuitenkin
muuttuneet jonkin verran vuosien 1935 47 välillä. Vielä 1935 Suomen Sosialidemokraatti
- oittavan puistojen muo-
dostamista kaupungin tuolloin omistamille tonteille ja toisaalta yhtenäisiä istutettuja piha-
alueita ja piha-alueen rakennusten poistamista ratkaisukeinona Kallion alueen ongel-
miin.788 Tässä vaiheessa oli odotettu uuden rakennusjärjestyksen voimaan saattamista,
mutta sotien vuoksi se viivästyi. Vuoden 1947 Arkkitehti-lehden artikkelissaan hän oli siir-
tynyt ensisijaisesti kannattamaan rakennusoikeuden leikkausta.789 Yksi syy tähän lienee se,
että kaupunki myi paljon asuintontteja Kalliosta ja ympäristöstä ennen sotia. Kaupungilla
ei ollut enää hallussaan kuin muutamia rakentamattomia asuinrakennuksille tarkoitettuja
tontteja siellä täällä 10. 12. kaupunginosia, joista suurin osa oli julkiseen rakentamiseen

785 Arkkitehti
8/1947, 112.
786 Arkkitehti
8/1947, 112.
787 Lausuntoja Arkkitehti
8/1947, 113 114.
788 Kallio on tiheimmin asuttu kaupunginosa, joka kaipaa pikaista tervehdyttämistä Suomen Sosialidemo-
kraatti 29.9.1935.
789 Aminoff: Arkkitehti 8/1947, 109.



varattuja. Kalliossa ainoat rakentamattomat asuinrakennuksia varten tarkoitetut kaupungin
omistamat tontit sijaitsivat Helsinginkadun ja Alppikadun välissä kortteleissa n:o 311 ja

tonteilla ei voinut käytännössä vähentää ilman korvausvelvollisuutta tonttien omistajille,
paitsi jos rakennusoikeutta yleisesti leikattaisiin.

Aminoff oli laatinut artikkelinsa aikana myös teoreettisen suunnitelman Linjojen alueen sa-
neeraukseksi vuonna 1947 (kuva), joka julkaistiin Suomen Sosiaalidemokraatti-lehdessä
tammikuussa 1951. Suunnitelmassa oli nykyistä asemakaavaa ja katuverkkoa hyväksi käyt-

790 Suunnitelmassa oli Kallion kirkkoa lukuun ot-
tamatta kaikki vanhat rakennukset purettu ja korvattu uusilla 5 6 kerroksisilla rakennuk-
silla. Suurin osa rakennuksista oli vedetty hieman sisäänpäin katulinjasta. Yksi umpikort-
teli oli kuitenkin suunniteltu neliömäiseen kortteliin n:o 310. Uudeksi puistoalueeksi oli
esitetty Helsinginkadun ja Alppikadun välistä aluetta sekä sodassa tuhoutuneiden puutalo-
jen tonttia Castréninkadun ja Wallininkujan kulmauksessa.

Kuva. Aminoffin laatima
teoreettinen suunnitelma
1947.791

790 , Suo-
men Sosialidemokraatti 20.1.1951. Huoneenvuokralautakunnan lehtileikkeet Ja:22, HKA.
791 aanko epäsosiaalinen slummikaupunginosa , Suo-
men Sosialidemokraatti 20.1.1951. Huoneenvuokralautakunnan lehtileikkeet Ja:22, HKA.



Linjojen alue oli modernisoitu niin pitkälle kuin asemakaavan ja katujen puolesta oli mah-
dollista. Lehden mukaan ehdotus ei kuitenkaan saavuttanut kiinteistölautakunnassa enem-
mistöä puolelleen, sillä kiinteistönomistajien etuja ajavat piirit vastustivat.792 Kiinteistölau-
takunnan pöytäkirjoissa ei ole kuitenkaan mainintaa suunnitelmasta.

Vuonna 1950 tehtiin Vuokralaisten Keskusliiton, Väestöliiton, SAK:n ja Henkisen Työn
Keskusliiton (HTK) asuntopoliittinen yhteiselimen toimesta aloite Helsingin kaupungin-
hallitukselle vanhojen kaupunginosien, lähinnä Kallion, Vallilan, Sörnäisten ja Punavuoren
saneerauksesta. Siinä ehdotettiin kiireellisesti saneerausohjelman laatimista näitä kaupun-
ginosia varten ja laatimisen ajaksi rakennuskieltoa.793

Kaupunginhallitus asetti aloitteen takia 10.8.1950 asunto- ja asemakaavaneuvottelukun-
nan.794 Sen tehtävänä oli tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja asemakaava- sekä asunto- ja
tonttipolitiikkaa koskevista kysymyksistä. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi määrättiin
kaupunginjohtaja Eero Rydman sekä jäseniksi kiinteistöjohtaja, Meurman, kaupungininsi-
nööri, Tuukkanen ja tonttiosaston päällikkö Pettinen.795 Myöhemmin neuvottelukuntaan
nimettiin jäseniksi Berndt Aminoff,796 Hilding Ekelund,797 arkkitehti Esko Suhonen ja pro-
fessori Gripenberg.798

Neuvottelukun kaupungin vanhemmissa osissa sijaitsevien tiheään rakennettujen
asuntoalueiden saneerata välttämättömänä ja kiireellisenä toimenpiteenä  tutkinut
asiaa asemakaavaosaston esittämien karttojen ja tilastollisen ainehiston pohjalla.  Lu-
vussa III käsittelemäni Aminoffin karttaluonnos 2 saattoi ajoituksen puolesta olla osa tätä
aineistoa. Neuvottelukunta totesi asemakaava-arkkitehti Tuukkasen laatiman muistion pe-
rusteella, että rakennusoikeus oli eräillä alueilla aivan liian laaja nykyisiä periaatteita sil-
mälläpitäen .799

Neuvottelukunta ehdotti kaupunginhallitukselle, että rakennuskieltoa pyydettäisiin alueille,
joita saneeraus koskee eli tietyille kortteleille 4. 7. ja 10. 12. kaupunginosissa.800 Neuvot-
telukunta ehdotti kaupunginhallitukselle myös komitean asettamista rakennusjärjestyksen

792 Suo-
men Sosialidemokraatti 20.1.1951. Huoneenvuokralautakunnan lehtileikkeet Ja:22, HKA.
793 Khs:n mietintö 1954 n:o 6, liite A, Rakennusjärjestyskomitean mietintö, 1.
794 Khs:n mietintö 1954 n:o 6, liite A, Rakennusjärjestyskomitean mietintö, 1.
795 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 10.8.1950 § 2039. HKA.
796 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 12.10.1950 § 2624. HKA.
797 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 19.10.1950 § 2675. HKA.
798 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 24.5.1951 § 1352. HKA.
799 Liite 1 ja 2 § 2300 KHN asunto- ja asemakaavaneuvottelukunta 22.5.1951; Väinö Tuukkasen P.M. raken-
nusjärjestyksen saneerauksen kannalta tarpeellisista muutoksista. HKA.
800 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 29.8.1951 n:o 14/51. Vanhojen kaupunginosien terveyttäminen.



tarkistamiseksi. Hallitus asetti tätä tarkoitusta varten komitean 6.9.1951,801 jonka jäseninä
toimivat puheenjohtajana kiinteistöjohtaja Kivistö, Tuukkanen, Meurman ja Gripenberg,
lainsäädäntöneuvos Ensio Kytömaa kiinteistölautakunnasta sekä von Hertzen. Komiteaa
avusti apulaisasemakaava-arkkitehti Aminoff ja hänen eläkkeelle siirtymisensä jälkeen
työn loppuvaiheessa viran seuraava haltija Olof Stenius.802

Komitean tehtävänä oli tutkia ja tarkistaa voimassa ollutta vuoden 1945 rakennusjärjestystä
4. 7. ja 10. 12. kaupunginosissa. Pääkohteeksi komitea valitsi Aminoffin (ks. edellä)
vuonna 1947 esiin nostamat 10. 12. kaupunginosat, koska niissä oli rakentamattomia tai
vain puutaloilla rakennettuja tontteja vielä 178 kappaletta, kun 4. 7. kaupunginosissa niitä
oli selvästi vähemmän. Sallittu rakennusoikeus olisi tuottanut 10. 12. kaupunginosiin huo-
mattavan suuren väentiheyden ja kaupunginosien asukasluku nousisi nykyisestä 71 000
aina 129 000 henkilöön. Tämä
den tarvittaisiin yksistään kansakouluja lisää 14, puhumattakaan puistoista, urheilu- ja leik-

 ollen selvänä, että ra-
kentamisoikeutta vanhoissa kaupunginosissa oli supistettava.803

Rakennuskielto saatiin sisäasiainministeriön vahvistuksella 5.10.1951. Rakennuskielto oli
voimassa vuoden 1953 asti, mutta se jatkui lopulta vuoden 1956 loppuun asti. Rakennus-

804 Nämä käsittivät ne korttelit, jossa oli vielä jäljellä
puutaloin rakennettuja tontteja. Silloisen 11. kaupunginosan alueella, johon ei vielä kuulu-
nut Siltasaari, ne koskivat kortteleita 301a, 302, 303, 305, 307 310, 312 321, 323, 324,
329, 336 ja 343.805 Linjojen alueella terveyttäminen  koski siis lähes kaikkia kortteleita.

Komitean mietintö valmistui toukokuussa 1953. Komitea ehdotti siinä rakennusoikeuden
yleistä supistamista. Tähän päädyttiin, koska komitea oli todennut saneerattavien korttelien
asemakaavamuutosten laatimiset mahdottomiksi toteuttaa vuoden 1953 loppuun mennessä.
Asemakaavaosasto kärsi tuolloin työvoiman puutteesta. Vaikka nyt päädyttiin rakennusoi-
keuden kaavamaiseen supistukseen, komitea oli sitä mieltä, että rakennusoikeuden laajuu-
desta tulisi ennemmin määrätä jatkossa asemakaavassa, kuten tehtiin myös Ruotsissa.806

Komitea oli mietinnössään tarkistanut myös rakennusjärjestyksen rakennusten sijoittamista
tonteille koskevia määräyksiä ja laatinut niistä aiheutuvat muutosehdotukset. Esimerkiksi
kadun molemmilla puolilla olevien rakennusten etäisyys toisistaan tuli olla 1,5 kertaa

801 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 6.9.1951 § 2300. Rakennusjärjestyskomitean mietinnössä on virheelli-
sesti ilmoitettu päätöspäiväksi 9.6.1951, jolloin ei ollut kaupunginhallituksen kokousta. Oikea päätöspäivä-
määrä on hallituksen kokous 6.9.1951.
802 Khs:n mietintö 1954 n:o 6, liite A, Rakennusjärjestyskomitean mietintö, 1.
803 Khs:n mietintö 1954 n:o 6, liite A, Rakennusjärjestyskomitean mietintö, 1, 4.
804 Khs:n mietintö 1954 n:o 6, liite A, Rakennusjärjestyskomitean mietintö, 2.
805 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 29.8.1951 n:o 51, Vanhojen kaupunginosien terveyttäminen, 568.
806 Khs:n mietintö 1954 n:o 6, liite A, Rakennusjärjestyskomitean mietintö, 2 3.



rakennuksen korkeus ja rakennus oli sijoitettava tontille siten, että sen etäisyys kadun kes-
kiviivasta on vähintään ¾ rakennuksen korkeudesta. Samaa määräystä olisi myös noudatet-
tava kysymyksen ollessa etäisyydestä naapuritontin rajasta.807 Kaupunginhallituksen mie-
lestä nämä määräykset voitiin kuitenkin jättää muuttamatta, koska ne voitaisiin tarvittaessa
määritellä asemakaavamääräyksillä.808

Komitea laaditutti asemakaavaosastolla saneeraustoimenpiteiden selventämiseksi lähinnä
nykyisen Linjojen osa-alueesta kaksi pienoismallia (kuva), jotka esiteltiin Suomen Arkki-
tehtiliiton järjestämässä ensimmäisessä Suomi rakentaa -näyttelyssä Ateneumissa marras-
kuussa 1953 yhdyskuntasuunnittelun osastolla (n:o 15. Kallion saneeraussuunnitelma).809

Tavoitellussa saneerausmallissa rakennusoikeutta oli supistettu kulmatonteilla noin 55 % ja
välitonteilla 40 %, jolloin Kallion ja Sörnäisten kaupunginosien asukasmäärä tulisi ole-
maan noin 80 000 henkilöä. Komitean mukaan pienemmät supistukset eivät olisi riittävät,
koska ne eivät saisi aikaan riittävää asukasmäärän supistumista tai tarvittavaa parannusta
valaistussuhteisiin.810 Rakennusoikeutta olisi pitänyt komitean mukaan supistaa enemmän-
kin, mutta näihin lukuihin päädyttiin tontinomistajien taloudellisten menetyksien kohtuul-
listamiseksi. Yleinen supistus oli kaupungille taloudellinen, koska se ei joutunut korvaus-
velvolliseksi, kun rakennusoikeutta leikattiin yleisesti.811 Pienoismallien kattama alue oli
suurelta osin vielä rakennettu puurakennuksilla:

nusjärjestyksen [1945] mukaan. Se osoittaa selvästi, että sosiaaliset syyt ehdottomasti
vaativat saneerauksen toimeenpanoa. Malli B on laadittu saneerausnäkökohtia silmällä
pitäen. Olemassa olevat kivirakennukset on merkitty harmaalla. Saneeraussuunnitelmaa
laadittaessa on kiinnitetty huomiota hyviin valaistussuhteisiin, alueen kokonaisväljyyteen
sekä maaston hyväksikäyttöön ja uusien osien sopeutumiseen jo olemassa oleviin raken-
nuksiin. Saneeraussuunnitelman mukaan on tontinteholuku kulmatonteilla keskimäärin 2,

812

807 Khs:n mietintö 1954 n:o 6, liite A, Rakennusjärjestyskomitean mietintö, 9.
808 Khs:n mietintö 1954 n:o 6, rakennusjärjestyksen muuttaminen, II.
809 Suomi rakentaa: Nykyarkkitehtuurimme näyttely Ateneumissa 6.-15.11.1953, 22, 25.
810 Sven Kuhlefeltin mukaan 1945 rakennusjärjestys olisi riittänyt kelvolliseen tulokseen pääsemisessä, koska
rakennusoikeudesta ei voida hyödyntää 10 % ja asumisahtaus pienenisi työläisväestön nousevan asumistason
myötä. Kuhlefeltin mukaan alueen asukasluku tulisi jäämään 80 000 asukkaaseen, joka oli myös komitean
asettama raja. Sven Kuhlefelt, , Hufvudstadsbladet 28.3.1954. HKA, kaupunki-
suunnitteluvirasto, asemakaavaosasto, lehtileikkeet, saneeraus 1953 1964 Uc:62.
811 Khs:n mietintö 1954 n:o 6, liite A, Rakennusjärjestyskomitean mietintö. 5 7.
812 Suomi rakentaa: Nykyarkkitehtuurimme näyttely Ateneumissa 6.-15.11.1953, 25.



Kuvat. Komitean laadituttamat pienoismallit. Vasemmalla alue 1945 rakennusjärjestyksen mukai-
sesti toteutettuna. Oikealla tavoiteltu saneerausmalli.813

Saneerausmallissa puistoalueet noudattavat varhaisempien Aminoffin luonnosten tyyppisiä
ratkaisuja, eli tutkimusalueen pohjoisosan rakentamattomat tontit Helsinginkadun varrella
oli tarkoitettu puistoiksi. Katuverkosta ei voida tehdä varmoja päätelmiä, koska pienois-
mallissa niitä ei ole varsinaisesti merkitty. Todennäköisesti verkko noudattaa tutkimuk-
sessa Keskusalueen asemakaavaehdotuksen Kallioon kaavailtuja ratkaisuja, koska raken-
nusten sijoittelu ja korttelijako on pääpiirteissään samantyyppinen ja suunnitelmia laadit-
tiin samanaikaisesti. Rakennusten osalta huomattavin seikka oli pistetalojen suuri määrä,
jotka on sijoitettu ilmansuunniltaan samansuuntaisesti. Pistetaloista kymmenen oli sijoi-
tettu Kallion kirkon länsipuolelle kortteleihin 320 ja 321 ja seitsemän Diakonissalaitoksen
itäpuolelle yhdistettyihin kortteleihin 310 ja 317. Näiden lisäksi oli pistetaloja suunniteltu
Toisen linjan varrelle yhdistettyihin kortteleihin 308 ja 309. Nämä talot olivat mukana
myös Keskusalueen asemakaavaehdotuksen aluetta koskeneissa suunnitelmissa.814 Pisteta-
lojen yleisyys johtunee myös siitä, että 1950-luvulla torninosturien käyttöönotto teki edul-
liseksi pistemäisten rakennuskohteiden toteuttamisen.815 Pistetalojen lisäksi oli monin pai-
koin sovellettu avoimempaa ja lamellitaloihin perustuvaa rakennustapaa. Alla olevassa ku-
vassa tavoiteltu saneerausmalli on yhdistetty Lindegrenin ja Kråkströmin keskustasuunni-
telmaa mukailevilla julkisten rakennusten massoilla Eläintarhanlahden pohjoispuolella.

813 Suomi rakentaa: Nykyarkkitehtuurimme näyttely Ateneumissa 6.-15.11.1953, 22, 25.
814 Mäkelä 2013, 63.
815 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 37.



Kuva. Kuvassa rakennusjärjestyskomitean pienoismalli yhdistettynä vuoden 1954 keskustasuunni-
telman julkisten rakennusten massoilla.816

Pienoismallien laatija tai ainakin suunnittelija817 on todennäköisesti ollut arkkitehti Regina
Nieminen, joka oli palkattu asemakaavaosastolle Kallion saneerauksen suunnittelua varten
1.5.1952.818 Koska asemakaavaosastolle oli tuolloin vaikeaa saada arkkitehtejä töihin, Nie-
minen sai työsuhde-etuna kaupungin uuden vuokra-asunnon Käpylästä.819

Kiinteistölautakunta oli lähettänyt Niemisen Steniuksen suosituksesta tutustumaan Tukhol-
maan ja Oslon saneeraukseen 13.7.-10.8.1953. Matkan ehtona oli matkakertomus ja kah-
den vuoden jatkotyöskentely asemakaavaosastolla.820 Nieminen kuitenkin jätti

816 Asuntopolitiikka 2/1953, 3. KK.
817 Varsinainen pienoismalli on voitu rakentaa ulkopuolisena hankintana toteutettuna suunnittelijan toiveiden
mukaan.
818 Kaupunkisuunnitteluviraston diaareista ja kiinteistölautakunnan pöytäkirjoista 1952 selviää, että kaksi
henkilöä eli Stenius ja Nieminen oli palkattu samanaikaisesti laatimaan Helsingin kantakaupungin saneeraus-
suunnitelmia. Kiinteistölautakunta päätti antaa 4. 7. kaupunginosissa olevien rakennuskiellon alaisten kortte-
leiden saneeraussuunnitelman Steniuksen laadittavaksi (17.3.1952 § 516 Eräiden kaupunginosien saneeraus-

muut eli 10. 12. kaupunginosat. Tätä tukee sekin, että Nieminen laati työsuhteensa aikana ainoan Kallioon
tuolloin tehdyn asemakaavamuutoksen.
819 Nieminen oli valmistunut arkkitehdiksi 1948. Ennen Helsingin tointaan hän oli toiminut Arkkitehtiliiton
Jälleenrakennus- ja standardisoimislaitoksella 1942 1944 ja yksityisissä toimistoissa 1944 1952 (J. S. Sirén,
Aarne Ervi ym.). Helsingin toimen jälkeen hän työskenteli Arkkitehtitoimisto Aarne Ervillä 30.9.1954 asti,
jonka jälkeen Niemisellä oli oma toimisto 1963 asti. Tämän jälkeen hän toimi Kemin kaupungin kaupunki-
suunnittelun asemakaava-arkkitehtina ja myöhemmin yleiskaava-arkkitehtina. HKA, Kaupungin työntekijöi-
den henkilökortit, Kemin kaupungin kunnalliskertomus 1964 osa I ja Kemin kaupungin henkilörekisteri,
saatu tiedot sähköpostitse Kemin kaupungin arkistosihteeri Tuula Torvikoskelta 13.3.2020 ja 13.1.2022.
820 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 27.7.1953 § 1435, liite 44. HKA.



eronpyynnön jo syyskuussa ja sai eron virastaan 1.11.1953.821 Matkan hän oli tehnyt, mutta
matkakertomusta hän ei ilmeisesti laatinut, koska sitä ei ole tallennettu arkistoon. Matkaan
liittyvän Steniuksen suosittelukirjeen perusteella Nieminen oli tutustunut vuonna 1947 jul-
kaistuun Ruotsin valtion mietintöön  ja vastaavaan Oslosta tehtyyn.822 Mietintö pohjautui
vuonna 1933 Ruotsissa asetetun asuntopoliittisen komitean työhön. Se katsoi, ettei sanee-
raukseen riittänyt vanhojen kaupunginosien ala-arvoisten asuinkortteleiden purkaminen ja
uudisrakentaminen, vaan tarvittiin asemakaavan uudistamista. Mietinnöstä tuli perusta
Ruotsin toisen maailmansodan jälkeiselle asumispolitiikalle.823 Siinä esiteltiin esimerkin-
omaisesti valittuja kohteita, joiden saneerausvaihtoehtoja tutkittiin muun muassa kustan-
nusten osalta. Kohteita olivat Tukholmassa osa Östermalmia ja Atlaskadun ympäristö Va-
sastadenissa, Göteborgissa osa Hagasta sekä Gävlessä, Helsingborgissa ja Eskilstunassa
osa keskustaa. Mietinnön tekijöitä olivat muun muassa Uno Åhrén, Gunnar Myrdal ja Sven
Wallander.824 Meurman viittasi vuonna 1947 Aminoffin kirjoitusta kommentoidessaan sa-
maan kirjaan.

Komitea ehdotti uusiksi tehokkuusluvuiksi 2 ja 1,75.825 Kaupunginhallitukselle annetuissa
lausunnoissa kiinteistölautakunta oli päättänyt äänin 7 vastaan 2 suosittaa komitean ehdo-
tusta.826 Kanta-Helsingin tontinomistajien muodostama rakennusjärjestystoimikunta oli jät-
tänyt kaupunginhallitukselle ehdotuksesta kirjelmän. Toimikunnan mukaan rakentaminen
muodostuisi 1. 14. kaupunginosissa vastaisuudessa hyvin kirjavaksi ja sekavaksi , koska
vanhat ja uudet rakennukset saattaisivat tulla erikokoisiksi toiset rakennukset olisivat
katulinjassa, toiset taas 2 5 metrin päässä siitä ko-
mitean ehdotuksiin sisältyy kohtuuttomia rakentamisoikeuden rajoituksia, joten ne ovat
asemakaavalain vastaisia.827

Kaupunginhallitus ehdotti valtuustolle komitean ehdotuksesta poiketen pienempiä supis-
tuksia, koska sen mielestä yksityisten oikeutta olisi kohtuuttomasta loukattu.828 Valtuusto-
käsittelyssä mielipiteet jakautuivat vasemmiston (SDP ja SKDL) kannattaessa komitean

821 Kiinteistötoimiston diaari 1953 II 150/2610. HKA.
822 Ruotsalainen mietintiö oli Bostadssociala utredningen. Slutbetänkande. D. 2, Saneringen av stadssamhäl-
lenas bebyggelse; Organisationen av låne- och bidragsverksamheten för bostadsändamål. Oslon mietintöä ei
nimetty. Steniuksen kirjoittama suosituskirje Niemisen Tukholmaan ja Oslon saneeraukseen tutustumismat-
kaa varten.
823 Kervanto Nevanlinna 2012, 75.
824 Bostadssociala utredningen. Slutbetänkande. D. 2, Saneringen av stadssamhällenas bebyggelse 1947, 26.
825 Khs:n mietintö 1954 n:o 6, liite A, Rakennusjärjestyskomitean mietintö, 7.
826 Uusi Suomi 30.4.1953, Sa-
fan lehtileikekokoelma 1953:5. ARKM.
827 -Helsingin saneerausta selv , Uusi Suomi 1.11.1953, Safan lehtilei-
kekokoelma 1953:6. ARKM.
828 Khs:n mietintö 1954 n:o 6, Rakennusjärjestyksen muuttaminen, II.



ehdotuksia.829 Valtuusto päätti 14.4.1954 äänin 34 26 hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että rakennusoikeutta supistetaan 1. 14. kaupunginosissa kulmatonteilla kuudesta kolmeen
ja välitonteilla 3,75:stä kahteen. Tontin rakennusoikeuden laajuus ei ollut enää riippuvai-
nen viereisen kadun leveydestä, vaan se määrättiin tontin tehokkuusluvulla, jolla tarkoitet-
tiin tontille rakennettavaksi sallitun yhteenlasketun kerrosalan suhdetta tontin pinta-alaan.
Kulmatonteille sai rakentaa kerrosalaa enintään kolme kertaa (e=3) ja välitonteille kaksi
kertaa tontin pinta-alan verran (e=2). Vähennys ei kuitenkaan saanut ylittää yhtä kolmas-
osaa aikaisemmasta, joten tehokkuusluku esimerkiksi 8-kerroksisilla kulmatonteilla saattoi
olla vielä 4 ja välitonteilla 2,67. Liiketonttien rakennusoikeus säilyi entisenä.830 Rakennus-
ten korkeusrajat ja kerrosmäärät säilyivät 1945 rakennusjärjestyksen mukaisina. Eräiden
tontinomistajien valitusten takia sisäasianministeriö vahvisti päätöksen vasta 8.3.1956.831

Rakennusjärjestyksen rakennustapamääräyksiin lisättiin rakentamisen enimmäislaajuutta
mittaava uusi normi, kerrosala. Sillä tarkoitetaan asemakaavoituksessa bruttolattiapinta-
alaa, joka on yhtä suuri kuin rakennuksen eri kerrosten pohja-alojen summa. Siihen sisälty-
vät siis varsinaisen lattia-alan lisäksi seinänpaksuudet, portaat yms.832 Maininta ei kuiten-
kaan poistanut rakennusoikeuden määrittelyä tontin pinta-alan murto-osana, koska suurim-
massa osassa kaupungin asemakaavoissa ei ollut määritelty kerrosalaa.833

Rakennusoikeuden vähennys oli tällä kertaa 20 30 %.834 Rakennusoikeuspäätös merkitsi,
että Kallion asukasluvun sallittiin nousta noin 100 000:een, jolloin hehtaaria kohti tulisi
noin 500 henkilöä ja kaupungin tulisi lunastaa tontit viittä koulua varten.835 Asuntopoli-
tiikka-lehdessä arvosteltiinkin rajusti kompromissiehdotusta sen Kallioon tuottamilla hai-
toilla:

Ratkaisu  ei kestä arvostelua. Se on  ollut mahdollinen vain ummistamalla silmät ja
olemalla ajattelematta päätöksen seurauksia.  Voidaan näinollen olla vakuuttuneita
siitä, ettei saneerauskysymys ole poistunut päiväjärjestyksestä. 836

Ennen valtuuston päätöstä oli Teollisuus- ja rakennus oy (Teora) tehnyt kiinteistölautakun-
nalle ehdotuksen Kallion saneerauksen toteutuksesta. Kirjelmässään 20.1.1954 esitti

sempana vuotena luovuttanut yhtiöllemme vuokra-

829 Helsingin Sanomat n:o 102 15.4.1954, 11. KK.
830 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 14.4.1954 n:o 38: Rakennusjärjestyksen muuttaminen, 307 308. Khs:n
mietintö 1961 n:o 25, Kiinteistölautakunnan liite 3, 6.
831 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, Rakennusoikeuden rajoittaminen.
832 Meurman 1947, 220.
833 Heikkilä-Kauppinen 2012, 84.
834 Sven Kuhlefelt, , Hufvudstadsbladet 28.3.1954. Kaupunkisuunnitteluvirasto,
asemakaavaosasto, lehtileikkeet, saneeraus 1953 1964 Uc:62. HKA.
835 Suomen Sosialidemokraatti 4.12.1953, Safan lehtilei-
kekokoelma 1953:7. ARKM.
836 , Asuntopolitiikka 1/1954, 5.



kaupunginosa soveltuisi tällaisten rakennusten rakentamiseen mitä parhaiten. Sijoitta-
malla sinne korkeita pistetaloa suurin piirtein asemakaavaosaston alustavan ehdotuksen

Rakentaminen suoritettaisiin useammassa vaiheessa niin, että valmistuviin taloihin siirret-
Kallion kaupunginosan saneeraus voitaisiin

tällä tavoin kokonaisuudessaan suorittaa 5 8 vuoden kuluessa ilman, että siitä olisi kau-
pungille erikoisia kustannuksia. Nykyisestä ränsistyneestä alueesta tulisi näin ollen ehkä
keski Helsingin modernein asuntoka

Teoran mukaan asemakaava pitäisi suunnitella
kaisesti ja siihen sijoitettaisiin mahdollisimman suuri osa 9 15 kerroksisia pistetaloja

rakennettava myös 3 6 kerroksisia lamellitaloja .837 Teora kuitenkin ilmoitti
7.11.1956 peruuttavansa esityksensä.838 Päätökseen vaikutti todennäköisesti valtuuston ra-
kennusoikeutta koskeva päätös ja yrityksen talousvaikeudet.

Vuoden 1945 kunnallisvaalien tuloksena kiinteistölautakunnan voimasuhteet muuttuivat
aikaisempaan nähden. Perustettu SKDL (Suomen Kansan Demokraattinen Liitto) sai kaksi
paikkaa, jotka sillä oli hallussaan koko ajanjakson. Kokoomuksella oli kaksi paikkaa (vuo-
sina 1948 50 kolme). SDP:llä oli kaksi paikkaa eli se menetti yhden paikan verrattuna ai-
kaisempaan tilanteeseen. Samoin Rkp:lla oli kaksi paikkaa eli se menetti yhden paikan.
Kaavoitusta ajanjaksona ohjanneen kiinteistölautakunnan kokoonpano ja puoluekoostumus
ilmenee liitteenä olevasta taulukosta.

Kaupunginhallituksen edustajana toimi kiinteistöjohtaja Väinö Salovaara ja vuodesta 1951
alkaen kiinteistöjohtaja Juho Kivistö. Kivistö oli entinen kivimies ja ammattiyhdistysjoh-
taja, jonka ajatusmaailmaa sekä kaupunginjohtaja Eero Rydman että Lauri Aho myötäili-
vät. Kivistöllä oli taivuttelun mestari. Keskustelun päätteeksi hän yleensä aina onnistui
kääntämään kaupunginhallituksen omalle kannalleen.839

Lautakunnan puheenjohtajana toimi vuodesta 1948 kokoomuksen Lennart Ahva (1893
1973). Ahva oli KOP:n Helsingin Erottajan konttorin johtaja vuosina 1932 57 ja Helsingin
kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 1936.840 Lautakunnan varapuheenjohtaja
toimi vuodesta 1948 SDP:n Toivo Salmio (1882 1973), joka oli lautakunnan jäsen yli 30

837 Virastopäällikkö päätösluettelon liitteet 8.11.1956 § 226, liite 2. DcII:5. HKA.
838 Virastopäällikkö päätösluettelon liitteet 8.11.1956 § 226, liite 1. DcII:5. HKA.
839 Mustonen 2010, 50.
840 Ahva, Lennart Johannes. Porvarillisen Työn Arkisto  Kansallisen Kokoomuksen Keskusarkisto.



vuotta vuosina 1931 45 ja 1948 66. Salmio oli Osuustukkukaupan pitkäaikainen johtaja841

ja hän kuului myös Elannon johtokuntaan.842

Julkisivuja ajanjaksona tarkastivat (ks. liite) viran puolesta rakennustarkastajina ja puheen-
johtajina Akseli Toivonen ja Paavo Hanste, asemakaava-arkkitehtina ensin Brunila ja vuo-
desta 1949 lähtien Tuukkanen. Kaupunginarkkitehtina toimi aluksi Hilding Ekelund ja hä-
nen jälkeensä Lasse Björk. Kaupunginvaltuuston valitsemista jäsenistä pitkäaikainen oli
arkkitehti J.S. Siren. Vuodesta 1954 aloittaneisiin katselmusmiehiin maistraatti oli valinnut
arkkitehdit Jorma Järven ja Nils Erik Wickbergin.

Asemakaavaosastolla työskenteli 1950-luvun alussa vajaat 30 henkeä, yhdeksän arkkiteh-
tia, neljä insinööriä, yksi lainoppinut ja loput toimistoväkeä ja piirtäjiä.843 Keskeisenä hen-
kilönä ja kaavoittajana nousee tänä aikana esiin Väinö Tuukkanen.844 Tuukkanen oli nimi-
tetty Brunilan seuraajaksi 1.1.1949, jossa roolissa hän osallistui moniin jälleenrakennus-
ajan merkittäviin suunnitteluryhmiin.845 Asemakaava-arkkitehtina Tuukkanen jakoi päivit-
täin asemakaavan muutosanomuksia ja liikennejärjestelyjä arkkitehdeille ja insinööreille
antaen suunnittelijoille vapaat kädet.846 Tuukkanen toimi myöhemmin 1.4.1964 perustetun
kaupunkisuunnitteluviraston ensimmäisenä virkaa tekevänä virastopäällikkönä, josta hän
jäi eläkkeelle 1965.847

Tuukkanen teki ajanjaksona monia matkoja. Kongresseista hän osallistui muun muassa
Pohjoismaisiin rakennuspäiviin 1946 Kööpenhaminassa, Kansainväliseen asemakaavalii-
ton XX-kongressiin Amsterdamissa 1950, Pohjoismaiden suurimpien kaupunkien asema-
kaavapäälliköiden kokoukseen Göteborgissa 1950 ja Kansainvälinen asemakaavakongres-
siin Lissabonissa 1952. Lisäksi hän teki myös pidempiä virkamatkoja, joista ensimmäinen
suuntautui asemakaavakursseille Englantiin (Exeter ja Plymouth) syksyllä 1948.848 Toinen
merkittävämpi matka oli edellä mainittu keskustasuunnitelman laadintaan liittynyt tutustu-
minen Tukholman Slusseniin ja Telgelbackeniin keväällä 1953.849 Kolmas matka

841 Salmio, Toivo. Kansallisbiografia.fi.
842 Maistraatin tuomiokirjat 30.6.1936 CA:36, KA
843 Mustonen 2010, 42.
844 Tuukkanen toimi myös Helsingin yliopiston maat.-metsät. tiedekunnassa rakennusopin opettajana vuosina
1924 49, Helsingin maistraatin rakennusasiain asiantuntijajäsenenä vuodesta 1940. Sisäasiainministeriön ra-
kennus- ja asemakaava-asiain asiantuntijana hän toimi vuosina 1944 53. Hän oli lisäksi Aravan valtuuskun-
nan jäsen - Helsingin Sanomat 9.9.1956 ; Uc:20 henkilötietoja.
HKA.
845 Kolbe 2002, 166.
846 Mustonen 2010, 42.
847 Mustonen 2010, 49.
848 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 26.2.1948 § 1805. HKA.
849 Keskustan asemakaavakomitean kokouksen pöytäkirja 16.4.1953, HKA.



suuntautui syksyllä 1954 asemakaavakonferenssiin Edinburghissa, jonka jälkeen hän tutus-
tui Oslon ja Tukholman yleiskaavoitukseen.850

Saneerauksessa keskeisesti toimineen Aminoffin ajanjakson merkittävä virkamatka oli hä-
nen tekemä kuukauden mittainen virkamiesvaihto Tukholman kaupunkisuunnitteluviras-
toon syksyllä 1946.851 Alkukesästä 1948 hän osallistui  Göteborgin yleisasemakaavatoimis-
ton esitelmä- ja neuvottelukokous ja matkusti sen jälkeen Malmöhön ja Kööpenhami-
naan.852 Yhdessä Olof Steniuksen kanssa hän tutki kesäkuussa 1951 yleisasemakaavatyötä
Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Kööpenhaminassa ja Oslossa.853

Asemakaavaosastolle keskeisimpiä ajanjaksolla tilattuja ulkomaalaisia lehtiä olivat ruotsa-
laiset Byggmästaren, Plan ja Kommunalteknisk tidskrift, tanskalainen Arkitekten
Maanedshefte ja norjalainen Byggekunst. Suomalaisia ammattilehtiä olivat Arkkitehti ja
Rakennustaito.854

Uudisrakentaminen tällä ajanjaksolla tehtiin joko asemakaavamuutoksin tai voimassaole-
van rakennusjärjestyksen 1945 mukaisesti. Yleisesti ottaen rakentaminen oli vähäistä so-
tien jälkeisen pula-ajan ja vuonna 1950 alkaneen rakennuskiellon takia. Maistraatilla oli
kuitenkin lupa myöntää rakennuslupa, jos rakennushanke sopeutui asemakaavaosaston
suunnitelmiin. Vaikka sisäasianministeriö vahvisti valtuuston rakennusoikeuspäätöksen va-
litusten takia vasta vuonna 1956, oli tontin omistajilla siis mahdollisuus ryhtyä rakenta-
maan jo aiemmin.855

Asemakaavamuutoksia tehtiin vuosina 1945 1954 vain muutama (ks. liite). Tehdyt kaava-
muutokset liittyvät Linjojen alueella pienoismallin mukaiseen rakentamiseen ja korttelin
309 osalta jo rakennetun kerrostalon tontteineen kahtia jakamiseen yhtiön ilmoittamista ta-
loudellisista syistä. Ensimmäiset rakennukset alueella rakennettiin pommituksissa joko ko-
konaan tai osittain tuhoutuneiden puutalokiinteistöjen tonteille. Torkkelinmäen puolella
kaavamuutokset liittyvät sotien keskeyttämän Andersinin innoittaman asemakaavamuutok-
sen vuodelta 1934 mukaiseen rakentamiseen korttelissa 340 (n:o 1467, Tuukkanen), Tork-
kelinmäen keskiosien rakennettujen kortteleiden rakennuskorkeuksien vahvistamiseen (n:o
2443, Tuukkanen), teknillisen oppilaitoksen (Helsingin teollisuuskoulun) ullakon sisusta-
miseen (n:o 2634, Tuukkanen). Rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennettiin tässä

850 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 19.7.1954 § 1464, liite 15; Kaupunginhallituksen pöytäkirja 1.7.1954 §
1878. HKA.
851 Kiinteistöviraston henkilökortisto/B. Aminoff. HKA.
852 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 12.4.1948 § 518, liite 7. HKA.
853 Khs Matkakertomukset Eh:4 (Aminoff ja Stenius), HKA.
854 Kiinteistölautakunnan pöytäkirjat 1945 53, HKA.
855 , Helsingin Sanomat 3.9.1953 n:o 236, Safan lehtileikekokoelma 1953:4.
ARKM.



vaiheessa Linjojen alueelle kaksi uutta taloa, Torkkelinmäelle ei yhtään. Rakentamista on
kuvattu oheisessa kartassa.

Kuva. Rakentaminen ja puistojen muodostaminen vuosina 1946-54 vuoteen 1986 verrattuna.856

Tummapunainen = uudet rakennukset, vaaleanpunainen = uudisrakentamista varten vahvistettu
asemakaavamuutos, valkeat rakennukset = myöhemmin rakennettu, tummanvihreä = asemakaava-
muutoksella toteutunut puisto, vaaleanvihreä = aikaisempi puisto, harmaat = aikaisemmin rakenne-
tut rakennukset, sininen katkoviiva = tonttien yhdistäminen, oranssi katkoviiva = tonttien jakami-
nen. Uudet korttelinumerot punaisella.

Ajanjaksona korttelin 322 rakentamaton keskialue muodostettiin puistoksi asemakaava-
muutoksella vuonna 1954 (n:o 3504, Terho). Samalla korttelin länsipää erotettiin yleistä
rakennusta varten tarkoitetuksi uudeksi kortteliksi n:o 396. Kiinteistölautakunnan lausun-
non 28.3.1938 mukaan kaupunki oli jo ennen sotaa suunnitellut korttelin tonttien asema-
kaavan muuttamista niin, että suurin osa korttelin vapaana olevista tonteista muutettaisiin
puistoksi. Muutos ei tuolloin kuitenkaan koskenut rakennustarkoituksiin tarkoitettua itäi-
sintä tonttia n:o 34,857 johon Käsityönopettajaopiston rakennus sijoitettiin. Nykyisin Tauno

856 Lähteinä asemakaavamuutospiirrokset ja valtuuston päätökset asemakaavamuutoksista, koonnut kartalle
Mäkelä.
857 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 4.10.1939 n:o 16/16: Kiinteistölautakunnan esitys kortteleita n:o 325 ja
326 koskevan asemakaavan muuttamisesta.



Palon puistoksi nimetty alue rakennettiin vuonna 1960 kaupungin puisto-osaston laatiman
suunnitelman mukaan.858

Ajanjaksona aiemmin torikäytössä ollut Harjutori muodostettiin puistikoksi ja leikkipai-
kaksi. Nobel-Standard oy oli anonut lupaa sijoittaa torille huoltoasema, mutta kiinteistölau-
takunnan puoltavasta lausunnosta859 huolimatta kaupunginhallitus eväsi pyynnön hankkeen
paikallisissa asukkaissa aiheuttaman kohun takia.860 Sen sijaan kaupunginhallitus oli sitä
mieltä, että torille oli järjestettävä lasten leikkikenttä.861 Helsingin Demokraattisten järjes-
tönaisten yhteinen aluetoimikunta oli samaan aikaan tehnyt aloitteen Harjutorin muuttami-
sesta puistikoksi, johon lautakunta suhtautui huoltoasema-asian rauettua myönteisesti.862

Valtuusto hyväksyi 17.12.1947 asemakaavamuutosehdotuksen (n:o 2692, Brunila), jossa
tori muutettiin puistikoksi, jonne järjestettiin lasten leikkipuisto.863

Puisto-alueisiin voidaan liittää myös väliaikaisten leikkipaikkojen järjestäminen, etenkin
Toisen linjan eteläpuoliselle alueelle. Täällähän ei ollut toistaiseksi ainoatakaan virallista
leikkialuetta. Ensimmäinen osoitettiin tulevan Sosiaalivirastontalon kortteliin 301 b noin
3 500 m2 kokoiselle alueelle Kallion Sosialidemokraattisen Nuorisoyhdistyksen aloitteesta,
jossa se oli  maaliskuussa 1948 pyytänyt leikkikentän järjestämistä Toisen linjan var-
relle.864 Toinen väliaikainen leikkipaikka sijoitettiin Kallion eteläisen kaupunginosan asuk-
kaiden marraskuussa 1953 tekemän aloitteen pohjalta tuolloin Keskuskirjastolle kaavail-
tuun kortteliin n:o 330.865

Kaavoitukseen liittyi Kallion alueelle kadunnimikomitean vuonna 1954 tekemä ehdotus,
joka esitti kielellisten korjausten ohella tunnettujen kansalaisten nimikkokatuja lisättäväksi.
Ehdotuksen mukaan Ensi linjasta olisi tullut Ursininkatu, toisesta Voionmaankatu, kolman-
nesta Ailionkatu, neljännestä Tainionkatu ja viidennestä Matti Heleniuksen katu. Vallinin-
katuun ja -kujaan ehdotettiin kaksinkertainen W-kirjain, koska hän kirjoitti nimensä siten.
Agricolankatu oli tarkoitus muuttaa Maiju Lassilankaduksi ja Agricolankuja vastaavasti
Maijunkujaksi. Kiinteistölautakunta kuitenkin supisti esitystä huomattavasti, johon myös
kaupunginhallitus yhtyi. Hallituksen esityksen perusteella valtuusto hyväksyi ainoastaan
Vallininkadun ja Vallininkujan nimen muuttamisen alkamaan W-kirjaimella.866

858 Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma 2021 2030 aluekortit.
859 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 21.4.1947 § 536. HKA.
860 Suomen Sosialidemokraatti
25.4.1947. KS.
861 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 8.5.1947 § 1093, liitteet 1 5. HKA.
862 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 16.6.1947 § 850. HKA.
863 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 17.12.1947, n:o 21/19 Harjutoria koskevan asemakaavan muutoksen hy-
väksyminen.
864 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 3.5.1948 § 652. HKA.
865 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 26.11.1953 § 2859. HKA.
866 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 14.4.1954 n:o 7/39. Eräiden kantakaupungin katujen nimien muuttami-
nen.



Myös rakennusliike Teora oli tehnyt anomuksen samana vuonna linjojen nimien muuttami-

kuvasti todenneet k
-nimitys viittaa selvästi keskiaikaiseen slummi-asutuksee .867 Kaupungin-

hallitus kuitenkin hylkäsi esityksen kiinteistölautakunnan lausunnon mukaisesti.868

Ajanjaksolla kaupungin rakentaminen jäi hyvin vähäiseksi, mikä liittyi rakennuskieltoon ja
tulevan rakentamisen suunnitteluun. Kaupunki rakensi vain lippakioskiksi kutsutun funkis-
kioskin Karhupuiston laidalle, jonka suunnitteli silloinen kaupunginarkkitehti Hilding Eke-
lund Gunnar Taucherin tyyppikioskin pohjalta.869

Ajanjakson merkittävin kaupungin uudisrakennushanke oli 1940-luvun loppupuolella
suunniteltu Kallion kirjaston suunniteltu laajennus. Kirjastolautakunta oli tehnyt esityksen
kaupunginhallitukselle kirjaston laajentamisesta uudella Fleminginkadunpuoleiseen kul-
maukseen tulevalla siipirakennuksella, johon sijoitettaisiin lastenosasto. Esityksen johdosta
kaupunginhallitus antoi kesäkuussa 1948 yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi laatia
suunnitelma laajentamista varten. Luonnospiirustukset laativat arkkitehdit Esko Toiviainen
ja Tarja Salmio-Toiviainen.870 Laajennusehdotuksen (kuva) mukaan sisältäisi lisäraken-
nus lastenosastot, lainausosaston, ja lukusalin, sekä pari työhuonetta. Kaupunginhallitus
piti rakennustöitä erittäin tarpeellisina ja hyväksyi luonnospiirustukset. Määrärahan osoit-
taminen jäi kuitenkin myöhemmän esityksen varaan. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen
7.9.1949.871 Hanke näyttää hautautuneen 1950-luvulla, koska määräraha-asiaan ei löydy
esitystä. Vanha kirjastorakennus päätettiin vuonna 1981 saneerata sisustan osalta.872

Kuva. Kallion
kirjasto ja siihen
liittyvä laajennus
Fleminginkadun
puolelta katsot-
tuna.873

867 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 11.5.1956, § 1431, liite 1. HKA.
868 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 11.5.1956, § 1431. HKA.
869 esim. Norppa 2019.
870 Hänen isänsä oli Toivo Salmio, joka vuodesta 1948 oli kiinteistölautakunnan jäsen.
871 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 7.9.1949 n:o 11/62. Kallion sivukirjaston korjaus- ja lisärakennustyöt.
872 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 30.9.1981 n:o 5. Kallion sivukirjaston saneeraushankkeen toteuttamisoh-
jelman I vaiheen hyväksyminen.
873 , Suomen Sosialidemokraatti 18.6.1949, 1 2. KK.



Rakentamisen sijaan kaupungin kiinteistökaupat, aluevaihdot ja vuokraukset ovat olleet
ajanjaksolla moninaiset (ks. liite). Osa ostoista liittynee keskusalueen asemakaavaehdotuk-
sessa ehdotettuihin maanostoihin suunnitelman kattaneelta alueelta. Osa liittyy suoremmin
Kallion asuinalueen tulevaan saneeraukseen.

Keskusalueen asemakaavaehdotukseen liittyen kaupungin huomattavin osto ajanjaksona
oli koko kortteli 303 (nykyinen kuntatalon kortteli). Sen omistanut Raajarikkojen Kou-
lusäätiö - Skolstiftelsen för Van

Säätiöllä oli tuolloin rakenteilla uusi koulutalo Ruskeasuolle, ja yhdistys tarjosi Kallion
kiinteistöään kaupungille uuden talon rakennuskustannusten rahoittamiseksi. Valtuustolle
antamassaan lausunnossa kiinteistölautakunta ilmoitti, että Asemakaavaosaston laatiman

teistölautakunta pitikin

874 Taustalla on ollut alueen potentiaalisen väes-
tönnousun aiheuttama yleisten rakennusten tarve. Lisäksi keskusalueen asemakaavaehdo-
tuksessa näille paikkeille suunniteltiin julkista rakennusta. Korttelin rakennuksiin sijoitet-
tiin vuonna 1958 tilapäisesti muun muassa Maalariammattikoulu ja kansakoulujen apukou-
luluokkien metallityöpaja, kultasepänkoulu, optikkokoulu, kansakoulun voimistelusali pu-
keutumishuoneineen sekä Suomen Hammaslääkäriliiton hammasteknikkokoulu.875

Saneeraukseen liittyen kaupungille tarjottu oli Työväen asunto-osakeyhtiö Eläköön loka-
kuussa 1953 tarjoama kiinteistö  osoitteessa Alppikatu 3 5 korttelissa 310. Kaupungin te-
kemä tarjous ei riittänyt yhtiölle eikä kaupunki suostunut maksamaan yhtiön ehdottamaa
hintaa, joten asia raukesi. Tontit olisi kiinteistölautakunnan mukaan kannattanut ostaa,
koska kaupunki tarvitsi Kalliossa myöhemmin tontteja yleisiä rakennuksia varten. Osa ton-
teista oli tarkoitus käyttää aikanaan myös Alppikadun leventämiseen,876 koska katua oli
ajateltu käytettävän alueellisena pääväylänä kulkien kohti vuoden 1954 keskustasuunnitel-
massa esitettyä Keskusväylää (ks. edellä).

Työväen as.oy Toivola tarjosi helmikuussa 1952 kaupungille Neljännen linjan ja
Castréninkadun kulmassa olevaa tonttia 28 korttelissa 315, mutta ei myöskään suostunut
kaupungin tarjoamaan hintaan. Kiinteistölautakunta oli pitänyt toivottavana tontin osta-
mista, koska sitä vo
luovuttaa edelleen. Tonttia voitaisiin myös käyttää vaihto-objektina ko.

874 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 7.5.1952 n:o 9/18: Tontin n:o 1 Alppikadun varrella korttelissa n:o 303
ostaminen, 336 337.
875 Helsingin Sanomat 22.7.1958, Safan lehtileikekokoelma
1958:6. ARKM.
876 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 3.2.1955 § 375, liitteet 1 10. HKA.



rakennuskieltoalueella mahdollisesti esiintyvien lunastettavien puistoalueiden saamiseksi
yydettyä hintaa lautakunta piti kuitenkin liian korkeana, joten

kauppa raukesi.877 Toivolan rakennukset olivat tuhoutuneet sotien pommituksissa.

Kaupungille tarjosi syyskuussa 1954 myös kiinteistöään Johan Mangrstömin perikunta
osoitteessa Toinen linja 33  Wallininkatu 6 korttelissa 310. Sekin hylkäsi kaupungin teke-
män tarjouksen.878

Kaupungille tarjosi kiinteistöään myös As.oy Askel, jolla oli hallussaan suuri kiinteistö
korttelissa 308. Kaupunki ei kuitenkaan tarttunut tähän tarjoukseen.879 Tämä on sinänsä
kiinnostava tapaus, koska juuri tälle ja sen viereisille tonteille oli suunniteltu asemakaava-
ehdotuksessa ja rakennusjärjestyskomitean pienoismallissa tornitaloja ja kaupungin olisi
luullut olevan siitä kiinnostunut. Valitettavasti tarjousta ei ole liitetty kiinteistölautakunnan
pöytäkirjojen materiaaliin eikä myöskään tarjouksesta kieltäytymisen perusteita ole kir-
jattu. Tarjous on saattanut tulla lautakunnassa jo kesä-
kuussa 1951 eivätkä mainitut suunnitelmat olleet vielä valmistuneet tai tarpeeksi pitkälle.

Työväen asunto-osakeyhtiö Kallio tarjosi osittain pommituksissa vaurioitunutta

880

Ainoa yksityisilta kaupungin omistukseen saama kiinteistö oli puutaloin rakennettu kiin-
teistö osoitteessa Kolmas linja 4 korttelissa 304. Sitä tarjosi kaupungille Heljä Parviainen
vuonna 1952, joka hyväksyi kaupungin tarjouksen. 881

Edellä mainittuihin suunnitelmiin liittyy myös se, että kaupunki otti vuonna 1952 vastaan
Tukholman päiväkoti -yhdistyksen tarjoaman päiväkotirakennuksen korttelista 306. Raken-
nus sijaitsi kaupungin vuokratontilla.

Toisen linjan eteläpuolella kaupunki sai omistukseensa alun perin Seerumilaboratoriota
varten varatun alueen (ks. luku II) korttelista n:o 363. Posti- ja lennätinhallitus oli lähesty-
nyt kiinteistölautakuntaa vuonna 1946 ehdottamalla kaupungin omistuksessa olevan kortte-
lin 301 b tontin n:o 2 myymistä Kallion kaupunginosan postitaloa varten. Taloon oli tarkoi-
tus sijoittaa myös  asuntoja henkilökunnalle. Posti- ja lennätinhallitus tarjosi myös mahdol-
lisuutta vaihtaa korttelin n:o 363 alue osaan korttelia 301 b. Kiinteistölautakunta totesi,
ettei tontin myyminen voinut tulla kysymykseen, koska se oli varattu huoltovirastotaloa

877 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 30.6.1952 § 1190; Kaupunginhallituksen pöytäkirja 12.2.1953 § 479,
liite 3 (kiinteistölautakunta). HKA.
878 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 13.9.1954 (1954 diaari I). HKA.
879 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 4.6.1951 § 948. HKA.
880 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 17.7.1950 § 1356 ja 8.9.1952 § 1576 HKA.
881 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja  16.6.1952 § 1124, HKA; Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 3.9.1952 n:o
17.



(Sosiaalivirastotaloa) varten. Lautakunta piti kuitenkin tärkeänä saada kortteli 363 kaupun-
gin omistukseen, koska kansakoulukomitea oli ehdottanut sitä uuden Etu-Kallion kansa-
koulu (ks. luku VI) paikaksi.882 Aluevaihto toteutui lopulta vuonna 1950, jolloin kaupunki
sai korttelin luovuttamalla valtiolle Tilkan sotilassairaalan pohjoispuolella olevia alueita.883

Alueen suunnitelmien ollessa kesken kaupunki vuokrasi valtiolle vuonna 1951 osan tätä
aluetta Posti- ja lennätinlaitoksen autokorjaamoa varten vuoden 1964 loppuun asti.884

Valtio pyysi vuonna 1948 kaupungilta korttelissa 302 Sokeainkoulun käytössä olleiden
vuokratonttien (1, 3 ja 5) luovuttamista. Kaupunki ei kuitenkaan suostunut tähän alueen
keskeneräisten suunnitelmien takia, mutta se jatkoi tontin vuokrausta vuodesta 1949 alkaen
10 vuodeksi eteenpäin.885 Samassa korttelissa kaupunki jatkoi Barnavårdsföreningen i Fin-
land r.f. käytössä olleen tontin vuokrausta.886

Eläintarhan alueelle kaupunki jatkoi huviloiden n:o 2, 6 ja 13 vuokrasopimuksia (tarkem-
min liitteessä) viidellä vuodella vuokraajien pidempiaikaisista toiveista huolimatta. Kau-
punki halusi pitää vuokra-ajat lyhyinä, jotta vuokra-oikeudet eivät tulisi ongelmiksi raken-
nussuunnitelmien tarkentuessa.

Kortteli 340 rakentui valmiiksi Andersinin suunnitelman laaditun asemakaavamuutoksen
pohjalta, kun Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Kansa rakennutti As.oy Hämeenpenkereen
asuinrakennukset (kuva) kaupungilta vuonna 1938 ostamiltansa tonteille osoitteisiin Hä-
meentie 40 (1953), Hämeentie 42 44 (1952) ja Pengerkatu 19 (1953). Kaikissa taloissa
hyödynnettiin arava-lainoitusta ja verohuojennusta.887 Tontit 39 ja 41 oli yhdistetty vuonna
1951 uudeksi tontiksi 40 (Hämeentie 42 44).888 Rakennukset suunnittelivat Niilo Pulkka ja
Erik Andersson. Kaikki asunnot olivat kooltaan 1 2 huonetta ja keittiö/keittokomero:889

 talot rakennettiin vuokrataloiksi pienipalkkaisia työläisiä ja toimihenkilöitä varten, ei
näissä oloissa katsottu olevan syytä rakentaa suurempia asuntoja  Rakennustyöt suoritti

882 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 14.3.1946 § 858, liitteet 1 2. HKA.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 6.3.1946 n:o 4/41: Korttelin n:o 363 tonttijaon hyväksyminen.

884 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 4.6.1951 § 953. HKA.
885 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 21.2.1949 § 257. HKA.
886 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 14.10.1946 § 1169 ja 29.7.1952 § 1353. HKA.
887 Rakennuslupahakemukset 111-51-A, 112-51-A, 118-50-A ja 118b-50-A, Rakvv:n arkisto; Kaupunginval-
tuuston pöytäkirja 29.1.1941 n:o 3/18.
888 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.10.1951 n:o 17/25. 11. kaupunginosan korttelin n:o 340 tonttijaon
muuttaminen.
889 Jarkko Vesterinen, -  Rakennustaito 4 5/1953, 67 68.



Helsingin Asuntokeskuskunta Haka.890 Tonteilta purettiin Suruttomain alueen huviloita.891

Kansan konkurssipesä luopui kiinteistöistä 1990-luvulla.892

As.oy Pengertalo oli jättänyt 9.10.1940 hakemuksen sellaisen asemakaavamuutoksen laati-
misesta, jossa tonttien 19, 37, 39, 41 kerrosluku olisi saanut olla 8 ja kerroskorkeus 2,95
metriä samalla kun rakennusrajat olisi muutettu yhtiön anomuksen mukaisesti. Tontin 19
alle oli tarkoitus myös sijoittaa autohalli. Kerroskorkeuden muutos johtui siitä, että asema-
kaavassa määritelty kattolistakorkeus oli suunniteltu 7-kerroksiselle talolle, jonka huone-
korkeus olisi ollut 3,15 metriä. Kun kattolistan korkeus oli määritelty viereisten rakennus-
ten suhteen samaan, johtaisi rakentaminen yhtiön mukaan epätaloudellisiin ratkaisuihin,
jonka ratkaisuksi se ajatteli kerrosluvun korottamista. Vastineeksi lisätystä rakennusoikeu-
desta yhtiö oli valmis luopumaan vahvistetun asemakaavan sallimista 1-kerroksisista sii-
piosista Hämeentien varrella. Jo 23.10 päivätyssä kirjeessä yhtiö esitti toisena vaihtoeh-
tona, että kattolistakorkeutta alennettaisiin tontilla 19 ja että kerrosluku olisi 7 ja yhtiö luo-
puu muiden tonttien asemakaavamuutoksesta. Tähän kaupunginhallitus suostuikin.893

Kuva. Hakan rakentamat Kansa-yhtiön arava-vuokra-
talot.894

Helsingin Käsityönopettajaopiston säätiö rakennutti koulurakennuksensa (kuva) tyhjälle
kaupungin vuokratontille osoitteeseen Helsinginkatu 34 korttelissa 322. Rakennuksen pää-
urakoi Laatubetoni oy.895

890 Jarkko Vesterinen, -  Rakennustaito 4 5/1953, 72.
891 Nenonen ja Toppari 1983, 258, 261.
892 Hämeentie 38 kiinteistön yhtiö myi vuonna 1998 osakkeina. Hämeentie 40, 42, 44, Pengerkatu 19 päätyi-
vät Satolle toimien nykyisin yhtiön vuokra-asuntoina.
893 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 31.1.1941 § 276, liitteet 1 6. HKA.
894 Jarkko Vesterinen, - Rakennustaito 4 5/1953, 8.
895 Kiinteistökortisto, kortteli 322, HKA; Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.2.1954 n:o 8, 94; rakennuslupa-
hakemus Ke-151-55-A, Rakvv:n arkisto. Laatubetoni oy:n perusti vuonna 1946 rakennusmestari Kaarlo Hel-
minen (1907 1978). Yhtiöstä kehittyi 1970-luvulle tultaessa keskisuuri rakennusalan yritys. Urakoinnin poh-
jalta tapahtunut rakennustoiminta muodosti yhtiön tärkeimmän osan. Kansallisbiografia.fi.



Opiston säätiö oli vuonna 1952 anonut koulutaloansa varten tonttia kaupungilta, jonka pe-
rusteella kaupunginhallitus varasi tämän tontin.896 Koulurakennuksen rakentamista perus-
teltiin siten, että

- ja ompelutaito on kansantaloudellisesti suuriarvoinen koko kansalle.
Sen opettamiseen taas tarvitaan mahdollisimman pätevää ja ammattitaitoista voimaa. Hel-
singin Käsityönopettajaopistolla on tässä suhteessa tärkeä tehtävä, jonka se voi suorittaa
tyydyttävästi vain pääsemällä oman katon alle ja saamalla riittävät tilat sekä välttämättö-
m 897

Rakentaminen lykkääntyi rahoitusvaikeuksien takia ja se valmistui vasta vuonna 1959.
Kaupunki vuokrasi autovajoikseen rakennuksen maanalaiset tilat ja vastasi niiden raken-
nuskustannuksista.898 Säätiö oli saanut rakennushanketta varten lainoitusta Vakuutusosake-
yhtiö Pohjolalta sekä Keskinäisiltä Henkivakuutusyhtiöiltä Salamalta ja Suomelta.899

Rakennuksen suunnitteli Airi Seikkala-Viertokangas, jolle se oli uran suurin työ.900 Julkisi-
vulautakunta oli puoltanut rakennuspiirustusten hyväksymistä siten täydennettyinä, että

901.

jonka mukaan rakennus liittyy sopivasti viereiselle tontille n:o 32 rakennettuun rakennuk-
902 Suunnitelmassa (vasen kuva) rakennus oli sijoitettu umpikorttelimaisesti. Myö-

hempi toteutus avasi Alppikadun puoleisen sivun (oikea kuva).

Kuva. Asemakaavaosaston ehdotus (Tuukka-
nen).903 Oikealla Airi-Seikkala-Viertokangas
kuvattuna Käsityönopettajaopiston talon pie-
noismallin kanssa.904

896 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 13.3.1952 § 840, liitteet 1 6. HKA.
897 Uusi Suomi 12.10.1954, Safan lehtilei-
kekokoelma 1954:6. ARKM.
898 - Uusi Suomi 20.1.1956, Safan
lehtileikekokoelma 1956:1. ARKM.
899 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 23.4.1959 § 1237. HKA.
900 Hän oli sotien jälkeen muuttanut Tukholmaan, missä toimi HSB-asunto-osuuskunnan palveluksessa suun-
nitellen useita suuria asuntoalueita sekä erilaisia talo- ja asuntotyyppejä. Hän palasi Suomeen vuonna 1949,
jossa suunnitteli muun muassa Pohjois-Haagan ostoskeskuksen. -Viertokangas

, Uusi Suomi 11.12.1960. ARKM, Safan lehtileikekokoelma 1960:18.
901 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 31/54 15.12.1954 § 524.
902 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 13.3.1952 § 840, liitteet 1 6. HKA.
903 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 13.3.1952, liite 7. HKA.
904 , Helsingin Sanomat 12.10.1954, Safan lehtileikeko-
koelma 1954:6. ARKM.



Kaupungin toimesta tontille oli aiemmin kaavailtu kaupungin desinfiontilaitosta tai vaihto-
ehtoisesti keskuskeittolaa. Kiinteistölautakunta oli saanut tontin osalta ostotarjouksia
asuintaloa ja toimisto-autoparkkitaloa varten, mutta ei ollut hyväksynyt niitä.905 Myös Sör-
kan Gibat ry oli pyytänyt vuonna 1950 lautakuntaa varaamaan tontin asuinrakennusta var-
ten, mutta ilmoittanut myöhemmin luopuvansa hankkeestaan.906

Rakennus muuttui Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksen käsityönopettajan koulu-
tuslinjaksi, kun käsityönopettajien koulutus siirtyi yliopistoon 1975.907 Rakennus on sit-
temmin muutettu asuintaloksi 2005, jonka yhteydessä Alppikadun puolelle rakennettiin
uusi matala asuinrakennus.908

Yhteiskunnallinen korkeakoulu suunnitteli 1950-luvun alkupuolella koulutalonsa laajenta-
mista korttelissa 345. Taustalla oli oppilasmäärän kasvu ja silloisten tilojen huono sopivuus
koulun toimintaan.909 Koulun vieressä oli toisella puolella puistikko ja toisella puolella las-
ten leikkikenttä. Laajennusta ei tohdittu tehdä talon sivuile, koska ei olisi ollut sopivaa YKK:n
kaltaisen sosiaalisen laitoksen vallata tilaa lasten leikkitiloista. Niinpä päädyttiin ajatuk-
seen laajentaa taloa korottamalla sitä. Arkkitehti Veikko Leistén sai tehtäväksi laatia luon-
nospiirrokset, joiden mukaan rakennusta olisi korotettu kahdella kerroksella, jolloin taloon
olisi saatu kaksi suurempaa ja kaksi pienempää luentosalia, useita opettajainhuoneita sekä
lisäksi seitsemän erityistä tutkijain työhuonetta. Korotussuunnitelma juuttui sillä kertaa ra-
hoitusvaikeuksiin.910

Erilaisten muualle kohdistuneiden sijoitusvaihtoehtojen pohdiskelun jälkeen oli todettu,
että vanhan talon korottaminen olisi taloudellisesti kuitenkin halvin ratkaisu. Tästä syystä
arkkitehti Leistén laati uuden ehdotuksen vanhan talon laajentamisesta. Edellistä laajem-
man suunnitelman mukaan rakennuksen tilavuus olisi nyt lähes kaksinkertaistunut. Taloa
oli korotettava kahdella kerroksella, jolloin olisi saatu yksi 144 hengen ja kahdeksan 30 60
hengen luentosalia. Aadolfinkadun puoleisen terassin sisään oli tarkoitus sisustaa kaksi
kerrosta. Ylempään olisi tullut kirjaston lukusali ja sen alle sijoitettu kirjavarasto.911

Yhteiskunnallisen korkeakoulun valtuuskunta päätti kuitenkin vuonna 1956 koulun siirtä-
misestä Tampereelle. Muuttopäätöksen taustalla vaikutti, että Tampereen kaupunki oli va-
rannut koulua varten neljän hehtaarin alueen ilmaiseksi ja kaupunki lähiseudun kuntineen
oli luvannut taloudellista tukea.912 Korkeakoulu muutti Tampereelle syksyllä 1960.

905 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 2.11.1953 § 2104, liite 1. HKA.
906 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 28.8.1950 § 1527. HKA.
907 Nenonen ja Toppari 1983, 184.
908 Rakennuslupahakemus 11-3607-05-A, Rakvv:n arkisto; Asemakaavamuutoksen n:o 11397 (2005) selos-
tus.
909 Rasila 1973, 159.
910 Rasila 1973, 162 163.
911 Rasila 1973, 172.
912 , Ylioppilaslehti 7.9.1956 n:o 24, Safan lehtileikekokoelma 1956:7. ARKM.



Franzéninkadun rakennus vuokrattiin Suomen valtiolle ja siinä toimi Helsingin teknillisen
oppilaitoksen opetustiloja.913 Muuton takia Kallion laajennushanke ei toteutunut. Helsingin
yliopisto osti kiinteistön Yhteiskunnalliselta korkeakoululta 10.2.1965 (lainhuuto).914

Korttelia varten laadittiin 1950-luvun ensimmäinen asuinkorttelia koskenut asemakaava-
muutos, joka noudatti samaan aikaan laaditussa pienoismallissa esitettyä rakentamistapaa.
Valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen 15.6.1953.915 Kaavan on laatinut Regina Nieminen.
Kaavassa kortteli avattiin etelään ja rakennukset vedettiin sisään itä- ja länsipuolisista katu-
linjoista. Kortteli avautuu myös pohjoiseen, koska rakennusten väliin toteutettiin vain ma-
tala yhdistävä siipiosa. Molemmat kaavan rakennukset toteutuivat ajanjaksolla.

Keskus-Sato rakennutti kahden kiinteistön rakennukset. Pääurakoitsijana toimi oy Tektor
ab.916 Paikalla sijainneen Työväen asunto-osakeyhtiö Kallion o

913 , Aamulehti 10.3.1960, Safan lehtileikekokoelma 1964:3.
ARKM.
914 KA, lainhuutorekisterikortisto, kortteli 345. Yliopisto puolestaan luopui talosta vuonna 2009, ja peruskor-
jauksen jälkeen talossa aloitti Franzénian päiväkoti vuonna 2015. Styrman 2018, 16.
915 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 15.6.1953 n:o12/35. 11. kaupunginosan korttelin n:o 323 asemakaavan
muuttaminen.
916 Rakennusmestari
nomi Matti Sorvari 50- Rakennustaito 18/1955, 529.



917 Käytännössä moni puutalojen asukkaista sai uusista taloista yk-
siön puutalo-osakettaan vastaan.918

illisiksi asunto-osakeyhtiöiksi.
As.oy Helsinginkadun 28:n rakennus toteutettiin ensimmäiseksi (kuva). Suurin osa sen
asunnoista on kaksioita tai suurempia. Hanke rahoitettiin Arava-lainalla, jonka lisäksi ta-
loon myönsivät ensisijaisia lainoja Postisäästöpankki, Työväen Säästöpankki, Suomalainen
Säästöpankki ja Vakuutus Oy Imatra Karjala.919 Asukkaista muodostivat suurimman ryh-
män puutalojen entiset osakkaat.920 Lisäksi talosta varattiin toistakymmentä huoneistoa
Postisäästöpankin henkilökunnalle ja loput huoneistot myytiin ulkopuolisille. Arava-talo-
jen hyvää varustetasoa ilmensivät muun muassa parvekkeet, urheiluvälinevarastot, askarte-
luhuoneet, pesutupa ja sauna. Lisäksi taloon sijoitettiin tiloja myymälöille, autohallille, toi-
mistoille ja lastenseimelle. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Usko Tilanterä arkkitehti
Veli Valorinnan johdolla.921 Rahoittamisessa hyödynnettiin myös verohuojennusta.922  En-
nen rakennusluvan puoltamista julkisivulautakunta oli huomauttanut, että itäsivun portaat

923

Kuva. Helsinginkatu 28
uudisrakennus.924

917 Työväen asunto-osakeyhtiö Kallio, kertomus toiminnasta 1901 1954 (Da:1); Kiinteistölautakunnan pöytä-
kirja 3.7.1950 § 1365 ja 8.9.1952 § 1576 liite 1. HKA.
918 Suomen Sosialidemokraatti 8.1.1954, Safan lehtileikekoko-
elma 1954:1. ARKM.
919 Uusi Suomi 9.1.1954, Safan lehtileikekokoelma 1954:1.
ARKM.
920 Suomen Sosialidemokraatti 8.1.1954, Safan lehtileikekoko-
elma 1954:1. ARKM.
921 , Uusi Suomi 9.1.1954, Safan lehtileikekokoelma
1954:1. ARKM. Rakennuslupahakemuksessa on vain arkkitehti Valoniityn nimi, mutta hanketta esitelleissä
artikkeleissa tuotiin esiin myös arkkitehti Tilanterä.

 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 15.6.1953 n:o 12/35.11. kaupunginosan korttelin n:o 323 asemakaavan
muuttaminen; Rakvv:n arkisto, rakennuslupahakemukset 171-53, 227-54-A (21.7.1954).
923 Julkisivulautakunnan pöytäkirja n:o 13 27.5.1953. HKA.
924 , Suomen Sosialidemokraatti 30.10.1954, Safan lehtileikekokoelma
1954:7. ARKM.



As.oy Helsinginkatu 30:en keskimääräinen huoneistoala oli hieman naapuriaan suurempi.
Rakennukseen tuli myymälöitä, autohalli, toimistotilaa, lastenseimi ja äitiysneuvola. Talon
suunnitteli Keskus Sato Oy:n teknillinen osasto lähinnä arkkitehti Usko Tilanterän ja arkki-
tehti Tauno Salon johdolla. Aravan ohella ensisijaisia luottoja myönsivät pääkaupungin
Säästöpankit, postisäästöpankki ja eräät vakuutusyhtiöt. Tämänkin talon asukkaista muo-
dosti suurimman osan tontin omistaneen Kallion entiset osakkaat.925 Rahoittamisessa hyö-
dynnettiin myös verohuojennusta.926 Julkisivulautakunta oli ennen hyväksymistä ohjeista-

mahdollisuuksia pienentää keittiöiden ikkunoita, minkä lisäksi oli tehtävä
merkintä julkisivujen materiaaleista piirustuksiin .927

Aiemmin korttelin täyttivät Työväen asunto-osakeyhtiö Kallion kaksikerroksiset puutalot
ja keskelle pihaa tiilestä tehty talousrakennus pesutupineen. Työväenopiston puoleinen ra-
kennus oli tuhoutunut vuoden 1944 pommituksissa.928

929

930

Rakennusmestari Sulo Hjalmar Salon perustama As.oy Suonionkatu 4 rakennutti kortte-
lissa 308 asuintalon, jonka urakoi perustajan rakennustoimisto.931 Talon oli suunnitellut
arkkitehti Aulis E. Hämäläinen. Huoneisto ovat 1 4 huoneen kokoisia.932 Talo oli ehti-
nyt saada rakennusluvan 28.2.1951 eli ennen rakennuskieltoa 5.10.1951. Se rakennettiin
voimassa olleen asemakaavan ja 1945 rakennusjärjestyksen mukaisesti. Paikalle oli
suunniteltu asuintaloa jo vuonna 1939, joka oli piirroksen mukaan samankaltainen kuin
toteutunut, mutta suuresta pihasiivestä oli luovuttu933 välissä tapahtuneen

925 Suomen Sosialidemokraatti 2.9.1955 n:o 236, 10. Rakennuslupahakemuksessa on
arkkitehti Valoniityn nimi, mutta hanketta esitelleissä artikkeleissa on suunnittelijoina tuotu esiin arkkitehdit
Tilanterä ja Salo.

 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 15.6.1953 n:o 35, 483; rakennuslupahakemukset 171-53, 227-54-A
(21.7.1954), Rakvv:n arkisto.
927 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 18/54 14.7.1954 § 341. HKA.
928 Nenonen ja Toppari 1983, 189.
929 Nurmi 2017, 58.
930 Työväen asunto-osakeyhtiö Kallio, kertomus toiminnasta 1901 1954 (Da:1); Kiinteistölautakunnan pöytä-
kirja 3.7.1950 § 1365 ja 8.9.1952 § 1576 liite 1. HKA.
931 Ylimääräisen yhtiökokouksen 6.6.1951 pöytäkirja, KA.
932 Rakennuslupahakemukset Ke-64-51-A (lupa saatu 28.2.1951), Rakvv:n arkisto.
933 Rakennuslupatunnus Ke-0320-39-A, Rakvv:n arkisto.



rakennusoikeuden vähennyksen seurauksena. Ilmeisesti talvisodan syttyminen oli estä-
nyt  toteutuksen, koska uusi omistaja hankki tontin haltuunsa pakkohuutokaupasta
30.3.1942 (lainhuuto).934 Kulmauksessa aiemmin sijanneessa kiviperusteisessa puuta-
lossa toimi leipurimestari Emil Heinäsen leipomo ja myöhemmin puoti sekä kahvila. Ta-
lossa toimi myös ortodoksinen rukoushuone.935

Helsingin Asuntokeskuskunta Haka rakennutti ja urakoi As.oy Castreninkatu 5 asuinraken-
nuksen korttelissa 315.936 Rakennushanke valmistui kahdessa osassa, joista toinen muuta-
man vuoden päästä ensimmäisestä (ks. luku V). Ensimmäiseksi valmistuneen rakennuksen
suunnitteli arkkitehti Matti Hirvonen K.K. keskusliitossa.937 Rakennus oli arava-lainoi-
tettu938 ja siinä hyödynnettiin verohuojennusta.939 Julkisivulautakunta ei hyväksynyt piirus-
tuksia ennen kuin päätyikkunoiden suunnittelua oli muutettu.940

Ensimmäinen rakennus oli saanut rakennusluvan ennen valtuuston 14.4.1954 tekemää pää-
töstä, jolloin suuremmat rakennusoikeuskiristykset olivat pohdinnassa. Asemakaavaosasto
antoi puollon vain komitean suosittelemaa tehokkuuslukua hyödyntäen eikä käytettävissä
ollut rakennusoikeus siten riittänyt tontin molemmille sivuille tehtävää rakennusta varten.
Kun rakennusoikeuden vähennys ei ollutkaan komitean suositusten mukainen, käyttämätön
rakennusoikeus hyödynnettiin seuraavalla ajanjaksolla (ks. seuraava luku). Tällöin tontti
rakennettiin kiinni myös Neljännen linjan puolelta.

Toivolan
941 Toivola oli myynyt kiinteistön Hakalle

28.7.1953 (lainhuuto).942 Yhtiö o
943

Korttelissa 312 sijaitsi Hämeentien ja Neljännen linjan kulmassa Stockmannin tavaratalon
ainoa sivuliike, jonka myynti käsitti pääasiassa rakennustarvikkeita. Myymälä tunnettiin
varsinkin 944 Kesällä 1939 Stockmann
osti haaraliikkeen naapuritalon osoitteesta Neljäs Linja 4.945 Stockmann oli suunnitellut ra-
kentavansa paikalle kuusikerroksinen tavaratalon, mutta toisen maailmansodan takia

934 Kiinteistökortisto, kortteli 308. HKA.
935 Nenonen ja Toppari 1983, 128.
936 Perustavan yhtiökokouksen 15.7.1953 pöytäkirja, KA.
937 Rakennuslupahakemukset 99-54-A ja 146-55-B, Rakvv:n arkisto.
938 Helsingin tilastolliset vuosikirjat ja kiinteistökortisto (ks. johdanto), HKA.
939 Rakennuslupahakemus 99-54-A, Rakvv:n arkisto.
940 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 10/54 14.4.1954 § 150. HKA.
941 Nenonen ja Toppari 1983, 156.
942 Lainhuutorekisterikortisto, kortteli 315. KK.
943  HKA.
944 Damstén 1961, 61, 298.
945 Damstén 1961, 162.



suunnitelmista oli luovuttu. Uudisrakennukseen oli tarkoitus sijoittaa myös ateljeita sekä
työpajoja.946

Vuoden 1949 lopussa Stockmann osti kauppaneuvos Oskar Parkkisen perikunnalta samasta
korttelista Kolmas Linja 3:ssä sijaitsevan kiinteistön. Yhtiö omisti nyt kolme toisiinsa liit-
tyvää kiinteistöä.947 Yhtiön tarkoitus oli rakentaa Kolmas Linja 3:n ja korttelin vastakkai-
sella puolella olevalle Neljäs linja 4:ään korjaamo-, ateljee- ja varastorakennuksia. Arkki-
tehti Yngve Lagerbladin laatimat alustavat piirustukset viisikerroksista rakennusta varten
(kuva) valmistuivat vuonna 1950. Rakennuksen oli tarkoitus kulkea korttelin halki. Ton-
teilla olleita vanhoja rakennuksia päästiin purkamaan, kun yhtiö oli saanut hankittua vuok-
ralaisten sijoittamista varten kiinteistön Oulunkylästä ja Laajasalosta. Vuonna 1950 alka-
neen rakennuskiellon ja vuonna 1954 tehdyn rakennusoikeuden supistuksen takia Stock-
mannin täytyi kuitenkin luopua suunnitelmistaan ja yhtiö rakensi vain väliaikaiseksi tarkoi-
tetun autotallin.948

Kuva. Kolmannen ja Nel-
jännen linjan väliin suun-
niteltu rakennus kulki
korttelin halki tontin toi-
selta laidalta toiselle.949

946 - Suomen Sosialidemokraatti 15.6.1947 n:o 157, 9. KK.
947 Damstén 1961, 236.
948 Damstén 1961, 296.
949 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 22.11.1951 § 3038, liite 10. HKA.



Toisen maailmansodan jälkeen Kallion suunnittelu ja rakentaminen alkoi kytkeytyä aiem-
paa voimakkaammin Helsingin kasvusta aiheutuneen keskusalueen kehittämiseen. Kallion
länsiosat kytkettiin osaksi laajenevan keskustan suunnittelua. Kaupunki järjesti keskusalu-
een kehittämistä varten vuonna 1948 aatekilpailu, jonka jälkeen laadittiin vuonna 1954 jul-
kaistuun keskustasuunnitelma. Siinä Kallion puutalovaltaiset länsiosat käsitettiin nyt osaksi
uutta kaupungin keskustaa, jonne tuli sijoittaa keskeisiä kulttuurirakennuksia ja hallinnolli-
sia virastoja.

Keskustasuunnittelun lisäksi Kallion rakentamiseen vaikutti vuonna 1945 vahvistettu Hel-
singin uusi rakennusjärjestys, jonka hyväksyminen oli sotien takia viivästynyt. Vaikka ra-
kennusoikeutta Helsingin vanhoissa kaupunginosissa vähennettiin, rakennusjärjestyksen
todettiin edelleen sallivan umpinaisia kortteleita ja liian tiivistä rakentamista. Arkkitehti
Berndt Aminoff kohdisti kritiikkiä rakennusoikeuden tuottamista haitoista etenkin Kallioon
ja sen lähiseudulle. Näitä olivat pelottavan suureksi noussut väestömäärä ja liiallinen väen-
tiheys. Rakennusjärjestyksen ongelmia tutkimaan perustettiin rakennusjärjestyskomitea,
joka käytti työssään juuri Kallion linjojen tuolloin puutalovaltaista aluetta työnsä esimerk-
kinä. Komitean työn tuloksena rakennusoikeutta vähennettiin vuonna 1954, tosin vähem-
män kuin komitea oli suositellut.

Rakennustoiminta oli aluksi sotaa seuranneen pulakauden ja myöhemmin rakennuskomi-
tean työn ajaksi määrätyn rakennuskiellon takia ajanjaksolla vähäistä. Saneerauksen pää-
asialliseksi kohteeksi nousseella Linjojen alueella kaupungille tarjottiin ajanjaksona ostet-
tavaksi useita yksityisten omistajien kiinteistöjä. Kaupungin tarjoukset jäivät kuitenkin tar-
joajien näkökulmasta liian alhaiseksi eikä kauppoja syntynyt.



Ken ei ole muutamaan vuoteen käynyt Kalliossa, hämmästelee maisemakuvassa tapahtu-
nutta muutosta. Paikalla, jossa ennen sijaitsi sateen ja tuulen pieksämä talo, on nyt upea

on saada nykyajan vaatimuksia vastaavia asuntoja ja samalla kohentaa maisemakuvaa.
Ikäloput ja epäkäytännölliset rakennukset pois  tilalle uutta! 950

Ylläoleva lehtiartikkelista lainattu sitaatti kuvaa Kallion saneeraukseen liittynyttä intoa ny-
kyaikaisista asunnoista ja modernia uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Puutaloilla ei nähty
arvoa.

Suomen talouskasvu vauhdittui 1950-luvun lopulla, jonka myötä näytti sekä mahdolliselta
että tarpeelliselta toteuttaa yhteiskunnallisten muutosten mukana laajoja saneeraushank-
keita. Asuntopolitiikan ja rakentamisen ohjailukeinojen suuntautuminen tukemaan pelkäs-
tään uudisrakentamista lisäsi osaltaan halua käyttää purkamista ja uudisrakentamista sanee-
rausmenetelmänä. Myös yleinen asenne suhtautui kielteisesti kaupunkien vanhaan raken-
nuskantaan.951

Muutoshankkeita toteutettiin useissa kaupungeissa ns. saneerauskaavoilla, joiden periaat-
teena oli suurienkin alueiden kokonaan purkaminen ja vanhan epäterveen, yleensä puuta-
loista koostuneen ympäristön korvaaminen modernismin aatteiden mukaisella kaupunkira-
kenteella.952 Suunnitelmat esitettiin usein vaihtoehtona sille kaupunkirakenteelle, joka syn-
tyisi toteutettaessa vanhojen rakennusjärjestysten sallimia suuria umpikortteleita, kuten ta-
pahtui myös Kalliossa. Suunnitelmien toteuttaminen tapahtui yleensä vähitellen, tontti tai
kortteli kerrallaan.953 Rakennusten sijoittelu aiheutti usein ehjän katulinjan rikkomista ra-
kennusten sisäänvedoilla.954 Matalien liikesiipien ilmestyminen kaupunkikuvaan täydensi
tätä kaupunkitilan hajoamiseksi kutsuttua ilmiötä.955

Rakennustuotanto nousi toisen maailmansodan jälkeen merkittävämpään asemaan kansan-
talouden osana.956

950 Uusi Suomi 17.01.1961 n:o 15, 2. KK.
951 Helander 1972, 70.
952 Riipinen 1995, 12.
953 Helander ja Sundman 1972, 39.
954 Helander 1972, 71.
955 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 37.
956 Hankonen 1994, 102.



koordinoitiin, työmaat koneellistuivat, rakennustarvikkeiden koko ja paino kasvoivat.957

Torninosturien käyttöönotto teki edulliseksi pistemäisten rakennuskohteiden toteuttami-
sen.958

1950-luvun asuinkerrostalot olivat tyypiltään joko tornimaisia pistetaloja tai pitkänomaisia
lamellitaloja. Talot poikkesivat aikaisemmista kivirakennuksista ulkonäkönsä puolesta.
Vaikka 1950-luvun puolenvälin taloissa oli vielä rapatut julkisivut, esiintyy niissä jo sekä
vaakasuuntaista jäsennöintiä että huoneistoparvekkeita.959 Julkisivurappaukseen saatettiin
1950-luvulla piirtää elementtisaumojen lisäksi kuvat, sillä idea oli jo muodikas ennen var-
sinaiseen elementtirakentamiseen siirtymistä 1960-luvulla.960 Tällaisia rakennuksia on
muutamia myös Kallion alueella.

Kaupunkirakenteen laajentumisen takia liikenteen suunnittelusta tuli Helsingissä merkit-
tävä tehtävä.961 1950- ja 60-luvuilla autojen nopea liikkuminen, liikenteen erittely ja pai-
koitusalueiden järjestely vaativat uusia asemakaavoja.962 Vuonna 1959 syntyneen metro-
ajatuksen taustalla oli pelko katujen tukkeutumisesta henkilöautojen määrän lisäänty-
essä.963

Kantakaupungin asuntorakentamisen painopiste oli 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa Pit-
känsillan pohjoispuolella, joissa alueen puista rakennuskantaa muutettiin monikerroksisiksi
kivitaloiksi.964 Rakentamisen kautta tarjoutui merkittäviä taloudellisen voiton mahdolli-
suuksia.965 Kovan kysynnän vuoksi maan hinta nousi Helsingissä vuosina 1954 62 kah-
deksankertaiseksi. Koska tonttimaa oli Kalliossa yleensä yksityisomistuksessa, myös
asunto-osakkeiden hinnat nousivat.966 Pääosa asuntorakentamisesta oli gryndausmenetel-
mää käyttävien rakennusliikkeiden hallussa.967

Kiinteistölautakunnan Lennart Ahva kertoi lehtiartikkelissa elokuussa 1960, että Kanta-
kaupungissa on monia tontteja, joilla on rappeutuneita kivi- ja puutaloja, mitkä olisi välttä-
mättä purettava ja uudelleen rakennettava. Heinäkuussa 1959 voimaan astunut rakennus-
laki antoi kaupungille valtuuden pakottaa omistaja purkamaan ja uudelleen rakentamaan
tonttinsa. Valtioneuvosto saattoi myöntää kaupungille luvan lunastaa rakennustontin, jota
ei ole rakennettu asemakaavan mukaisesti seitsemän vuoden kuluessa kehotuksen saatuaan.
Kiinteistöviraston laatiman tutkimuksen mukaan tällaisia vajaasti rakennettuja tontteja oli
tuolloin kantakaupungissa noin 300 kappaletta. Useat "listalla" olleet tontinomistajat olivat

957 Hankonen 1994, 156.
958 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 37.
959 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 37.
960 Heikkilä-Kauppinen 2012, 101.
961 Hankonen 1994, 292.
962 Helander ja Sundman 1970, 104.
963 Hankonen 1994, 265.
964 Herranen 1997, 158.
965 Kervanto Nevanlinna 2012, 74.
966 Koskinen 1990, 34.
967 Juntto 1990, 254.



tosin jo ryhtyneet purkamaan talojaan ja rakennuttamaan uusia kerrostaloja tai myyneet
tonttinsa rakennusyrittäjille.968

Vuokrasääntely hidasti rakennusten purkamista, koska asukkaiden vuokrasopimuksia oli
vaikea irtisanoa.969 Vuokrakäytössä olleen talon pystyi purkamaan kahdella tavalla. Mikäli
rakennustarkastustoimisto totesi talon vaaralliseksi asua, viranomaiset antoivat rakennuk-
sille purkuluvan ja niissä asuville irtisanomisluvan eli häätökäskyn. Huoneenvuokralauta-
kunnan tehtäväksi jäi heidän sijoittamisensa muualle asumaan.970 Kaupunki sijoitti osan
purettavista taloista häädetyistä perheistä kaupungin asuntoihin, mutta usein näiden talojen

971 Todellisuus oli karuin yksi-
näisillä ja vanhuksilla, koska vuokratoimiston kautta asuntoja saivat vain lapsiperheet.972

Säännöstellyt asuntomarkkinat tuottivat siten omat yhteiskunnalliset jakonsa.973

Toinen tapa, jolla hyväkuntoinenkin rakennus saatiin puretuksi, oli että purkaja hankki
vuokralaisille uudet asunnot. Usein vanhojen talojen asukkaat eivät kuitenkaan kyenneet
maksamaan tarjottujen asuntojen korkeampia vuokria.974 Siten uusiin asuntoihin muutti va-
rakkaampaa väestöä,975 ja vanhat asukkaat muuttivat toisiin yhtä kuluneisiin asuntoihin
kaupungissa tai kauas kaupunkiseudun rajamaille.976 Purkaminen ja uudisrakentaminen
poisti osittain juuri sellaista asuntokantaa, jossa asumiskustannukset olivat alhaisia.977

Vuokrasäännöstelyn keskeisenä tavoitteena oli taata vähävaraisille mahdollisuus tyydyttä-
vään asumiseen ja tässä pääosin onnistuttiin.978 Huoneenvuokralautakunta sijoitti vuokra-
laisia pakkoalivuokrauksella ja loma-asuntojen pakkokäyttöönotolla.979 Vuokrasäännöstely
teki kuitenkin talonomistamisesta taloudellisesti kannattamatonta. Kokonaisia kiinteistöjä
muutettiinkin asunto-osakeyhtiöiksi etenkin vuodesta 1958980 kun huoneenvuokralautakun-
tien toiminta oli päättynyt. Vuokrasääntely jatkui Helsingissä vuoden 1962 loppuun.981

968 Lennart Ahva, Uusi-Suomi
n:o 232 28.8.1960, 15. KK.
969 Vapaa Sana 1.8.1956 n:o 184, 1 2. KK.
970 Vapaa Sana 1.8.1956 n:o 184, 1 2. KK.
971 , Uusi-Suomi
n:o 232 28.8.1960, 15. KK.
972 Vapaa Sana 1.8.1956 n:o 184, 1 2. KK.
973 Malinen 2014, 260.
974 Vapaa Sana 1.8.1956 n:o 184, 1 2. KK.
975 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 40.
976 Helander ja Sundman 1970, 95.
977 Helander ja Sundman 1972, 97.
978 Malinen 2014, 260.
979 Pulma 1999, 165.
980 Puro 2017, 124.
981 Juntto 1990, 196.



Verohuojennukset perustuivat eduskunnan vuonna 1948 säätämään verohuojennuslakiin,
jonka tavoitteena oli parantaa asuntosijoitusten tuottavuutta ja näin houkutella pääomia
etenkin vuokra-asuntotuotantoon. Laki vapautti kaikki uudet asuinkiinteistöt määräajaksi
kuntien ja valtion verotuksesta. Merkittävin verohuojennusten kohde olivat vuokratulot,
jotka olivat ensimmäisten kymmenen vuoden ajan täysin verovapaita. Kun vuokrasäänte-
lystä vapautettiin vuodesta 1949 lähtien valmistuneiden asuntojen vuokrat, alkoi rahaa vir-
rata vuokra-asuntotuotantoon.982

Verohuojennuslain vauhdittamana vuokra-asuntoja syntyi 1950-luvulla uusiin asunto-osa-
keyhtiötaloihin. Mitä enemmän vanhoja vuokra-asuntoja hävisi esimerkiksi rakennusten
purkamisen takia markkinoilta, sitä korkeammaksi uusien asuntojen vuokrataso nousi. Uu-
det vuokra-asunnot osoittautuivat 1950- ja 1960-luvuilla erittäin tuottoisiksi sijoituskoh-
teiksi. Kaikkein paras tuotto oli Helsingissä sijaitsevissa pienissä asunnoissa.983

Esimerkiksi vuoden 1958 lain mukaan veronhuojennus myönnettiin rakennuksesta, jonka
rakentaminen oli aloitettu tammikuun 1959 jälkeen, jossa asuinhuoneistojen pinta-ala oli
vähintään 70 % rakennuksen huoneistojen kokonaispinta-alasta ja jossa minkään asuinhuo-
neiston pinta-ala ei ole suurempi kuin 120 m2:ä. Asuinhuoneistojen yhteispinta-alaan luet-
tiin asumiseen liittyvien ja asukkaitten yhteiskäyttöön tarkoitettujen huonetilojen pinta-
ala.984

Verohuojennuslainsäädäntöä alettiin ajaa alas 1960-luvun alussa. Viimeinen mahdollisuus
päästä nauttimaan täysin verovapaista vuokratuloista oli ostaa asunto sellaisesta talosta,
jonka rakentaminen oli käynnistynyt viimeistään 31.12.1963. Tämän jälkeen rakennetut
asunnot saivat osittaisen vuokratulojen verovapauden aina 1970-luvun alkuun saakka.985

Viimeisten kokonaan verovapaiden asuntojen spekulatiivinen kysyntä nosti asuntojen tuo-
tantoluvut vuosina 1962 63 tasolle, joka saavutettiin uudelleen vasta vuonna 1970.986

Verovapausjärjestelmän myötä Helsinkiin syntyi isoja kerrostaloja, jotka olivat täynnä yk-
siöitä ja pieniä kaksioita.987 Näitä rakennettiin muun muassa Kallioon, Sörnäisiin ja Valli-
laan. Helsinkiin vuonna 1960 valmistuneista vapaarahoitteisista asunto-osakehuoneistoista
puolet oli omistajan omassa ja puolet vuokralaisen käytössä.988

Asuinrakennustuotannon edistämiseksi säädettiin myös lait käytettyjen rakennustarvikkei-
den liikevaihtoveron palauttamisesta uusista asuinrakennuksista. Ensimmäinen laki koski
31.10.1954 jälkeen aloitettuja rakennuksia ja toinen 31.12.1956 jälkeen aloitettuja

982 Puro 2017, 124.
983 Puro 2017, 125 126
984 Erkki Nuorvala, Rakennustaito 8/1959, 215
216, 218.
985 Puro 2017, 127.
986 Juntto 1990, 232.
987 Hankonen 1994, 60.
988 Puro 2017, 126



rakennuksia.989 Liikevaihtoveron vaikutus rakennuskustannuksista oli laskettu olevan noin
10 %.990

Vuodesta 1957 alkaen toimi Asuntosäästäjät ry,991 jonka toiminta perustui aluksi pääosin
asunto-osakeyhtiöiden rakennuttamiseen.992 Asuntosäästäjät rakennutti kohtuuhintaisia
asuntoja, joissa asukas säästi ennakkoon puolet asunnon kauppasummasta pankkiin ja sai
vastaavasti toisen puolen pankista asuntolainana. Pankkikumppani oli Kansallis-Osake-
Pankki (KOP).993 Pankki ja Asuntosäästäjät ry olivat löytäneet toisensa 1950-luvun jälki-
puoliskolla.994 Avain taloudellisesti menestykselliseen omatoimisuuteen oli Helsingin kau-
pungin tonttipolitiikka kaupungin myydessä tai vuokratessa säästäjille tonttialueita muun
muassa Etelä-Haagasta, Puotilasta ja Tammisalosta.995 Asuntosäästäjät ry oli huippu-
vuonna 1965 rakennuttamallaan 2 500 asunnolla Helsingin suurin asuntotuottaja.996

Asuntosäästäjät ry:n toiminta ajautui 1960-luvun loppupuolella vastatuuleen, koska yhdis-
tyksen oli yhä vaikeampaa kilpailla tonteista ja pääomista alati kasvavien rakennusliikkei-
den kanssa.997 Lopulta myös rahoittaja käänsi selkänsä, kun KOP ilmoitti vuonna 1967 lo-
pettavansa yhteistyön. Pankki kytki muiden pankkien vanavedessä asuntolainoituksensa
yhä selvemmin omiin asuntosäästökohteisiinsa. Yhdistyksen toiminta hiipui sen johtohah-
mon ja perustajan Martti Ilveskorven kuolemaa jälkeen vuonna 1973.998

KOP siirtyi toimimaan rakentamisen koko kentällä: tonttimaakauppoihin, kaavoituksen
vaikuttajaksi, kunnallistekniikan toteuttajaksi, rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja kun-
tien rahoituksen ja tavoitteiden yhteen sovittajaksi. Takapiruna operoi useimmiten asia-
miesosaston pankki- ja konkurssijuristi Leo Haikonen. Kunnallishallintoon vaikuttamisessa
auttoi monien pankinjohtajien aktiivisuus paikallispoliitikkoina.999 Esimerkiksi kiinteistö-
lautakunnassa pitkään toiminut Lennart Ahva oli KOPin pankinjohtaja.

989 Helsingin Sanomat 30.7.1958, Safan lehtileikokoelma 1958:6.
ARKM.
990 Rakennustaito 16/1957, 413.
991 Hankonen 1994, 366.
992 Hankonen 1994, 371.

Laura Kolbe, Ilveskorpi, Martti , Kansallisbiografia.fi.
994 Kuisma 2004, 148.
995 Hankonen 1994, 371.
996 Hankonen 1994, 373.
997 Puro 2017, 140.
998 Puro 2017, 140.
999 Kuisma 2004, 149 150.



Todennäköisesti Anneli Wallenius oli laatinut valtuuston 1954 päätöksen ja Etu-Kallion
saneerausluonnoksen (9.10.1956) välisenä aikana tehtyjä luonnoksia (ks. liitteet), vaikka
piirroksia ei ole allekirjoitettu. Luonnoksissa oli tutkittu vaihtoehtoisia uudisrakentamisen
mahdollisuuksia valtuuston vahvistamien lukujen 2 ja 3.1000 Luonnoksissa oli puuraken-
nukset poistettu, mutta vanhat kivikerrostalot pääosin säilytetty. Niissä on tarkasteltu uu-
sien rakennusten sijoittelun lisäksi joidenkin rakentamiseen tarkoitettujen tonttien muutta-
mista puistoiksi, uudisrakennusten etäisyyksiä toisiinsa ja olemassa oleviin rakennuksiin,
rakennusten kerrosmääriä sekä korttelijaon uudelleenjärjestämistä. Kallion kirkon länsi-
puolinen kortteli 320 oli suunniteltu joko puistoalueeksi tai rakennuksen muodon perus-
teella julkista rakennusta varten. Jossain vaiheessa suunnittelua näistä tavoitteista luovut-
tiin, koska pienoismallissa kortteli oli rakennettu tornitaloilla.1001 Luonnoksissa on jonkin
verran toisistaan poikkeavia aluerajauksia, mutta yleisesti ne keskittyvät Porthaninkadun ja
Alppikadun väliselle alueelle.

Kallion tämän aikaiset saneeraussuunnitelmat on ilmeisesti laadittu Helsingin yleiskaava-
työn yhteydessä, johon viitataan keskusalueen asemakaavaehdotuksen 1954 yhteydessä:

Keskustan ja koko keskusalueen laidoilla sekä välittömästi sen rajojen ulkopuolella
tulee kuitenkin aina olemaan asuntojen kysyntää. Näille alueille olisi väestöpoliitti-
sin toimenpitein ohjattava perheettömät ja pienperheiset asunnontarvitsijat. Esim.
Kallion, Eiran sekä Etu-Töölön kaupunginosista voitaisiin välttämättömien kortteli-

Näitä alueita tutkitaan lähemmin Helsingin yleiskaavasuunnittelun yhteydessä.1002

Ajanjakson saneeraussuunnitelmien laadintaan vaikutti vuonna 1954 tehty rakennusoikeus-
päätös, koska alhaisemmalla rakennusoikeudella laadittua pienoismallia ei voitu enää sel-
laisenaan soveltaa käytäntöön. Uudet rakennusoikeusluvut olivat nyt kulmatonteilla 3 ja
välitonteilla 2. Yleiskaava 1960:ssa saneeraustarvetta 10. 12. kaupunginosissa perusteltiin
samalla tavalla kuin jo 1930-luvulla eli väestön suurella määrällä ja puutalovaltaisten tont-
tien uudelleen rakentamisen tuottamalla potentiaalisella tiiviydellä.1003

Yleiskaavaehdotusta varten laadituissa väestöennusteissa oli kuitenkin havaittu, että vuo-
sina 1947 57 alueen väestö oli vähentynyt ja asumistiheys harventunut. Suunnan ennustet-
tiin jatkuvan uudelleen rakentamisen aiheuttaman väestörakenteen muutoksen takia.

1000 Luonnokset saatu Mikko Näveriltä 8.3.2013. Olemassa olevien rakennusten ja ensimmäisen luonnoksista
eroavan korttelia 323 koskeneen asemakaavamuutoksen n:o 3424 perusteella (laadittu 27.4.1953) ne voi
ajoittaa olleen pienoismallia edeltäviä. Luonnokset löysi Mikko Näveri kaupunkisuunnitteluviraston roskala-
valta.
1001 Mäkelä 2013, 60.
1002 Lindegren ja Kråkström 1955, 48.
1003 Helsingin yleiskaavaehdotus 1960, 41, 43.



Ennusteissa uskottiin asumistiheyden vakiintumiseen, koska tulevien kahdenkymmenen
.1004

Etu-Kallion saneerausluonnos (kuva) on päivätty laadituksi 9.10.1956. Se käsittää Toisen
ja Neljännen linjan väliset korttelit 307, 308, 314 ja 315. Kortteli 308 avattiin etelään ja
Kolmas linja oli merkitty autoliikenteeltä suljetuksi kaduksi. Luonnoksen on todennäköi-
sesti laatinut alueen asemakaavoituksesta tuolloin vastannut arkkitehti Anneli Wallenius.

Kuva. Etu-Kallion sanee-
rausluonnos.1005

Asemakaavaluonnos on päivätty kiinteistölautakunnan kokouksen 8.10.1956 jälkeiseksi
päiväksi. Kokouksessa oli käsitelty korttelien 308 ja 309 saneerausta ja sitä, millainen tor-
nitaloratkaisu Toisen linjan varrelle As.oy Askeleen tontille korttelissa 308 olisi sopivin.
Asemakaavaosasto oli tutkinut taloja suunnitelleen arkkitehti Caissa Herrmanin1006 kahta
vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä talot suunniteltiin sallitun rakennusoikeuden mukaisina.
Ne olisivat tulleet julkisivulautakunnan mielestä liian syviksi tai korkeiksi. Lautakunta
kannatti vaihtoehtoa, jossa torneista tehtiin kapeampia, mutta jonka seurauksena rakennus-
oikeutta jäisi käyttämättä.1007 Kiinteistölautakunta hyväksyi tämän ratkaisun, ja kaupunki
luovutti korvauksena menetetystä rakennusoikeudesta tonttien 308/1 (Askel) ja 309/27&28

1004 Helsingin yleiskaavaehdotus 1960, 41, 43.
1005 Piirros saatu kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Mikko Näveriltä 8.3.2013, jossa yhteydessä saatu
muitakin saneerauspiirroksia. Arvelisin, että säilynyt piirros on osa laajempaa, suuremmalla tai moniosaisem-
malla paperilla ollutta suunnitelmaa. Tähän viittaa se, että pohjoispuolen korttelit ja kirkko katkeavat kesken,
aivan kuin leikkautuen käännetyn arkin paperinreunan kohdalta. Suunnitelmapiirroksen jatkumiseen vasem-
malle viittaa taas se, että Toinen linja kadunnimenä ei näy kuin loppuosaltaan (vrt. Neljäs linja).
1006 Caissa (myös muodossa Cajjsa) Herrmannin päätoimena oli työskentely Hilding Ekelundin toimistossa
vuosina 1953 70. Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1991: Matrikkeli. ARKM.
1007 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 8.10.1956 § 1953, liite 1. Ca:26. HKA.



(H. J. Ekin kuolinpesä) omistajille rakentamattomat tontit korttelista 311. Suunnitelman ta-
kia laadittiin alla oleva asemakaavamuutos (n:o 4162, Wallenius), jossa tontille n:o 1 sai
rakentaa kaksi 8 9-kerroksista tornitaloa ja myymälätilaa Toisen linjan varrelle. Kolman-
nen linjan varrelle sai rakentaa 7-kerroksisen lamellitalon molempiin kortteleihin, jotka tuli
vetää katulinjasta sisään 4,5 m riittävän etäisyyden saamiseksi kadun toisella puolella ole-
vaan vastapäiseen rakennukseen. Valtuusto vahvisti muutoksen 9.1.1957.1008 Rakennusoi-
keuden korvauksena luovutettavien tonttien takia laadittiin myös asemakaavamuutos kort-
telia 311 varten, jota käsitellään rakentamisen yhteydessä jäljempänä tässä luvussa.

Kuva. Asemakaavamuutos
n:o 4162.

Askel kuitenkin kehitti nopeasti suunnitelmiaan, ja pyysi kiinteistölautakunnalta uutta ase-
makaavamuutosta, joka käsiteltiin lautakunnassa 26.8.1957:

suunnitelmiensa johdosta mainitun tontin asemakaavan muuttamista asemakaavaosaston
laatiman saneeraussuunnitelman mukaisesti, tonttimaan vaihtoa viereisten mainitussa
korttelissa sijaitsevien kaupungin omistamien tonttien n:o 21 ja 22 kanssa sekä tontin n:o
1 jakamista kolmeksi erilliseksi tontiksi. 1009

Valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen (n:o 4298, Wallenius), jonka mukaan tontti n:o
1 jaettiin tonteiksi n:o 2, 3 ja 4. Samalla tonttiin n:o 4 liitettiin osa kaupungin omistamasta
tontista n:o 21 (uusi numero n:o 5) ja vastaavasti samansuuruinen alue tontista n:o 2 liitet-
tiin kaupungin omistamaan tonttiin n:o 22 (uusi numero n:o 6). Asemakaavan muutosehdo-
tus koski myös Mannerheim-liiton omistamia tontteja n:o 17 ja 19 ja yksityisen omistamaa
korttelissa n:o 307 sijaitsevaa tonttia n:o 15. Liitto hyväksyi suunnitelman ehdolla, että ne
ovat liiketalotontteja.1010 Korttelin piha tasattiin Kolmannen linjan tasoon, jotta voitiin

1008 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 9.1.1957 n:o 1/32: 11. kaupunginosan korttelissa n:o 308 olevan tontin
n:o 1, korttelissa n:o 309 olevien tonttien n:o 27, 28 ja 29 sekä korttelin n:o 311 asemakaavan muuttaminen
ynnä viimeksi mainitussa korttelissa olevien tonttien n:o 3 ja 5 luovuttaminen.
1009 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 26.8.1957 § 1480. HKA.
1010 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 25.9.1957 n:o 13/9: 11. kaupunginosan korttelissa n:o 307 olevan tontin
n:o 15 ja korttelissa n:o 308 olevien tonttien n:o 1, 17, 19, 21 ja 22 asemakaavan sekä korttelin n:o 808 osaa
koskevan tonttijaon muuttaminen ja aluevaihdon suorittaminen Kallion kaupunginosan saneeraussuunnitel-
mien toteuttamista varten.



muodostaa Toisesta linjasta tasoerolla eristetty valoisa korttelipiha.1011Asemakaavamuutos
on kuvattu pienoismallina alla.

Kuva. Korttelien 308 ja 309 sanee-
raussuunnitelman pienoismalli, jossa
on yhdistettynä laaditut asemakaava-
muutokset n:o 4162 ja 4298.1012

Tuolloin virassa ollut uusi asemakaava-arkkitehti Olavi Terho1013 kertoi korttelien sanee-

tamalla tornitaloja korttelien lounaissivulle ja matalat myymäläosat niiden väliin, on kaik-
kien tonttien pihamaat saatu avatuksi iltapäiväaurinkoon, puistoon ja Eläintarhanlahdelle

1014

Kallion lounaisosan, ns. Etu-Kallion, saneerausehdotus (kuva) julkaistiin Helsingin yleis-
kaavaehdotuksen 1960 yhteydessä.1015 Suunnitelma kattaa Siltasaarenkadun ja Alppikadun
välisen Linjojen alueen korttelit 307 310, 314 317 ja 321. Saneerausehdotuksessa on
koottu voimassa olleet asemakaavamuutokset, mutta se sisältää myös uusia ratkaisuja ase-
makaavamuutosta vaille oleville vielä puutaloin rakennetuille tonteille. Suunnitelmakartan
alueeseen ei sisälly lainkaan varsinaisia puistoalueita. Suunnitelman toteuttaminen loppui
käytännössä uuteen rakennusoikeuspäätökseen 1961, jolloin suunnitelman perustana olleet
määräykset muuttuivat. Suunnitelman on todennäköisesti laatinut Wallenius, mutta käytän-
nössä se keskeisiltä osin mukailee rakennusjärjestyskomitean pienoismallissa ja vuoden
1954 keskusalueen asemakaavaehdotuksessa esiteltyjä ratkaisuja rakennusten ollessa kui-
tenkin korkeampia päätetyn rakennusoikeuden takia. Asuntopolitiikka-lehti arvosteli kovin

1011 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.6.1974 n:o 11: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin n:o 308 tontteja
n:o 2 ja 6 koskevan asemakaavan muuttaminen.
1012 Uusi-Suomi 21.11.1960 n:o 316. KK.
1013 Olavi Terho (O.T) oli tullut asemakaavaosastolle vuonna 1952 perustettuun 2. apulais-asemakaava-arkki-
tehdin virkaan. Hän toimi asemakaava-arkkitehtinä vuodet 1954 64, jonka jälkeen asemakaavapäällikkönä
vuodesta 1965 eläkkeelle jäämiseensä asti 1.6.1974. Kaupunkisuunnitteluvirasto/diaari lähettäjän mukaan
1955 75/Terho Olavi, Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1965: matrikkeli. ARKM.
1014 Suomen Sosialidemokraatti 25.03.1959 n:o 82, 7. KK.
1015 Helsingin yleiskaavaehdotus 1960, 42



täyteen korkeita, enimmäkseen 7- 1016

Kuva. 1017 Karttaan lisätty korttelien nume-
rot ja katujen nimet.1018 Matalat puurakennukset oli suunnitelmassa korvattu jopa 9-kerroksisilla
tornitaloilla.1019

Suunnitelman yhteydessä oli saman alueen tuolloinen rakennuskanta kuvattuna (kuva).

Kuva. Saneerausehdotuk-
sen kattaman alueen raken-
nuskanta vuonna 1954.1020

1016 , Asuntopolitiikka 2/1961, 5.
1017 Oheinen suunnitelmakartta on julkaistu Helsingin yleiskaavaehdotuksen 1960 yhteydessä. Helsingin
yleiskaavaehdotus 1960, 42.
1018 Mäkelä 2015, 111.
1019 Kervanto Nevanlinna 2012, 78.
1020 Helsingin yleiskaavaehdotus 1960, 42.



Ehdotuksen tarkka ajoitus on hankalaa, koska alkuperäistä karttaa tai siihen mahdollisesti
liittyneitä selosteita ei ole löytynyt arkistosta eikä julkaistua karttaa ole päivätty. Tehtyjen
asemakaavamuutosten perusteella ehdotus on laadittu välillä 26.8.1957 6.4.1959, koska
tämän jälkeen tehdyt kaavamuutokset poikkeavat usein ehdotuksesta.1021

Saneerausehdotus vaikutti kattamallaan alueella merkittävimmin sen nykypäivän rakennet-
ötä

paljon, myös ehdittiin hakea rakennuslupia myöhemmin valmistuneille rakennuksille. Ra-
kentaminen pohjautui asuinkerrostaloilla tehokkuuslukuihin kulmatonteilla 3 ja väliton-
teilla 2. Voimassa ollut asemakaava ja rakennusjärjestys sallivat syvärunkoisen 6-kerroksi-
sen talon rakennettuna katulinjaan suljetun korttelirakentamisen mukaisesti. Saneerauseh-
dotuksella pyrittiin tonttitehokkuuksia käyttämään luovasti avaamalla umpinaisia kortteli-
rakenteita rakentaen korkeampia taloja, joiden huoneistojen valonsaantia parannettiin vetä-
mällä uudisrakennukset sisään katulinjasta esimerkiksi 8-kerroksisen talon kohdalla kuu-
den metrin verran.1022

Ehdotuksessa korttelit on avattu lähes aina ja useimmiten kaakkoon, lounaaseen ja etelään,
jotta aurinko voi päästä päivän aikana korttelien sisäosiin ja sitä kautta asuntoihin. Kortte-
lien pohjoisreuna oli yleensä suunniteltu rakennettavaksi umpinaiseksi, ja sitä ehdotettiin
avattavaksi vain kortteleissa 310 ja 317. Nämä voitiin toteuttaa muita avoimemmin, koska
niissä ei vielä ollut rakennettu suuria kivitaloja toisin kuin kaikissa muissa ehdotuksen
kortteleissa. Alueen katuverkko, tonttijako ja korttelirakenne pidettiin lähes entisenlaisena.
Katuverkon osalta mielenkiintoinen tavoite oli Kolmannen linjan muuttaminen liikenteeltä
suljetuksi piha- tai kävelyalueeksi, joka ei ole toteutunut.

Saneeraussuunnittelu kytkeytyi käynnissä olevaan yleiskaavatyöhön, jonka sota-aika oli
keskeyttänyt.1023 Asemakaavaosasto oli 1945 julkaissut tutkielman Suur-Helsingin Asema-
kaavakysymyksiä, mutta yleiskaavan tarvetta se ei poistanut.1024 Asemakaavaosasto jatkoi
yleiskaavan tekoa vuoden 1948 aatekilpailun jälkeen. Asemakaava-arkkitehti Tuukkanen
oli lokakuussa 1950 pyytänyt kiinteistölautakunta luvan palkata  lisätyövoimaa yleisasema-
kaavan laatimista varten. Lisätyövoimaksi palkattiin arkkitehti Olof Stenius Aminoffin joh-
taessa työtä.1025 Aminoffin eläköidyttyä yleiskaavaehdotusta laadittiin Steniuksen1026

1021 Mäkelä 2013, 78.
1022 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.10.1956 n:o 11: 11. kaupunginosan korttelin 310 asemakaavan muut-
taminen. 814.
1023 Helsingin yleiskaavaehdotus 1960, 3.
1024 Mustonen 2010, 299.
1025 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 16.10.1950 § 1908 liite 1. HKA.
1026 Stenius toimi 1. apulaisasemakaava-arkkitehtina 16.3.1953 16.6.54, yleiskaava-arkkitehtina 17.6.1954
31.3.1964, vs. yleiskaavapäällikkönä 1.4.1964 30.9.1964 ja lopuksi asemakaavaosaston riviarkkitehtina.



johdolla vuodesta 1953 alkaen ja se valmistui 1960. Yleiskaavan tavoitteena oli ohjata
alustavaa maankäytön jaottelua ja asemakaavoittamista. Sitä ei ollut tarkoitettu vahvistetta-
vaksi.1027 Yleiskaavaa pidetään systemaattisuutensa takia Helsingin myöhemmän yleiskaa-
vatyön mallina.1028 Kaavaan liittynyt selvitystyö lisäsi suunnittelua, ennusteiden- ja aineis-
tonkeruuta sekä laskentojen tekemistä, jotka koskivat maankäyttöä, liikennettä, väestötilan-
netta, elinkeinoelämän ja teollisuuden sijoittumista.1029 Yleiskaavan sisältöä esiteltiin Hel-
singin kaupungin julkaisussa n:o 9.

Yleiskaavaehdotus perustui ennusteisiin, joiden mukaan Helsingin väkiluku olisi vuonna
1982 ollut 712 000 henkeä.1030 Kaava käsitti kantakaupungin ja Helsinkiin vuonna 1946
liitetyn alueen. Pääpaino olikin esikaupunkialueiden ja liikenteen suunnittelussa.1031 Yleis-
kaavassa oli lisäksi selvitetty myös esimerkiksi rakennustiheyttä ja rakennusten käyttötar-
koitusta keskustan, eri kaupunginosien ja esikaupunkien osalta.1032

Kantakaupungin osalta yleiskaava noudatteli Lindegrenin ja Kråkströmin keskustasuunni-
telman peruslinjauksia, mutta ilman kulttuurirakennuksia koskevia suunnitelmia. Kaupun-
ginhallitus oli antanut niiden suunnittelun Alvar Aallon tehtäväksi tilatessaan häneltä 1959
keskustan edelleen kehittämissuunnitelman. Yleiskaavan esipuheessa viitattiinkin mahdol-
lisuuteen, että Aallon suunnitelma voi vaikuttaa yleiskaavassa esitettyyn keskusta-alueen
maankäyttöön.1033

Yleiskaavan mukaan kantakaupungin väestö voisi tulevaisuudessa kasvaa ainoastaan pää-
radan itäpuolella ja Sörnäisten satamaradan pohjoispuolella näiden kaupunginosien puuta-
lotonttien uudisrakentamisen myötä. Tuolloin Hermannia jo rakennettiin, ja Vallilaan, Tou-
kolaan ja Käpylään kaupunki laati saneeraussuunnitelmia.1034 Rakennussuojelun tarvetta
korostettiin lähinnä vanhaksi kaupungiksi nimetyn alueen osalta, joka oli suojeltu vuonna
1952.1035

Kallion alue oli ehdotuksessa jaettu maankäytön suhteen yleispiirteisesti (kuva) asuntoalu-
eeksi (keltainen) tai viheralueeksi (vihreä). Pienempiä ei eroteltu. Kaavan pääpaino kohdis-
tuu liikennejärjestelmän ratkaisuihin. Eläintarhan halkaisi päätieksi luokiteltu tie (ruskea
viiva), joka alkoi Sörnäisten rantatieltä, kulki Hakaniemen kautta yhtyen tasoristeyksenä

kuolemaansa 1968 saakka. Mustonen 2010, 324. Stenius kävi yleiskaavatyön aikana Pohjoismaisessa asema-
kaavakokouksessa Kööpenhaminassa 1954 ja - -kurssin Tukholman Teknillisessä
Korkeakoulussa 1958. Näiden jälkeen hän osallistui Oslossa 1960 pidettyyn Pohjoismainen yhdyskuntasuun-
nittelu -konferenssiin ja teki opintomatkan Müncheniin 1965 ja viimeiseksi Tukholmaan toukokuussa 1968.,
Henkilökortti, Stenius Olof, HKA.
1027 KSV 1960, 3 4.
1028 Mustonen 2010, 300.
1029 Kolbe 2002, 165.
1030 KSV 1960, 26.
1031 KSV 1960, 3 4.
1032 Meurman 1969, 4.4 5 tai 21 22.
1033 KSV 1960, 4.
1034 Helsingin yleiskaavaehdotus 1960, 43.
1035 Kervanto Nevanlinna 2012.



Hameentiehen ja Siltasaarenkatuihin ja päättyi eritasoristeyksenä (ympyrä) rautatien länsi-
puolella kulkevaan pääväylään. Eritasosta eroaa Pasilaan päin suuntautuva paikallinen ko-
koojakatu (valkoinen tie), joka kulkee puolestaan rautatien itäpuolella.

Kuva. Ote vuoden 1960 yleis-
kaavasta Kallion alueelta.1036

Kaavoitusta ohjanneen kiinteistölautakunnan kokoonpano ja puoluekoostumus ilmenevät
liitteenä olevassa taulukossa. Lautakunnan paikkamäärissä ei ajanjaksona tapahtunut puo-
luekohtaisia muutoksia, vaikka vuonna 1956 käytiin kunnallisvaalit. Kokoomuksella,
SDP:llä, SKDL:llä ja Rkp:llä oli kullakin 2 edustajaa lautakunnassa. Lisäksi kansanpuolu-
eella oli paikka. Kaupunginhallitusta edusti Juho Kivistö kiinteistöjohtajana, vuoden 1957
jälkeen kiinteistöasioista vastaavana apulaiskaupunginjohtajana1037 Lautakunnan puheen-
johtajana toimi aluksi Ahva (Kok.) ja sittemmin Kaarlo Pettinen (Kok.).1038

Julkisivuja ajanjaksona tarkastivat (ks. liite) viran puolesta rakennustarkastajina ja puheen-
johtajina Paavo Hanste ja Aulis Salo, asemakaava-arkkitehtina Tuukkanen. Kaupunginark-
kitehtina toimi aluksi Lasse Björk ja hänen jälkeensä Lauri Pajamies ja Erkki Koiso-Kant-
tila (vt.). Maistraatin valitsemista jäsenistä pitkäaikaisia olivat arkkitehdit Jorma järvi ja
Heikki Siren.

1036 Helsingin yleiskaavaehdotus 1960, kartta V.
1037 Mustonen 2010, 50.
1038 Pettinen oli kokoomuksen kaupunginvaltuutettu vuosina 1957 93 ja kaupunginhallituksen jäsen vuosina
1968 72 ja 1982 84. Pettinen oli kiinteistöviraston tonttiosaston apulaispäällikkö ja päällikkö vuosina 1947
56. Tämä jälkeen hänet valittiin Helsingin seurakuntayhtymän talousjohtajaksi vuonna 1956, jossa toimi pari
viimeistä vuotta johtajana vuoteen 1981. Pekka Hietanen , Maankäyttö
2/2008, 73.



Kallion alueen pääasialliseksi asemakaavoittajaksi nousee tänä aikana Anneli Wallenius
(1924 1986), joka palkattiin asemakaavaosastolle arkkitehdin virkaan 16.11.1955. Hän
toimi alueen kaavoittajana noin 25 vuotta. Hän oli Jääkärikenraalimajuri K. M. Walleniuk-
sen ja kirjailija Anni Walleniuksen tytär.1039

Wallenius toimi 10 12. kaupunginosien pääasiallisena kaavoittajana 24.6.1981 asti.1040

Wallenius (kuva) oli valmistunut arkkitehdiksi vuonna 1954. Opintojen aikana Wallenius
oli työskennellyt Bruno Bossin arkkitehtitoimistolla Sveitsin Luganossa sekä Veikko
Leisténin, Jorma Järven ja Blomstedtin-Stenbäckin arkkitehtitoimistoissa. Ennen kaupun-
gille tuloaan hän oli työskennellyt Maunu Siitosen arkkitehtitoimistossa vuosina 1954
55.1041

Kuva. Anneli Wallenius työhuoneessaan 1960-luvulla, seinällä Alppiharjun kaava.1042

1039 Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1982: matrikkeli. Wallenius oli tehnyt d
 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 31.10.1955 § 2146. Walleniuksen ansioluettelo liittei-

neen.
1040 Kaupunkisuunnitteluviraston henkilökortti, HKA. Käytännössä hän päätti uransa vuoden 1980 lopussa,
koska jäi loppuajaksi sairaslomalle. Sen aikana hän sai eläkepäätöksen eikä enää palannut työhönsä. Kaupun-
kisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 29.1.1981 § 113 HKA; Suitiala 31.1.2022.
1041 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 31.10.1955 § 2146, Walleniuksen ansioluettelo liitteineen. HKA.
1042 Mervi Wallenius 16.1.2020.



Aloittaessaan asemakaavaosastolla Wallenius muutti Pohjois-Haagaan kaupungin kerrosta-
loon. Hän oli tuolloin eronnut avioliitostaan kuvanveistäjä ja taidemaalari Raimo Utriai-
sesta. Liitosta syntyi tytär, Mervi, jonka mukaan yksi syy hakeutumisesta kaupungille oli
yksinhuoltajalle tärkeä varma työsuhde. Wallenius muutti tyttärensä kanssa vuonna 1972
vanhaan 1920-luvulta olevaan puutaloon Nurmijärven Nukariin. Hän kunnosti talon sen
perinteitä kunnioittain ja asui talossa loppuelämänsä.1043 Mervi Wallenius kuvaili äitinsä
luonnetta näin:

heissa ja huumorissa, jolla hän hauskuutti työtovereitakin. Joulukorttien lähettäminenkin
oli hänestä turha sovinnainen tapa, jota ei koskaan tehnyt. Hän oli uskovainen, mutta ei
käynyt kirkossa, koska ei kestänyt kuunnella pappien sovinnaisia saarnoja. Oli koko
ikänsä lukenut paljon ja meillä olikin olohuoneen seinän kokoinen kirjahylly lattiasta kat-
toon täynnä kirjoja. Äitini rakasti klassista musiikkia. Hänellä oli levykokoelma, jota
soitti aina sunnuntaisin.

Estetiikka oli hänelle tärkeää. Valitsi kodinkoneetkin ulkonäön perusteella. Lapsuudenko-
dissani huonekalut olivat äitini teettämiä piirustustensa mukaan lempipuusepällään, paitsi
kustaviaaninen perintöantiikki. Ensimmäisen koirammekin hän valitsi ulkonäön perus-
teella 50-luvun lopulla, afgaaninvinttikoiran. Se vei meidät sitten koiraharrastuksiin, näyt-

1044

Walleniuksen apulaiseksi asemakaavatyöhön tuli 1970-luvun aikana arkkitehti yo. Jan
Grönvall. Grönvall oli tullut virastoon toukokuussa 1971 ns. kesäteekkariksi1045 osallistuen
viraston kantakaupunkitoimiston projekteihin useita vuosia osa-aikaisesti. Vähitellen hän
oli saanut tehtäviä myös Walleniuksen alueelta, mutta aluksi toimistopäällikkö Pertti Ny-
käsen alaisena, joka oli ottanut itselleen Merihaan ja sittemmin Merihaka II:sen/ Wärtsilä
II:sen (myöhemmin Näkinpuiston alue) neuvottelut ja esisuunnittelun. Kun Nykänen sitten
jättäytyi Merihaka II:sen suunnittelusta Grönvall siirtyi jatkamaan alueen suunnittelua
Walleniuksen alaisuudessa vuoden 1974 aikana. Suoraan Walleniuksen alaisuuteen kanta-
kaupunkitoimiston itäiseen jaostoon Grönvall siirtyi 1970-luvun loppupuoliskolla. Kun
Grönvallin Kallion alueen taustatietojen tarve oli vähitellen kasvanut, Wallenius antoi hä-
nelle hyllystään Heikki Wariksen väitöskirjan. Se oli ilmeisesti Walleniuksen mielestä sii-
hen aikaan ainoa Kallion kaavoitushistoriaan liittyvä mainitsemisen arvoinen lähde.

Jan Grönvallin mukaan Wallenius oli luonteeltaan suurpiirteinen, boheemi, voimakastah-
toinen ja sanavalmis. Joidenkin mielestä Wallenius saattoi suorasanaisuutensa takia olla
pelottavakin. Walleniuksen suorasanaisuus näkyi myös hänen huumorintajussaan. Silloin
kun siihen tarjoutui sopiva tilaisuus, hän mielellään vähätteli yleiskaavan 1972 merkitystä

1043 Wallenius muun muassa vaihtoi ikkunat vanhan malliseksi. Mervi Wallenius 10.1.2020 ja 4.4.2021.;
Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 30.3.1972 § 431, HKA.
1044 Huonekalut edustivat aikakautensa suunnittelua. Mervi Wallenius 4.4.2021.
1045 Grönvall valmistui arkkitehdiksi 1986. Jan Grönvall 15.10.2021.



hänen jo melkein valmiiksi rakennetulla alueellaan. Kun lautakuntaesittelyä varten koottiin
useista eri tasoilta lähtevistä paloista laajempi pienoismalli, Wallenius tasasi korkeuserot
sijoittamalla yleiskaavaraportit mallin alle. Tähän tarkoitukseen yleiskaavaan liittyvät lu-
kuisat raportit hänen mielestään sopivat aivan erinomaisesti. Näin kukaan ei myöskään voi-
nut väittää, ettei hänen suunnitelmansa nojannut yleiskaavaan. Tämä oli Grönvallin mie-
lestä kuitenkin ennemmin esimerkki hänen huumoristaan, kuin suoraa yleiskaavan arvoste-
lua. Osittain piikittely saattoi johtua yleiskaavaosaston aikakaudelle tyypillisestä vasem-
mistolaisesta ajattelutavasta. Wallenius edusti itse enemmän oikeata laitaa sukutaustansa-
kin takia.1046

Kansainvälisiä vaikutteita kaavoittajat saivat useilta opinto- ja virkamatkoilta sekä tila-
tuista ammattilehdistä (ks. liite). Arkkitehti Tuukkasen keskeisiä matkoja oli osallistumi-
nen Wienin kansainväliseen asunto- ja asemakaavakongressiin vuonna 1956, jonka yhtey-
dessä hän tutustui ajankohtaisiin asunto- ja liikennekysymyksiin Zürichissä, Amsterda-
missa, Rotterdamissa ja Kööpenhaminassa. Hän osallistui myös Liègessä vuonna 1958 pi-
dettyyn kansainväliseen asunto- ja asemakaavakongressiin, jonka yhteydessä hän tutustui
Brysselin ja Pariisin liikenne- ja yleiskaavoitusjärjestelyihin. Tuukkanen teki myös matkan
Puerto Ricossa vuonna 1960 pidettyyn kansainväliseen asemakaavakongressiin sekä tutus-
tui tämän jälkeen USA:ssa New Yorkin, Bostonin, Philadelphian ja Washingtonin asema-
kaava-, liikenne- ja keskustasuunnitelmiin.1047 Olavi Terho osallistui puolestaan muun mu-
assa Pohjoismaisiin rakennuspäiviin Oslossa vuonna 1958.

Asemakaavaosastolle keskeisimpiä ajanjaksolla tilattuja ulkomaalaisia lehtiä olivat ruotsa-
laiset Byggmästaren, Plan ja Kommunalteknisk tidskrift (nimi vuodesta 1957 Stads-
byggnad) ja uutena Arkitektur, tanskalainen Arkitekten Maanedshefte ja uutena Byplan
sekä norjalainen Byggekunst. Uusia tilauksia olivat saksalainen Strasse und Autobahn ja
italialainen Urbunistica ja amerikkalainen Traffic engineering. Keskeisiä suomalaisia am-
mattilehtiä olivat Arkkitehti ja Rakennustaito sekä uutena Tielehti.1048 Uusissa lehdissä nä-
kyy selvästi liikennepainotus, joka alkoi olla entistä tärkeämpi osa kaupunkisuunnittelua.

Kaavoitusta ja rakentamista ajanjaksona kuvaa kiinteistölautakunnan lausunto:

ytty rakentamaan uudisrakennusta,
tehty tontille asemakaavan muutos, jossa rakennusjärjestyksen edellyttämä rakennusoi-
keus on järjestetty asemakaavalla. Tällöin on voitu tontin valaistussuhteet ja muu järjes-
tely saada edullisemmaksi sekä ottaa paremmin huomioon koko korttelin tarkoituksenmu-
kainen rakentaminen. Vastoin tontinomistajan tahtoa ei tällaisia asemakaavan muutoksia

1046 Jan Grönvall 6.3.2020, 15.10, 23.10.2021
1047 , Suomen Sosialidemokraatti 11.3.1960, Safan
lehtileikekokokoelma 1960:3. ARKM.
1048 Kiinteistölautakunnan pöytäkirjat 1953 60, HKA.



ole kuitenkaan tehty, vaan on tontinomistaja voinut rakentaa uudisrakennuksen rakennus-
1049

Rakennuspiirustuksia tehtäessä myös saneeraussuunnitelmat tarkentuivat yksityiskohdis-
saan. Tontinomistajien valitsemalla arkkitehdilla oli mahdollisuus vaikuttaa kaavamuutok-
sien yksityiskohtiin neuvottelemalla. Laki velvoitti kuulemaan niitä, joiden etua tai oi-
keutta kaava saattoi koskea ja omaksutun käytännön mukaan nämä olivat tontin omistajia.

Kaavamuutoksissa määrättiin rakennusten sijainti tontilla, istutettava tontin osa, rakennuk-
sen korkeus ja annettiin muitakin rakentamiseen liittyviä määräyksiä. 1950-luvun lopulla
ryhdyttiin merkitsemään korttelien käyttötarkoitus kirjaimin, esim. ALK - asuin ja liikera-
kennusten korttelialue.1050

Uusien talojen rakentaminen kytkeytyi pienasuntojen tuottamiseen, kuten esimerkiksi Kes-
kusalueen asemakaavaehdotuksessa oli kaavailtu (ks. luku IV). Tämä näkyi asemakaava-
muutoksissa, joissa tonteille haluttiin rakentaa kapeampia ja toisaalta kerrosmäärältään
korkeampia uudisrakennuksia. Kuvaavana esimerkkinä on osoitteen Kolmas linja 12 (kort-
teli 307) kiinteistönomistajan As.oy Kalliotuvan anomus asemakaavan muutokseksi uudis-
rakennusta varten kiinteistölautakunnalle 7.8.1956. Siinä pyydetään saada rakentaa tontille
6-kerroksisen rakennuksen sijasta 7-kerroksinen rakennus, jossa:

lukien, 6-kerroksisena olisi rakennuksen runkosyvyys yli 14 m, mikä on epäedullinen
pienasunnoille, , 7-kerroksisenakaan ei rakennuksen korkeus ole kuin n. 30 cm enem-
män kuin katulinjassa sallitun 6- 1051

Alueen rakentaminen ja kaavamuutokset on esitetty oheisessa kartassa. Kaavamuutoksista
osa koski vain korttelin yhtä tai osaa tonteista, mutta osa koko korttelia. Suurin osa kaava-
muutosten kohteina olleista uudisrakennuksista toteutui. Joidenkin talojen osalta suunnitel-
mat toteutuivat voimassaolevan asemakaavan ja rakennusjärjestyksen mukaisesti, koska
laaditut suunnitelmat eivät kaikkien tonttien osalta edellyttäneet kaavamuutosta. Rakennus-
järjestyksellä toteutetut talot on rakennettu kiinni katulinjaan. Osa kaavamuutoksista sisälsi
myös tonttien yhdistämisiä suurempien rakennuskokonaisuuksien takia, kun vielä 1930-
luvulla tontteja jaettiin osiin lähinnä taloudellisista syistä. Nyt taloudelliset mahdollisuudet
olivat paremmat, mikä näkyi rakentamisessakin.

1049 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, Kiinteistölautakunnan liite 3, 6.
1050 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 101.
1051 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 10.9.1956 § 1734, liite 1, As.oy Kalliotuvan anomus asemakaavan muu-
tokseksi 7.8.1956. HKA. 1950 60-luvuilla tehdyissä talossa kerroskorkeus aleni aikaisempaan nähden ja 7 8
kerrosta saattoi räystäskorkeudessa vastata aikaisemmin rakennettua 6-kerroksista rakennusta.



Kuva. Rakentaminen vuosina 1955 1961.1052 Tummanpunainen = uudet rakennukset, vaaleanpu-
nainen = uudisrakentamista varten vahvistettu asemakaavamuutos, valkeat rakennukset = myöhem-
min rakennettu, tummanvihreä = asemakaavamuutoksella toteutunut puisto, vaaleanvihreä = aikai-
sempi puisto, harmaat = aikaisemmin rakennetut rakennukset, sininen katkoviiva = tonttien yhdis-
täminen; oranssi katkoviiva = tonttien jakaminen.

Uudeksi puistoalueeksi määriteltiin osa nykyistä Tokoinrannan aluetta ja Sosiaaliviraston
länsipuolella ollut alue. Myös muutamia puistojen nimiä vahvistettiin, kun aikaisemmin ni-
meämättömät puistot saivat nimet Kallion kirkkopuisto ja Pengerpuisto. Lisäksi Agricolan-
puistikon nimi muutettiin Karhupuistoksi vuonna 1956 ja Franzéninpuistikko nimettiin
Franzénin puistikoksi.1053

Asemakaavoitukseen liittyivät myös vuonna 1960 tehtiin paikallisten asukkaiden vuonna
1960 tekemä aloite Linjojen nimien muuttamisesta tavallisiksi kadunnimiksi. Aloitteente-
kijät perustelivat anomustaan muun muassa Linjojen  huonolla maineella ja uudisrakenta-
misen tuottamalla alueen ulkonäön kohentumisella.1054 Kaupunginhallitus kuitenkin päätti,
ettei anomus antanut aihetta toimenpiteisiin.1055

1052 Lähteinä asemakaavamuutospiirrokset ja valtuuston päätökset asemakaavamuutoksista, koonnut kartalle
Mäkelä.
1053 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 19.4.1956 § 1207. HKA.
1054 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 12.1.1961 § 69, liite 1. HKA.
1055 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 12.1.1961 § 69. HKA.



Kaupungin merkittävin ajanjakson rakennushanke oli Sosiaalivirastotalo. Virastotaloa oli
suunniteltu 1930-luvulla sijoitettavaksi Hakaniemen torin laidalle, jonne myös Kansanteat-
teria oli suunniteltu (ks. luku III). Kiinteistölautakunta kuitenkin päätyi vuonna 1938 suo-
sittelemaan talolle uutta paikkaa Toisen linjan varrelta korttelista n:o 301 b, johon myös
yleisten töiden lautakunta suhtautui myönteisesti. Hakaniemen torille oli suunniteltu  sijoi-
tettavaksi sekä Kansanteatteri että uudet linja-auto- ja autohuoltoasemat. Paikka oli myös
varsin keskeinen, kun taas virastotaloa varten sopisi paremminkin liikenteeltä syrjäisempi
paikka. Lautakuntien mukaisesti kaupunginhallitus päätti 28.7.1938 varata virastotaloa var-
ten korttelin 301 b itäosan.1056

Myöhemmin todettiin, että talo tulisi viemään tuntuvasti suuremman alan , kuin mitä
edellä mainitussa päätöksessä oli kaavailtu. Tämän takia Sosiaalivirastotalon suunnittelusta
pidettiin kilpailu, jossa kilpailijoiden oli suunniteltava myös koko rautatien itäpuolella
olevan Eläintarhan puistoalueen asemakaavallinen käyttö huomioon ottaen, että alueelle
tulisi teatteri ja mahdollisesti myös oikeus- 1057

Rakennusviraston talorakennusosasto laati ehdotukset sosiaaliviraston rakennus- ja kilpai-
luohjelmiksi yhteistyössä asianomaisten muiden virastojen ja asiantuntijoiden kanssa.1058

Suunnitelmia kehittelivät arkkitehdit Reino Koivula ja Leo Jakobsson,1059 jotka laativat
myös rakennuksen alkuluonnokset.1060 Ohjelman mukaan rakennukseen tuli sijoittaa 15 ko-
konaista eri virastoa ja laitosta ja yhteensä runsaat 17 000 m2 kerrosalaa.1061 Laaja huoneti-
laohjelma liittyi siihen rakentamisen vaiheeseen Suomessa, jolloin alkoi olla taloudelliset
ja tekniset mahdollisuudet suuriin rakennushankkeisiin ja ajatukset virastojen ja laitosten
keskittämisestä nousivat esiin. Samaan ajankohtaan sijoittuu myös suurten keskussairaalo-
jen rakentaminen.1062

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi rahatoimenjohtaja Eino Waronen, jäseninä
opetus- ja sairaala-asiain johtaja Eino Uski, kiinteistöviraston päällikkö Alpo Lippa, kau-
punginarkkitehti Lauri Pajamies ja asemakaavapäällikkö Tuukkanen sekä kaksi Suomen
Arkkitehtiliiton edustajaa. Kilpailu oli avoin Pohjoismaiden arkkitehdeille.1063

1056 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 28.7.1938 § 1428. HKA.
1057 Khs:n mietintö 1958 n:o 29, liite B, Teatteritalokomitean mietintö.
1058 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 21.2.1957 § 663. HKA.
1059 , Uusi Suomi 19.2.1954, ARKM, Safan lehtileike-
kokoelma 1954:1.
1060 Suomen Sosiaalidemokraatti 31.3.1953, ARKM, Safan leh-
tileikekokoelma 1953:2.
1061 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 21.2.1957 § 663. HKA.
1062 Kuoppamäki-Kalkkinen 1982, 119.
1063 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 21.2.1957 § 663. HKA.



Kilpailun voitti 1.3.1958 nimimerkki "Roc" eli arkkitehti Heikki Siren avustajineen.1064

Ensimmäisen palkinnon saaneessa ehdotuksessa (kuvat) sosiaalivirastotalo oli sijoitettu lä-
himmäksi Hakaniemen toria, oikeus- ja poliisitalo sen luoteispuolelle ja teatteritalo tästä
rantaan päin.1065 Palkintolautakunta piti puiston kautta kulkevan Eläintarhantien suunnitte-
lua maastoon luontevana. Tien alla kulkisivat jalankulkuyhteydet.1066

Kuvat. Sosiaalivirastotalokilpailu, en-
simmäisen palkinnon voittanut ehdo-
tus.1067 Kuvissa näkyy suunniteltujen ra-
kennusten lisäksi sillalle nostettu Eläin-
tarhantie.

Alueen suunnitteluun kytkeytyi myös mahdollisen uuden kaupungintalon rakentaminen,
jolle oli etsitty sopivaa paikkaa jo pitkään.1068 Kiinteistölautakunta oli tutkinut talon mah-
dollisia uusia paikkoja ja päätynyt suosittelemaan Eläintarhanlahden pohjoispuolista alu-
etta. Tällöin olisi kaupunginteatterille ja oikeus- ja poliisitalolle pitänyt saada alue jostakin
muualta. 1069 Kiinteistölautakunta päätyikin suosittelemaan ensisijaisesti vanhan talon uu-
distamista. Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuusto päätti 11.2.1959, että
uutta kaupungintaloa ei rakennetta, vaan vanha kaupungintalo saneerataan.1070

1064 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 6.3.1958 § 824. HKA.
1065 Khs:n mietintö 1958 n:o 29, liite B, Teatteritalokomitean mietintö.
1066Kaupunginhallituksen pöytäkirja 6.3.1958 § 824, liite 2. HKA.
1067 Helsingin Sanomat 8.3.1958, ARKM, Safan lehtilei-
kekokoelma 1958:2. Oikea kuva: Suo-
men Sosialidemokraatti 2.3.1958, Safan lehtileikekokoelma 1958:2. ARKM.
1068 Kolbe 2002, 135.
1069 Khs:n mietintö 1959 n:o 2, Kaupungin virastojen sijoittaminen kaupungintaloon ja sen läheisyyteen, liite
4, Kiinteistölautakunta 9.9.1957.
1070 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 11.2.1959 n:o 3/24: Kaupungin virastojen sijoittaminen kaupungintaloon
ja sen läheisyyteen. (Khn mietintö n:o 2 vuodelta 1959.)



Valtuusto varasi 21.9.1960 alueen korttelista 363 sosiaalivirastotalon rakentamista varten
ja hyväksyi talon luonnospiirustukset. Virastotalon pääosan muodosti tontin keskiosassa
pohjois-eteläsuunnassa sijaitseva korkeimmillaan 11 kerrosta käsittävä virastorakennus, jo-
hon länsipuolella liittyi 2-kerroksinen ja itäpuolella 3-kerroksinen siipirakennus sekä Toi-
sen linjan puolella erillisenä 2- ja osittain 3-kerroksinen rakennus. Sosiaalivirastotaloa oli
suunnittelukilpailun voittaneeseen ehdotukseen verrattuna mataloitettu palkintolautakun-
nan toivomuksen mukaisesti kahdella kerroksella ja rakennusmassaa vastaavasti piden-
netty. Eläintarhantien tasoon pääaukean alle oli suunniteltu autojen paikoitustilat.1071 Pyr-
kimyksenä oli erottaa puistovyöhykkeen jalankulkuliikenne Eläintarhantien ajoliikenteestä
niin, että puistovyöhyke jatkuisi Eläintarhantien alitse. Sosiaalivirastotalon koillisreunaan
oli jätetty väljyyttä suunniteltavaa metroasemaa varten. Suunniteltu viadukti-ratkaisu
Eläintarhantien yläpuolelle jäi myös mahdolliseksi myöhemmin toteuttaa.1072

Käsitelleessään suunnitelmaa, julkisivulautakunta päätti puoltaa sen hyväksymistä, mutta
kehotti suunnittelijaa esittämään julkisivuun tarkoitetusta alumiinista mallinäytteet. Koska
Siren oli tuolloin lautakunnan jäsen, p

1073

Kiinteistölautakunta laaditutti suunnitelman perusteella asemakaavan muutosehdotuksen
(n:o 4955, Wallenius), jonka valtuusto hyväksyi ilman keskustelua 26.4.1961.1074 Asema-
kaavamuutoksessa (kuva) aiemmat korttelit n:o 301 b ja 363 yhdistettiin uudeksi kahdesta
tontista koostuvaksi kortteliksi n:o 363. Tontille n:o 1 oli määritelty rakennusrajat, kerros-
luvut ja enimmäiskorkeudet Sirenin piirustusten mukaisesti. Tontille n:o 2 rakentamista ei
vielä määritelty. Alueen kaduista Toista linjaa oli levennetty, Porthaninrinnettä oikaistu ja
levennetty sekä Eläintarhantietä siirretty etelään päin. Aiemmat Ensi linjan ja Suonionrin-
teen katuvaraukset poistettiin. Uudeksi puistoalueeksi määritetiin osa entistä Ensi linjan
katuvarausta. Kaavassa näkyy laajempi puistoalue, mutta se oli vahvistettu jo vuoden 1943
asemakaavassa  (ks. luku III). Alue on kuitenkin piirretty kaavaan, koska sen läpi kulkevan
Eläintarhantien linjausta muutettiin. Asemakaavamuutokseen otettiin myös Toisen linjan
koillispuolella korttelissa n:o 307 olevat tontit n:o 11 ja 13, jotta kadun levittäminen ei olisi

1071 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 21.9.1960 n:o 18. Tonttialueen varaaminen sosiaalivirastotaloa varten ja
sosiaalivirastotalon luonnospiirustusten hyväksyminen.
mittelua noudattaen lähekkäin omiksi keskuksiksi mieluimmin puistoalueen ympäröimiksi tai liepeille, jol-
loin rauhallisuus ja laajentamismahdollisuudet tulevat paremmiksi ja jolloin yleisö pääsee vähemmällä vai-
valla kulkiessaan laitoksesta toi
1072 Uusi Suomi 23.8.1960, Safan lehtileike-
kokoelma 1960:11. ARKM
1073 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 51/62 17.8.1962. Cb:17.
1074 Kaupunginvaltuuston keskustelupäiväkirjat 26.4.1961, HKA.



suurentanut niiden rakennusoikeutta. Rakennusoikeus tuli siis edelleen laskea vanhan 18
metriä levyisen kadun mukaan.1075

Kuva. Sosiaalivirastoa varten tehty
asemakaavamuutos n:o 4955.

Sosiaalivirastotalo valmistui keväällä 1965. Heti valmistumisen jälkeen talon nimi muutet-
tiin Kallion virastotaloksi, koska taloon sijoittui muitakin kuin sosiaalialan toimintoja.1076

Talon urakoitsijana toimi oy Rakennustoimi, joka oli rakennusmestari Jalo Syvähuokon
perustama yritys.1077 Virastotalo oli tuolloin suurin Helsingin kaupungin toimesta raken-
nettu julkinen rakennus. Valtaosa rakennukseen sijoitetuista virastoista kuului kaupungin
sosiaalisen toiminnan piiriin. Sinne siirrettiin myös kaupunginarkisto. Väliaikaisesti sosiaa-
livirastotalossa toimi myös vuosina 1965 1970 kaupunginhallitus, kun kaupungintalokort-
telia saneerattiin.1078 Virastotalon tontin itäkulmaan pystytettiin vuonna 1996

1079

Virastotalo peitti alleen Eläintarhan huvilan n:o 1 tontin ja pääosan huvilan 2 tontista.1080

Kaupunki päätti molempien huviloiden vuokraoikeudet vuonna 1961 ja otti luovutuksena
vastaan huvila n:o 1 rakennuksen1081  ja ostamalla haltuunsa huvilan n:o 2 alueella olleet

1075 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 26.4.1961 n:o 8: 11. kaupunginosan (Kallion) kortteleita n:o 301b ja 363
sekä niiden ympäristössä olevia katuja ja puistoja sekä korttelissa n:o 307 olevia tontteja n:o 11 ja 13 koske-
van asemakaavan ynnä korttelin n:o 363 tonttijaon muuttaminen.
1076 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 1965 29.4.1965 § 1174. HKA.
1077 Rakennuslupahakemus Ke-1063-62-A, Rakvv:n arkisto. Rakennustoimi oy oli betonialaan erikoistunut
rakennusliike, joka nousi 1930-luvulla yhdeksi maan suurimmista talonrakentajista. Liike rakensi monia nä-
kyviä kohteita erityisesti pääkaupunkiin. Sen urakoimia kohteita ovat muun muassa Helsingin Olympiasta-
dion ja Autopalatsi. Hoffman, Kai, Syvähuoko, Jalo , Kansallisbiografia-verkkojulkaisu.
1078 Kolbe 2002, 135.
1079 KSV 2015, 70.
1080 KSV 2015, 70.
1081 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 27.10.1960 § 1723. HKA.



rakennukset.1082

aines piti paikalla juhlintaansa.1083

Työväenopiston laajennus toteutui pitkän suunnitteluprosessin kautta. Laajennos oli alun
perin tarkoitus rakentaa jo alkuperäisen rakennuksen yhteydessä, mutta hanketta oli pakko
karsia kustannusten takia. Helsingin työväenopiston opistotalon avajaisia päästiin juhli-
maan lokakuun 1. päivänä 1927. Arkkitehtoniselta tyyliltään Suomen ensimmäinen työvä-
enopistotoimintaa varten rakennettu talo edusti klassismia.1084

Rakennuksen suunnitellut kaupunginarkkitehti Gunnar Taucher kuvaili talohanketta Arkki-
tehti-lehdessä 1925 ennen vanhan talon rakentamista:
neet leimansa pohjasommitelmaan . Maa kohoaa näet valtavasti etelää kohden ja Alppika-
dun puoleinen siipirakennus, johon järjestetään kunnan voimistelusalit, tulee näin ollen
vaan kaksikerroksiseksi.1085 Samoin hän kuvaili tilannetta myös vuonna 1929, kun varsi-
nainen Tulevaisuudessa tulee nyt rakennetun osan yhteyteen
rakennettavaksi suurehko luentosali ja Alppikadun puolelle matalampi siipirakennus, joka

1086

Kuvat. Työväenopiston hahmoteltu sommitelma 1925.1087

1082 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 15.5.1961 § 908 ja 19.5.1958 § 1002. Kaupunginhallituksen pöytäkirja
1.6.1961 § 1661. HKA.
1083 Nenonen ja Toppari 1983, 282 284.
1084 Nyström 2014, 40.
1085 Gunnar Taucher, , Arkkitehti
9/1925, 114.
1086 Gunnar Taucher, , Arkkitehti 1/1929, 2.
1087 Gunnar Taucher, , Arkkitehti
9/1925, 121.



Laajennuksen suunnittelu jatkui, kun kaupunginhallitus päätti 8.4.1937 antaa yleisten töi-
den lautakunnalle yhdessä suomenkielisen työväenopiston johtokunnan kanssa tehtäväksi
laatia luonnospiirustukset opiston rakennuksen laajentamiseksi. Kaupunginarkkitehti Gun-
nar Taucherin tuolloin laatimien piirustusten (ks. kuva) mukaan lisärakennuksen ensim-
mäinen kerros sisälsi muun muassa luonnontieteen opetussalin, juhlasalin, eteisaulan sekä
kotitalouslautakunnan opetushuoneiston, jossa oli muun muassa koulukeittiö. Toisessa ker-
roksessa sijaisi suuri juhla- ja luentosali, näyttämö ja ravintolahuone. Kolmannessa kerrok-
sessa oli juhlasalin parveke, luentosali sekä voimistelusali.1088

Kuva. Taucherin piirtämän laajennusosan julkisivu
idästä katsottuna, alla asemapiirros.1089

Kaupunginhallitus piti luonnospiirustuksia pääasiassa onnistuneina. Rakentamisen aikatau-
lua ei tarvinnut kuitenkaan vielä päättää, mutta olisi rakennuksen suunnittelua keskeytyk-
settä jatkettava, jotta rakennustöihin voitaisiin heti ryhtyä, kun muut edellytykset siihen
katsotaan olevan olemassa. 1090 Valtuusto hyväksyi 12.1.1938 luonnospiirustukset ja antoi
yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi työväenopiston johtokunnan kanssa laadituttaa
pääpiirustukset ja lopullisen kustannusarvion.1091 Talvisodan syttyminen kuitenkin muutti
suunnitelmia ja esti jo päätetyn rakennushankkeen toteutuksen.1092

Heti sotien jälkeen vuonna 1945 oli jälleen esillä kysymys työväenopiston laajentamisesta.
Uuden suunnitelman (ks. kuva) oli piirtänyt uusi kaupunginarkkitehti Hilding Ekelund. Tä-
mäkään suunnitelma ei toteutunut.

1088 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 12.1.1938 n:o 1/7, Khn esitys luonnospiirustusten hyväksymisestä suo-
menkielisen työväenopiston talon laajentamista varten.
1089 Helsingin Sanomat 9.1.1938, Safan lehtileikkeet 1937 1938: 3. ARKM.
1090 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 12.1.1938 n:o 1/7, Khn esitys luonnospiirustusten hyväksymisestä suo-
menkielisen työväenopiston talon laajentamista varten.
1091 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 12.1.1938 n:o 1/7, Khn esitys luonnospiirustusten hyväksymisestä suo-
menkielisen työväenopiston talon laajentamista varten.
1092 Nyström 2014, 41.



Kuva. Ekelundin suunnitelma Työväenopiston
laajentamiseksi. Entisen rakennuksen jatkoksi piti
tulla kaksi kuvassa näkyvää siipirakennusta, joi-
den väliin sijoittui juhlasali.1093

Vuonna 1954 kaupunginhallitus antoi opistotalon laajentamisen suunnittelun tehtäväksi
arkkitehti Aulis Blomstedtille sekä asetti suunnittelua ohjaamaan toimikunnan.1094

Laajennus valmistui lopulta vuonna 1959.1095 Vanhaa rakennusta jatkettiin T:n muotoisella
lisärakennuksella etelään päin. Rakennuksen länsipää on alta avoin pilarien varassa. Lisä-
rakennus käsittää 4 maanpäällistä kerrosta.1096 Julkisivulautakunta puolsi suunnitelmaa il-
man muutoksia. Koska arkkitehti Blomstedt istui tuolloin julkisivulautakunnassa, päätök-

1097 Laa-
jennuksen pääurakoitsijat olivat Suomen Tehdas- ja Asuinrakennus oy (runkovaihe) ja Hel-
singin kaupungin rakennusviraston talonrakennusosasto.1098

Laajennus vaati asemakaavanmuutoksen (n:o 4256, Fröjdman), koska Itäisen Alppirinteen
puolella rakennus ylitti ulkoisen rakennusrajan. Kiinteistölautakunnan mukaan tämä voitiin
sallia, tulee huomattavasti matalammaksi kuin mitä nykyisen ase-

hyväksyi muutoksen 5.6.1957.1099

Väestönsuojelulautakunta oli lähettänyt 28.3.1958 yleisten töiden lautakunnalle kirjelmän,
jossa se mainitsi, että Kallion kaupunginosasta puuttuvat yleiset kalliosuojat miltei koko-
naan. Yleisten töiden lautakunta laati tämän takia suunnitelman Keski-Kallion

1093 , Helsingin Sanomat 13.2.1945 n:o 42, ARKM, Sa-
fan lehtileikekokoelma 1945:1.
1094 Nyström 2014, 66. Teoksessa laajemmin Työväenopiston historiasta.
1095 Blomstedt, - Arkkitehti n:o 9/1959, 133.
1096 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.11.1956 n:o 18/9: Suomenkielisen työväenopiston lisärakennuksen
uusien luonnospiirustusten hyväksyminen.
1097 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 24/57 19.6.1957 § 392 ja 29/57 24.7.1957 § 471 Cb:12. HKA.
1098 Blomstedt, n Työväenopisto - , Arkkitehti n:o 9/1959,
138.
1099 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.6.1957 n:o 10/4: 11. kaupunginosan korttelin n:o 325 asemakaavan
muuttaminen.



väestönsuojaa varten, jonka piirustukset valtuusto hyväksyi. Rakennushankkeen aikana ni-
mensä Pengerpuiston kalliosuojaksi muuttanut suoja sijaitsee Torkkelinpuistikon ja sen lä-
hiympäristössä olevien kortteleiden alla. Sinne mahtuu tilapäisesti noin 9 500 henkilöä tai
pysyvästi 3 600 henkilöä. Tilan muodostaa kaksi kaksikerroksista hallia, joita käytetään
normaalioloissa henkilö- ja kuorma-autojen tallina. Ajotiet suojaan tulevat tunneloituina
Pengerkadulta ja Helsinginkadulta, jonka takia poistettiin Aadolfinrinteen kohdalla ollut
suihkulähde. Suoja sijaitsee suurimmalta osaltaan kaupungin omistamilla katu- ja puisto-
alueilla, mutta ulottuu myös tonttialueille.1100

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.1.1959 väestönsuojan louhintatyöt ja sisärakenteiden ra-
kentamisen kaupungin työttömyystyöohjelmaan.1101 Valtuusto hyväksyi 1.2.1961 väestön-
suojaa varten laaditun asemakaavamuutoksen (n:o 4894, Wallenius).1102 Väestönsuoja val-
mistui vuonna 1967.1103 Sen suunnitteli ja rakennutti Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton katurakennusosasto, rakennesuunnittelijana toimi insinööritoimisto Adolf Ahl ja pää-
urakoitsijana toimi oy Yleinen Insinööritoimisto.1104 Valmistuessaan suoja oli Suomen suu-
rin ja myös yksi Pohjoismaiden suurimmista.1105

Kaupunki edisti ajanjaksona saneerausta joko ostamalla tai vaihtojärjestelyin, jotka on tau-
lukoina esitelty teoksen lopussa olevassa liitteessä.

Korttelien 308 ja 309 saneeraamiseksi (ks. edellä) kaupunki suoritti monia kiinteistöjärjes-
telyjä. Kaupunki sai hankittua Karl Oskar Granqvistin perikunnalta tontin osoitteessa Toi-
nen linja 21 korttelissa n:o 308 vaihtamalla sen tonttiin Munkkiniemestä.1106 Osan tästä
tontista kaupunki edelleen vaihtoi As.oy Askeleen kanssa saadakseen itselleen kokonaan
tontin osoitteessa Kolmas linja 24.1107 Tilapäisjärjestelynä kaupunki vuokrasi Lääkintöhal-
litukselle osoitteen Toinen linja 21 puutalon sairaalahenkilökunnan asuintarkoituksiin.1108

Kaupunki luovutti korvauksena saneerauksen myötä vähennetystä rakennusoikeudesta (ks.
edellä) korttelissa n:o 311 tontin osoitteessa Helsinginkatu 42 As.oy Askeleelle ja H. J.
Ekin kuolinpesälle tontin osoitteessa Alppikatu 8.1109 Kallion saneeraussuunnitelmien

1100 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 11.3.1959 n:o 5/24: Keski-Kallion väestönsuojan suunitelman [SIC!]
hyväksyminen.
1101 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 11.3.1959 n:o 5/24: Keski-Kallion väestönsuojan suunitelman [SIC!]
hyväksyminen.
1102 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 1.2.1961 n:o 2/9: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelissa n:o 337 olevia
tontteja n:o 9, 19 ja 20, korttelia n:o 341, korttelissa n:o 342 olevia tontteja n:o 8 ja 10, korttelia n:o 345,
Torkkelinpuistikkoa, Pengerpuistoa sekä osia niiden ympäristössä olevista kaduista koskevan asemakaavan
muuttaminen.
1103 Helsingin kaupungin karttapalvelu.
1104 Rakennuslupahakemukset Ke-1559-A-1961 ja 11 1604-A-65, Rakvv:n arkisto.
1105 , Uusi Suomi 30.6.1966., Safan lehtileikekokoelma 1966:19188.
ARKM.
1106 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 19.12.1956 n:o 22 ja 6.2.1957 n:o 28.
1107 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 25.9.1957 n:o 13/9.
1108 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 12.6.1957 § 1136. HKA.
1109 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 9.1.1957 n:o 1/32.



edistämiseksi tehtiin Suomen Kulttuurirahaston kanssa tehtiin vaihto, jossa kaupunki sai
kiinteistön osoitteista Kolmas linja 22 korttelissa n:o 308 (As.oy Kota) ja Sörnäisten puo-
lelta osoitteesta Käenkuja 6 luovuttamalla kaksi tonttia Munkkiniemestä. Vaihtokaupan yh-
teydessä kiinteistölautakunta kaavaili, että Kolmannen linjan tonttia olisi käytettävä ylei-
seen tarkoitukseen1110  tontille nousi 1970-luvulla Seurakuntien toimistotalo.

Myös useita mahdollisia kiinteistökauppoja oli tekeillä, mutta nämä eivät eri syistä onnis-
tuneet. Niemisen perikunta tarjosi kiinteistöään vuonna 1955 osoitteessa Kolmas linja 12
korttelissa 307, mutta  myyjä ei hyväksynyt kaupungin tekemää tarjousta.1111 Kaupungille
tarjosi tonttiaan myös Suomen Hypoteekkiyhdistys, joka olisi vuonna 1958 halunnut vaih-
taa omistamansa tontin osoitteessa Kolmas linja 16 korttelissa n:o 307 tonttiin tai tontteihin
Kulosaaresta tai Munkkiniemestä. Ennen kaupungin sille antamaa vastausta yhdistys perui
tarjouksensa, koska oli ehtinyt aloittaa tontin rakentamisen.1112 Keskus-Sato oy tarjosi
vuonna 1958 omistamaansa kiinteistöä osoitteessa Kolmas linja 29  Wallininkuja 2 kort-
telissa n:o 316. Yritys oli jo alkanut rakentaa taloa Kolmannen linjan puolelle, mutta kiin-
teistölautakunnalle osoitetussa kirjeessä totesi Wallininkujan vanhan kivirakennuksen tyh-

voittamattomia vaikeuksia  Kiinteistölautakunta kui-
tenkin suhtautui kielteisesti tarjoukseen.1113 Asuntosäästäjät ry tarjosi vuonna 1961 osoit-
teessa Kolmas linja 30 korttelissa n:o 309 suunnitteilla olevan kiinteistönsä vaihtoa tonttiin
esimerkiksi Haagassa tai Munkkivuoressa. Tähänkin lautakunta suhtautui kielteisesti.1114

Eläintarhanlahden ja Toisen linjan välisen alueen suunnittelun ollessa Sosiaalivirastotalon
rakennushanketta lukuun ottamatta kesken, kaupunki jatkoi pätkittäen alueella omista-
miensa huvila-alueiden n:o 3 8, 13 ja 14 vuokrausoikeuksia, mutta jokaisen huvilan koh-
dalla viimeistään vuodesta 1958 eteenpäin 6 kuukauden irtisanomisajalla. Kaupunki jatkoi
myös samaan alueen suunnitteluun kytkeytyneessä korttelissa 302 omistamiensa tonttien
vuokrasopimuksia (Barnavårdsfdreningen i Finland r.f. ja valtion Sokeainkoulu).1115

Saneerauksen ollessa käynnissä kiinteistölautakunta suhtautui kielteisesti Saalem lähetys
ry:n pyyntöön vuonna 1959 saada kaupungilta tontti salia varten joko Kalliosta, Vallilasta
tai Hermannista.1116

1110 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 30.11.1955 n:o 20/31: Tonttien vaihdon suorittaminen Suomen Kulttuu-
rirahaston ja kaupungin välillä.
1111 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 14.2.1955 § 297. HKA.
1112 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 10.3.1958 § 531 ja 17.11.1958 § 2146. HKA.
1113 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 10.3.1958 § 530, liite 1. HKA.
1114 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 28.8.1961 § 1568. HKA.
1115 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 28.1.1957 § 225; Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 20.6.1960 § 1024.
HKA.
1116 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 2.2.1959 § 190. HKA.



Suurin ajanjakson yksityisen toimijan rakennushanke oli Ympyrätalo. Kansallis-Osake-
Pankki eli KOP oli ostanut kaikki korttelin 301 a neljä kiinteistöä ja järjesti vuonna 1960
kutsukilpailun virasto- ja liiketalon suunnittelemiseksi niiden tilalle. 1117

Kilpailun osanottajiksi kutsuttiin arkkitehti Aarne Ervi, Pekka Saarema, Kaija ja Heikki
Sirén sekä Martti Välikangas. Palkintolautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana pankinjoh-
taja T. Konttinen ja jäseninä Tuukkanen sekä pankinjohtaja Eero Harkia ja kilpailijoiden
valitsemana arkkitehti Einari Teräsvirta. Kilpailuohjelma oli monessa suhteessa vapaa. Oh-
jelmassa kuitenkin todettiin, että kaupunkikuvan kannalta kortteli oli monessa suhteessa
tärkeässä asemassa. Se liittyi toisaalta Eläintarhan alueelle rakennettavien julkisten raken-
nusten ryhmään, toisaalta taas Hakaniemen torin ja Siltasaarenkadun katunäkymiin. Man-
nerheimintieltä katsottuna rakennuksella oli merkitystä Kallion kaupunginosan si-
luetissa.1118

Kilpailun voitti arkkitehti Heikki Siren avustajineen1119 tekemä ehdotus (kuva), jonka
mukaisesti kortteliin rakennettiin 9-kerroksinen rengasmainen toimistorakennus. Pankin
tilat sijaitsivat korttelin keskellä olevassa pyöreässä yksikerroksisessa rakennusosassa.
Korttelin uusi muoto soveltui kaupungin suunnittelemaan Hakaniemen seudun uuteen lii-
kennejärjestelyyn.1120 Ympyrätalon kohdalla liikenne oli tarkoitus järjestää viaduktina ta-
lon viereltä.1121 Tien oli tarkoitus ylittää Eläintarhan rannan puistoalue viaduktina myös
viereisen Sosiaalivirastotalon kohdalla (ks. edellä).

Kuva. Arkkitehti Kaija ja Heikki Sirenin ehdotus,
josta näkyy myös, miten liikenne oli tarkoitus oh-
jata.1122

1117 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 31.5.1961 n:o 10/9: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelia n:o 301& sekä
sen ympäristössä olevia katuja ja puistoja koskevan asemakaavan sekä mainitun korttelin tonttijaon muutta-
minen.
1118 Uusi Suomi 27.3.1960, Safan lehtileikekokoelma 1960:4. ARKM.
1119 Arkkitehtitoimistossa olivat työhön osallistuneet kilpailuvaiheessa Heikki Tegelman ja Osmo Mikkonen,
toteuttamisvaiheessa Reetta Katajarinne, Hirvo Tyynilä, Filiz Aktan ja Onier Strömberg. Sisustuksen suun-
nitteli Lars Gestranius.
1120 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 31.5.1961 n:o 10/9: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelia n:o 301a sekä
sen ympäristössä olevia katuja ja puistoja koskevan asemakaavan sekä mainitun korttelin tonttijaon muutta-
minen.
1121 Uusi Suomi 27.3.1960, Safan lehtileikekokoelma 1960:4. ARKM.
1122 Uusi Suomi 27.3.1960, Safan lehtileikekokoelma 1960:4. ARKM.



Suunnittelijat kuvailivat Arkkitehti-lehdessä ehdotustaan:

masta tekijästä, joustavan liikenteen järjestelystä tässä erittäin vilkkaassa ja sekavassa lii-
 avartaa

kaupunkikuvassa sitä nivelkohtaa, jossa Hakaniementorin aukea yhtyy ahtaanlaisesti
1123

Julkisivulautakunta otti osaa suunnitteluun rakennuksen suunnittelun eri vaiheissa. Aluksi
asemakaavan muutosta tarkoittavaa periaatteellista lausuntoa varten oli todettu, että kau-
punkikuvaan nähden soveliainta oli rakennuksen rakentaminen normaalikorkuisena.1124

Seuraavaksi esiteltiin asemakaavan muutosta tarkoittavaa alustavaa lausuntoa varten Sire-
nin luonnospiirustukset, joista todettiin, että
koko rakennuksen rakentaminen luonnoksissa esitetyllä tavalla on periaatteessa puolletta-

miseen.1125 Seuraavaksi lautakunta
muotoon ja korkeuteen samoinkuin sen kaupunkikuvaan soveltumisen nähden , mutta yk-
sityiskohtien osalta suunnitelma tuli esittää aikanaan erikseen. Merkittiin, ettei arkkitehti
Siren osallistunut tämän asian käsittelyyn.1126 Toimikunta puolsi suunnitelmaa maalis-
kuussa 1965.1127

Ehdotusta varten laadittiin asemakaavamuutos (n:o 4974, Fröjdman), jonka valtuusto hy-
väksyi 31.5.1961. Kaavamuutos edellytti korttelin muodon muuttamista ja siihen liittyen
aluevaihtoa kaupungin kanssa kuitenkin niin, ettei korttelin pinta-ala muuttunut. Kau-
punki sai vaihdossa lisäksi tontin korttelista 285.1128 KOP olisi halunnut rakentaa talon vä-
estönsuojan sosiaaliviraston ja kaupunginteatterin yhteisen väestönsuojan yhteyteen, mutta
kaupunginhallitus päätti kiinteistölautakunnan kannan mukaisesti, että väestönsuoja pitää
rakentaa liiketalon omalle tontille.1129

Ympyrätalo valmistui vuonna 1968. Virallisesti rakennettujana toimi KOPin omistama
osakeyhtiö Salmela. Yhdeksänkerroksisen rakennuksen (kuva) pääurakoitsijoina olivat Po-
lar-rakennus oy1130 ja A. Puolimatka oy. Rakennuksessa on kuutioita 125 000, sen julkisi-
vupäällystys on messinkilevyä.1131 Siltasaarenkadun ja Eläintarhantien kulmauksessa ole-
vaan jalankulkuaukkoon oli jätetty mahdollisuus sijoittaa tulevan metroaseman

1123 , Arkkitehti 5/1969, 38.
1124 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 27.4.1960 § 336 Cb:15. HKA.
1125 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 8.2.1961 § 99 Cb:16. HKA.
1126 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 28/62 23.5.1962 § 546 Cb:17. HKA.
1127 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 64/65 24.3.1965 § 211 Cb:19. HKA.
1128 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 6.3.1963 n:o 22.
1129 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 26.2.1962 § 378; Kaupunginhallituksen pöytäkirja 8.3.1962 § 770.
1130 Polar oy perustettiin teollisen aluerakentamisen toteuttajaksi vuonna 1964. KOP kuului sen taustavoimiin
ja oli aktiivisesti synnyttämässä Sato-Polar -ryhmä -leirille. Kuisma
2004, 198.
1131 , Arkkitehti 5/1969, 38.



sisäänkäynti.1132 Talon koillispuolelle, Siltasaarenkadun ja Porthaninkadun vierustalle ra-
kennettiin ajan hengen mukainen erikoisuus, kolmesta kioskimaisesta palvelupisteestä
koostunut autopankkirakennus, jossa pystyi autossa istuen hoitamaan pankkiasiansa.1133

Myöhemmin, vuonna 1985 Ympyrätalon edustalle sijoitettiin Hannu Sirenin, Heikki
Sirénin veljen, suunnittelema metallipallo-taideteos.1134

Kuva. Ympyrätalon pääsisäänkäytävä ja sisäpiha.1135

Ympyrätalon tieltä purettiin neljä 1900-luvun alkupuolelta peräisin ollutta asuintaloa,
joista kolme oli kivitaloja ja yksi kaksikerroksinen puutalo.1136 Osoitteessa Eläintarhantie
1 oli sijainnut Helsingin Työväen Säästöpankin päärakennus (valm. 1913). Pankki oli kui-
tenkin jo rakentanut vuonna 1958 uuden, sittemmin Paasitaloksi nimetyn pääkonttorinsa
osoitteeseen Siltasaarenkatu 12.1137 KOP olikin tiedustellut vuonna 1959 mahdollisuuksia
HTS:n tontin ostamiseksi. Kaupungin uudessa asemakaavajärjestelyssä haluttiin koko kort-
teli saneerata, ja kiinteistöjohtaja J. A. Kivistö, joka oli tuolloin myös HTS:n luottamus-
miehien (isäntien) puheenjohtaja, välitti tämän kaupungin toivomuksen HTS:lle. Pankin
hallitus ehdottikin tammikuussa 1960 tontin myymistä KOP:lle.1138 KOPin Kallion kontto-
rin rakennus osoitteessa Siltasaarenkatu 18 (1905) oli puolestaan kuulunut museolautakun-
nan laatimaan luetteloon Helsingin sivistyshistoriallisesti tärkeistä rakennuksista.1139 KOP
oli toiminut rakennuksessa vuodesta 1917 lähtien.1140

KOPin

Kansallis-Osake-Pankki eli KOP rakennutti asuintalon kohteeseen Kolmas Linja 17 kortte-
lissa n:o 314.1141 Rakennuksen pääurakoi Silta- ja Satama oy ja sen suunnitteli arkkitehti

1132 , Kansan Uutiset 28.3.1961. Huoneenvuokralautakunnan lehtileik-
keet Ja:47, HKA
1133 Uusi Suomi 20.4.1968, 14.
1134 Norppa 2019, 278.
1135 , Helsingin Sanomat 1.4.1966. Safan lehtileikekokoelma
1966:19179. ARKM.
1136 Nenonen ja Toppari 1983, 95.
1137 Virtanen 1993, 113 114.
1138 Lyytinen 1983, 315, 441.
1139 oriallista Helsingin Sanomat 23.4.1964, Safan lehtileikekoko-
elma 1964:4. ARKM.
1140 Uusi Suomi 27.3.1960, Safan lehtileikekokoelma 1960:4. ARKM.
1141 Perustavan yhtiökokouksen 29.12.1960 pöytäkirja, KA.



Niilo Kokko.1142 Rakennus valmistui vuonna 1962. Julkisivulautakunta käsitteli asiaa use-
ampaan kertaan ennen puoltoaan. Suunnittelijaa oli muun muassa kehotettu tutkimaan jul-
kisivuratkaisua, rakennuksen korkeutta ja kattomuotoja.1143 Rakennusta varten tehtiin ase-
makaavamuutos (n:o 4770, Wallenius), joka löyhästi mukaili saneerausehdotusta. Aiem-
min tontilla olleessa puutalossa asui paljon venäläisiä kreikanuskoisia.1144

Osuuskassojen Keskus oy (OKO)1145 ja Osuuskassojen Kiinteistövälitys oy ja rakennuttivat
As.oy Alppikatu 5 uudisrakennuksen korttelissa 310. Rakennus valmistui vuonna 1961 ja
sen suunnitteli arkkitehti Erkki Karvinen. Rakentamisessa käytettiin verohuojennusta. Ra-
kennuksen pääurakoitsija oli Otto Wuorio oy,1146 jonka OKO tuolloin omisti.1147 Julkisivu-
lautakunta oli kehottanut suunnittelijaa esittämään selvästi eri materiaalien käytön julkisi-
vuissa, samoin erkkerit ja räystäskaltevuuden.1148 Tehtyjen muutosten jälkeen asia jätettiin
rakennustarkastajan hyväksyttäväksi.1149 Rakennus oli osa koko korttelin kattanutta asema-
kaavanmuutosta (n:o 4129, Wallenius).

Korttelissa 316 Keskus-Sato oy:n perustama Osakeyhtiö Kaste rakennutti uudisrakennuk-
sen Kolmannen linjan puolelle tonttia. Sato halusi kuitenkin luopua hankkeesta (ks. edellä)
ja kiinteistö myytiin ennen toisen rakennuksen aloittamista Osuuskassojen Keskus oy:n ja
Osuuskassojen Kiinteistövälitys oy:n perustamalle As.oy Castreninkatu 10 -nimiselle yhti-
ölle 27.11.1959 (lainhuuto).1150 Rakennukset suunnitteli arkkitehtitoimisto Irmeli ja Mar-
kus Visanti. Hankkeessa hyödynnettiin veronhuojennusta. Rakennuksen pääurakoi Otto
Wuorio oy.1151 Ensimmäinen rakennus valmistui vuonna 1959 ja jälkimmäinen vuonna
1961. Rakennushanketta varten tehtiin asemakaavamuutos (n:o 4343, Wallenius).

 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 15.6.1960 n:o 18; rakennuslupahakemus Ke-204 61-A, Rakvv:n ar-
kisto.
1143 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 9/61 15.2.1961 § 119, 10/61 22.2.1961 § 137 ja 11/61 1.3.1961 § 165
Cb:16. HKA.
1144 Nenonen ja Toppari 1983, 153.
1145 OKO perustiin osuuskassojen keskusrahalaitokseksi maatalouden luotto-oloja järjestämään. Nimi vuosina
1944 1970 Osuuskassojen Keskus Oy, vuoteen 2006 Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Vuodesta 2016
nimi OP Yrityspankki Oyj. Porssitieto.fi
1146 Rakennuslupahakemus Ke-1185-60-A, Rakvv:n arkisto.
1147 Hankonen 1994, 388.
1148 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 15.7.1960 § 596 Cb:15. HKA.
1149 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 3.8.1960 § 674 Cb:15. HKA.
1150 HKA, kiinteistökortisto, kortteli 316. htiökokouksen 2.2.1959 pöytäkirja, KA.
1151 Rakennuslupahakemus Ke-40-59-A, Rakvv:n arkisto. Rakennusmestari Otto Wuorio (1887 1964) perusti
vuonna 1917 Otto Wuorion Rakennusliikkeen, joka muuttui myöhemmin Otto Wuorio ja Kumpp. nimiseksi.
Vuonna 1951 yritys muutti nimeään Otto Wuorio oy:ksi. Rakennusliike kuului viiden suurimman rakennus-
liikkeen joukkoon Suomessa. Otto Wuoriolle myönnettiin teollisuusneuvoksen arvonimi 1948. Vaikuttaja-
mestarit 2005, 230 231. Wuorio teki useita opintomatkoja Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Unkariin. Harras-

- , Rakennustaito 7/1937, 136
137.



OKOn

Osuuskassojen Keskus oy:n ja Osuuskassojen Kiinteistönvälitys oy:n perustama As.oy
Porthaninkulma1152 rakensi uudisrakennuksen korttelissa 319. Rakennus valmistui vuonna
1963 ja sen suunnitteli arkkitehtitoimisto Irmeli ja Markus Visanti. Rakennuksen urakoi
Otto Wuorio.1153 Rakennus ei tarvinnut asemakaavanmuutosta. Julkisivulautakunta oli ke-
hottanut suunnittelijoita muun muassa tutkimaan Viidennelle linjalle päin olevan julkisivun
saattamista sopusuhtaisemmaksi muiden fasaadien kanssa ja mahdollisuutta parvekkeiden
leventämiseksi.1154 As.oy Porthaninkulma oli ostanut kiinteistön talonomistaja Leo Malisen
kuolinpesältä 19.12.1961 (lainhuuto).1155 Tontilla oli alun perin matala puutalo ja vuonna
1912 valmistunut nelikerroksinen kivitalo, jota oli korotettu 1920-luvulla (kuva).1156 Puret-
tavan talon asukkaille oli Wuorio tarjonnut asuntoja Kaarelasta.1157 Kiinteistö oli yksi har-
voista kivitalojen purkamisista uuden asuinrakennuksen tieltä Kallion alueella.

Suomen Hypoteekkiyhdistys rakennutti asuinrakennuksen osoitteeseen Kolmas linja 16
Suonionkatu 3 korttelissa 307. Rakennus valmistui vuonna 1959 ja sen suunnitteli arkki-
tehti Aarno Ruusuvuori. Pääurakoinnista vasta Vilamo oy. Rakennushankkeessa hyödyn-
nettiin verohuojennusta.1158 Rakennusta varten oli tehty saneerausehdotusta mukaillut ase-
makaavamuutos (n:o 4385, Wallenius). Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan kehottanut
suunnittelijaa tutkimaan kattorakennetta ja ikkunajärjestelyä.1159

Pohja-yhtymä1160 rakennutti asuintalon korttelissa 307. Rakennuksen pääurakoi Arvi Arjat-
salo ja Kumpp.1161 ja suunnitteli arkkitehti Eliel Muoniovaara. Rakentamisessa hyödynnet-
tiin verohuojennusta.1162 Rakennus valmistui vuonna 1960. Rakennusta varten oli tehty
asemakaavamuutos (n:o 4677, Wallenius), joka mukaili saneerausehdotusta. Pohja-yhtymä

1152 Perustavan yhtiökokouksen 11.11.1961 pöytäkirja, KA.
1153 Rakennuslupahakemus Ke-121-61-A, Rakvv:n arkisto.
1154 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 1.2.1961 § 80 ja 8.2.1961 § 103 Cb:16. HKA.
1155 Lainhuutorekisteri, kortteli 319. KK.
1156 Nenonen ja Toppari 1983, 166.
1157 Talon asukas, - , Suomen Sosialidemokraatti 6.12.1960. Huo-
neenvuokralautakunnan lehtileikkeet Ja:47. HKA.
1158 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 23.4.1958 n:o 23; rakennuslupahakemus Ke-902-58-A, Rakvv:n ar-
kisto.
1159 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 17/59 22.4.1959 § 250 Cb:14. HKA.
1160 Vuonna 1947 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Pohja, Keskinäinen vakuutusyhtiö Vara (ent. Paloapuyh-
distys Tulenvara) ja Eläkekassa Elonvara oli yhdistetty Pohja-yhtymäksi. Finfo.fi.
1161 Rakennus oy Arjatsalo tunnetaan Espoon Olarin lähiön toteuttamisesta vuosina 1969 1973. Hankonen
1994, 448.
1162 Rakennuslupahakemus Ke-419-60-A, Rakvv:n arkisto.



oli ostanut tontin perikunnalta 28.1.1960 (lainhuuto).1163 Talo siirtyi vuoden 1984 alusta
Pohja-yhtymän ja Aurayhtiön fuusion myötä syntyneen Tapiola-yhtiön omistukseen.1164

Uudisrakennushanke nousi otsikoihin, koska purettavaksi tarkoitetun talon asukkaat olivat
ryhtyneet vastustamaan yhtymän uudisrakentamissuunnitelmia. Vanhassa kaksikerroksi-
sessa talossa oli 88 vuokralla olevaa asukasta, jotka olivat pääasiassa iäkästä ja vähäva-
raista väkeä. Pohja-yhtymä oli tarjonnut asukkaille uudisrakennuksesta vuokralle yksiöitä
ja kaksioita. Asukkaat pitivät hintoja liian korkeina ja valittivat, että he joutuvat rakennuk-
sen purkamisesta uuden valmistumiseen vievän vuoden ajaksi kadulle. Kaupungin huo-
neenvuokralautakunta hylkäsikin yhtymän purkulupa-anomuksen.1165 Pohja-yhtymä valitti
päätöksestä vuokrantarkastuslautakuntaan.1166 Yhtymän mukaan he olivat menetelleet sa-
moin kuin muissakin kaupungin saneeraussuunnitelmaan kuuluvissa tapauksissa. Uudesta
talosta oli tarjottu asuntoja, ja oli valitettavaa, elleivät asukkaat pysty maksamaan heiltä
pyydettyjä vuokria. Vakuutusyhtiönkin tehtävänä oli sijoittaa edullisesti vakuutuksenotta-
jiensa varat. Vuoden väliaikakaan ei ollut uutta.1167

Julkisivulautakunta oli piirustuksia käsitellessään kehottanut suunnittelijaa muun muassa
tutkimaan mahdollisuutta Toisen linjan puoleisen ensimmäisen kerroksen julkisivujen rau-
hoittamiseksi ja epävarmalta vaikuttanutta kattoratkaisua.1168 Piirustuksia puollettiin jättä-
mällä rakennustarkastajan hyväksyttäväksi muun muassa julkisivulevyjen kiinnitystavan
tarkempi selvitys.1169

Diakonissalaitoksen korttelissa rakennettiin Kolmannen linjan ja Alppikadun kulmaukseen
erilliseksi Kiinteistö oy Alppikulmaksi muodostettu kahdeksan kerroksinen asuntolaraken-
nus Diakonissalaitoksen henkilökunnalle. Tavoitteena oli helpottaa laitoksen suurta asunto-
pulaa, joka oli aiheutunut toiminnan laajenemisesta, uudesta työaikalaista ja muista sosiaa-
lisista uudistuksista.1170 Vuonna 1953 annettu uusi asuntotuotanto-laki teki myös Diakonissa-
laitokselle rakentamisen edulliseksi. Seuraavana vuonna perustettiin Kiinteistö Oy Alppikulma,
jonka osakkeet, kahta lukuunottamatta, laitos omisti. Elokuussa 1955 valmistui laitoksen

1163 HKA, kiinteistökortisto, kortteli 307.
1164 Finfo.fi. Yhtiökokouksen 30.4.1985 pöytäkirja, KA.
1165 , Uusi Suomi 12.8.1960, Safan lehti-
leikekokoelma 1960:11. ARKM.
1166 Suomen Sosialidemokraatti 16.8.1960, Safan
lehtileikekokoelma 1960:11. ARKM.
1167 , Uusi Suomi 12.8.1960, Safan lehti-
leikekokoelma 1960:11. ARKM.
1168 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 1.4.1960 § 254 Cb:15. HKA.
1169 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 8.4.1960 § 286 Cb:15. HKA.
1170 Kansanaho 1967, 287.



alueelle 9-kerroksinen, asuinrakennus, jossa oli 60 yksiötä ja 8 kaksiota. Yhtiö vuokrasi ne osit-
tain laitokselle ja osittain ulkopuolisille.1171 Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Veli Va-
lorinta ja Eino Tuompo. Pääurakoitsijana toimi oy Tektor ab. Rahoittamisessa käytettiin
verohuojennusta ja aravalainaa.1172 Vuonna 1964 kiinteistöyhtiö purettiin ja Alppikulma lii-
tettiin suoraan Diakonissalaitoksen hallintaan.1173

Rakennus vaati asemakaavamuutoksen (n:o 3594, Suominen), jossa Diakonissalaitoksen
tontti jaettiin erottamalla asuntolarakennus omaksi tontikseen n:o 38 ja muu osa tontiksi
n:o 13. Samassa yhteydessä kaupunki salli laitoksen vuokrata tontin, koska alkuperäisen
kauppakirjan ja lahjakirjan mukaan laitos ei olisi saanut vuokrata tai myydä aluetta.1174

Diakonissalaitos rakennutti myös Kolmannen linjan varrelle yksikerroksisen Eelimin siipi-
rakennuksen ruokasaleineen. Arkkitehtina oli Lauri Silvennoinen ja pääurakoitsijana Run-
kotyö oy. Rakennus valmistui vuonna 1962. Rakennusta varten laadittiin myös asemakaa-
vamuutos (n:o 4905, Wallenius), jonka valtuusto vahvisti 15.2.1961. Tässä yhteydessä jär-
jesteltiin myös korttelin edellä muodostettujen tonttien rajoja uudelleen ja muutettiin tont-
tien numeroiksi 1 (edellä tontti 13) ja 2 (edellä tontti 38).1175

Suomen Pelastusarmeijan säätiö laajensi keskustaloansa rakennuttamalla Castreninkadun
puoleisen yksikerroksisen kokoushuoneen päälle viisi kerrosta lisää. Laajennuksen pääura-
koi Rakennustoimisto M. Karjanlahti oy1176 ja sen suunnitteli arkkitehti Rudolf Lanste.1177

Lisärakennus valmistui vuonna 1956 ja sinne siirrettiin talon vanhasta osasta äitikoti ja las-
tenseimi. Rakennukseen tuli myös Katariinakodiksi nimetty vanhainkoti pääasiassa Pelas-
tusarmeijan eläkkeellä oleville naisupseereille.1178

Rakennusta varten laadittiin asemakaavamuutos (n:o 3854, Suominen), joka ei kuulunut
saneerausehdotukseen. Julkisivulautakunnan mielestä suunnittelijan oli tutkittava kattojen
liittymiskohtaa sekä kokonaissuhdetta vanhan ja uuden rakennusosan välillä ennen kuin se
hyväksyi piirustukset.1179

1171 Kansanaho 1967, 288.
1172 Rakennuslupahakemus A-250-54, Rakvv:n arkisto; Arava-lainapäätös 15.12.1954, ARA, tiedot saatu
Hanna Aholalta 27.1.2021.
1173 Kansanaho 1967, 288.
1174 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 16.6.1954 n:o 11/10: 11. kaupunginosan korttelin n:o 304 asemakaavan
ja tonttijaon muuttaminen sekä korttelin käyttöä koskevan rajoituksen tarkistaminen. Vuonna 2021 tehtiin
päätös rakennuksen purkamisesta. Finna-hakupalvelu, HKM.
1175 Rakennuslupahakemus Ke-1046-B-1961, Rakvv:n arkisto. Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 15.12 n:o
3/10: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin n:o 304 asemakaavan ja tonttijaon muuttaminen.
1176 Karjanlahti oy oli rakennusmestari Matias (Matti) Karjanlahden (1908 1974) yritys. Ari Angervuori,

, Rakennustaiteen seura.
1177 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.6.1955 n:o 11/7: 11. kaupunginosan korttelissa n:o 326 olevan tontin
n:o 25 asemakaavan muuttaminen. Rakennuslupahakemus Ke-876-55-B, Rakvv:n arkisto.
1178 Könönen 1964, 407.
1179 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 25/55 31.8.1955 §  449. HKA.



Kallion yhteiskoulun (1928) kannatusyhdistys rakensi lisärakennuksen vuonna 1957 kau-
pungin myöntämällä takauksella.1180 Valtuusto hyväksyi 22.5.1957 asemakaavan muutok-
sen (n:o 4244, Fröjdman1181), jossa tontille sai koulun lisäksi sijoittaa asuntoja koulun hoi-
tohenkilökuntaa varten.1182

Yhteiskoulun johtokunta oli usean vuoden ajan suunnitellut lisärakennuksen pystyttämistä
ja päätti keväällä 1956 ryhtyä rakentamaan piha-alueelleen pilarien päälle sijoitettavaa lisä-
rakennusta. Viisikerroksiseen rakennukseen sijoitettiin neljä luokkahuonetta, laulu- ja pii-
rustussalit, opetuskeittiön ja siihen liittyvät kodinhoitohuoneet sekä pesutupa, kirjasto ja
pari kerhohuonetta.1183 Lisärakennuksen suunnitteli arkkitehti Jorma Järvi.1184 Julkisivulau-
takunta puolsi piirustusten hyväksymistä. Koska arkkitehti Järvi istui tuolloin lautakun-
nassa, päätökseen merkittiin, että hän ei osallistunut asian käsittelyyn.1185 Lisärakennuksen
pääurakoi oy I. A. Fagerström ab1186

Ennen lisärakennusta Kallion Yhteiskoulun johtokunta oli tehnyt 11.6.1955 kaupungille
anomuksen, että Porthaninkatu suljettaisiin ajoneuvoliikenteeltä Viidennen linjan ja Agri-
colankadun osalta, jotta koulu voisi käyttää katualuetta oppilaidensa välituntien oleskelua
varten. Kiinteistölautakunta puolsi anomusta edellyttäen, että mikäli tästä aiheutuu hanka-
luuksia jalankululle tai alueen myöhempi järjestely sitä vaatii, lupa voidaan peruuttaa.
Kaupungin poliisilaitoksen ja liikennejärjestyskomitean mielestä koululla oli kuitenkin tar-
peeksi oppilaspaikkoja eikä kadun sulkeminen ollut perusteltua. Kaupunginhallitus hyl-
käsikin Yhteiskoulun anomuksen 22.9.1955.1187

Koulu kunnallistettiin peruskouluun siirtymisen yhteydessä syksyllä 1977 ja muutettiin
Kallion lukioksi ja yläasteeksi. Yläaste yhdistettiin vuonna 1982 Aleksis Kiven kou-
luun.1188

1180 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 7.11.1956 n:o 16/32: Kallion Yhteiskoulu oy-nimisen yhtiön koulura-
kennuksen rakennuslainojen takaaminen.
1181 Arkkitehti Fröjdman Airi Eini Maria (A-M. F) laati muutamia Kallion julkisten rakennusten asemakaa-
voja 1950 60-lukujen vaihteessa. Hän aloitti asemakaavaosastolla 1.2.1957., Kiinteistölautakunnan pöytä-
kirja 10.3.1958 § 552, liite 2. HKA.
1182 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.5.1957 n:o 9/10: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelissa n:o 332 ole-
van tontin n:o 15 asemakaavan muuttaminen.
1183 Suomen Sosialidemokraatti 3.2.1957 n:o 32, 5.
1184 Jorma Järvi tunnetaan myös Tapiolan yhteiskoulun arkkitehtina (1960). Nikula 1993, 141. Järvi suunnit-
teli myös Tapiolaan 1956 58 rakennetut Aarnivalkean yksikerroksiset omakotitalot. Nikula 1993, 142.
1185 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 9/56 21.3.1956 § 122 Cb:11. HKA.
1186 Rakennuslupahakemus Ke-326 56-B, Rakvv:n arkisto.
1187 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 22.9.1955 § 2503, liitteet 1 5. HKA.
1188 Lainhuutorekisterikortisto, kortteli 332, KA.. Lainhuuto oli vasta 31.1.1986. Båsk, Irja Sör-
näisten yhteiskoulusta Kallion lukioksi Helsingin Sanomat 1992.



Asuntosäästäjien aikavälin rakennuksista suurin, As.oy Säästötaso, sijaitsee Alppikadun ja
Kirstinkadun kulmauksessa korttelissa 321. Rakennuksen pääurakoi Rakennustoimi oy ja
sen suunnittelivat arkkitehdit Touko Neronen ja Antti Miettinen.1189 Rakennus valmistui
vuonna 1962. Kuusikerroksisiin rakennuksiin tuli 96 asuinhuoneistoa ja myymälätilaa. Ra-
kennushankkeen lainoittajia olivat KOP ja vakuutusyhtiöt Pohjola ja Salama.1190 Asun-
tosäästäjät oli ostanut kiinteistön Työväen as.oy Terholta 14.12.1960 (lainhuuto).1191 Työ-
väen as.oy Terhossa oli 27 huoneistoa, joista useimmat käsittivät keittiön ja kamarin.
Osakkaina oli muun muassa rautatieläisiä ja raitiotieväkeä.1192 Rakennusta varten tehtiin
asemakaavamuutos (n:o 4820, Wallenius), joka mukaili saneerausehdotusta.

Toinen Asuntosäästäjien kohde oli As.oy Säästölinja korttelissa 313 osoitteessa Neljäs
linja 12. Rakennus valmistui vuonna 1961 ja sen suunnittelivat arkkitehdit Touko Neronen
ja Antti Miettinen. Pääurakoinnista vastasi Lauri Viding oy.1193 Julkisivujen katselmusmie-
het puolsivat suunnitelmaa sellaisenaan.1194 Säästäjien oma osuus rahoituksessa oli puolet
ja loput saatiin Postisäästöpankilta ja Vakuutusyhtiö Pohjolalta.1195 KOP ei toiminut rahoit-
tajana, vaikka olikin vielä tuolloin Asuntosäästäjien keskeisin rahoittaja (ks. edellä). Ra-
kennus vaati asemakaavamuutoksen (n:o 4975, Wallenius), koska sen ullakolle rakennet-
tiin asuntoja. Kiinteistölautakunta puolsi muutosta, koska se johti kapeampaan rakennus-
runkoon ja siten paransi asuntojen pohjaratkaisuja ja valaistussuhteita.1196 Tontilla olleet
vanhat rakennukset olivat saaneet maistraatilta purkuluvan niiden hengenvaarallisuuden ta-
kia.1197 Rakennuksen sisäpihalla on säilynyt vanhoja puita.1198

Kolmas Asuntosäästäjien rakennuttama talo oli As.oy Säästöpiiri osoitteessa Kolmas linja
30 rakennus korttelissa 309. Rakennus valmistui vuonna 1963 ja sen suunnittelivat arkki-
tehdit Touko Neronen ja Antti Miettinen. Pääurakoitsijana toimi Laatubetoni oy. Raken-
nushankkeessa hyödynnettiin verohuojennusta.1199 Rakennukseen tuli 54 huoneistoa.1200

Julkisivulautakunta oli kehottanut suunnittelijaa tutkimaan autopaikkojen järjestelyä,

1189 Rakennuslupahakemus Ke-1915-60-A, Rakvv:n arkisto; Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.10.1962 n:o
12, 692.
1190 , Helsingin Sanomat 17.7.1961. Huoneenvuokralau-
takunnan lehtileikkeet Ja:48. HKA.
1191 Lainhuutokortisto, kortteli 321. KA.
1192 Nenonen ja Toppari 1983, 180.
1193 Rakennuslupahakemukset Ke-1004-1961-A ja Ke-1957-60-A, Rakvv:n arkisto.
1194 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 26/61 26.5.1961 § 467 Cb:16. HKA.
1195 Suomen Sosialidemokraatti n:o 108 22.4.1961, 6. HKA, asema-
kaavaosaston lehtileikkeet 39294.
1196 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 31.5.1961 n:o 10/10. 11. kaupunginosan (Linjat) korttelissa n:o 818 ole-
van tontin n:o 12 asemakaavan muuttaminen. (Osoite Neljäs linja 12.) s.438.
1197 Kansan Uutiset 23.11.1960, Huoneenvuokralautakunnan lehti-
leikkeet Ja:47. HKA.
1198 Nenonen ja Toppari 1983, 149.
1199 Rakennuslupahakemus Ke-1004-1961-A (haettu 12.6.1961, lupa myönnetty 10.10.1961). Rakvv:n ar-
kisto.
1200 HKA, kiinteistökortisto, kortteli 309.



kadunpuoleisten autotallien sisäänajoratkaisua sekä julkisivuun suunniteltua puuritilää. 1201

Puollon yhteydessä oli jätetty rakennustarkastajan hyväksyttäväksi julkisivuun suunnitellut
säleiköt.1202 Rakennus ei vaatinut asemakaavamuutosta. Katulinjaan koko matkaltaan ra-
kennusjärjestyksen mukaan toteutettuna rakennuksen pääty Kolmannelle linjalle muodos-
taa ikävän eroavaisuuden (kuva) verrattuna viereiseen, Kallion lounaisosan saneeraussuun-
nitelman pohjalta katulinjasta sisäänvedettyyn Kolmas linja 10 rakennukseen. Saneeraus-
suunnitelmassa tämä tontti oli ajateltu rakennettavaksi katulinjaan nähden portaittain muut-
tuvana, jolloin se olisi esteettisesti miellyttävämmin yhdistänyt rakennukset.

Kuva. Kolmas linja 30.1203

Suomen Adventtikirkko ja toimitusjohtaja Leo Lyytikäinen (Teora oy) rakennuttivat koh-
teessa Wallininkuja 1  Castréninkatu 12 As.oy Kallion Kasteen uudisrakennuksen kortte-
lissa 321. Rakennuksen valmistumisen jälkeen Lyytikäinen myi osakkeensa, mutta Ad-
venttikirkko piti.1204 Rakennus valmistui vuonna 1956 ja sen suunnittelivat arkkitehdit
Esko Suhonen ja Esko Hyvärinen. Pääurakoinnista vastasi Teora. Rakentamisessa hyödyn-
nettiin verohuojennusta.1205 Rakennushankkeeseen kuuluivat adventtikirkon toinen Helsin-
gin pyhäkkö ja suuri asuinrakennus, jossa oli asukkaina sekä kirkon työntekijöitä että ulko-
puolisia.1206 Julkisivulautakunta oli kehottanut suunnittelijoita tutkimaan rakennuksen

1201 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 30/61 14.6.1961 § 559 Cb:16. HKA.
1202 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 44/61 6.9.1961 § 846 Cb:16. HKA.
1203 Google Maps 2022.
1204 Teoran puolesta osakkeet oli merkinnyt sen toimitusjohtaja, rakennusmestari Leo Lyytikäinen. Perusta-
van yhtiökokouksen 2.10.1955 pöytäkirja ja ylimääräisen yhtiökokouksen 23.4.1957 pöytäkirja, KA.
1205 Rakennuslupahakemus Ke-1508-55-A. Rakvv:n arkisto.
1206 Nenonen ja Toppari 1983, 181.



päätyratkaisua.1207 Rakennusta varten tehtiin edellä käsitelty lähes koko korttelin 321 käsit-
tänyt asemakaavamuutos (n:o 3851, Suominen). Castreninkadun ja Wallininkujan kul-
massa oli aiemmin Myllylän talo, joka tuhoutui pommituksissa 1944.1208

Ennen toteutunutta hanketta Adventtikirkko oli yrittänyt useamman kerran löytää itselleen
lähialueelta tontin. Vuonna 1946 se oli anonut kirkkorakennustaan varten paikkaa kiinteis-
tölautakunnalta Sturenkadun, Itäisen Brahenkadun ja Porvoonkadun muodostamaan kolmi-
oon (silloinen kortteli n:o 369), mutta ei saanut siihen puoltoa.1209 Vuonna 1947 se oli
suunnitellut rakentamista Sturenkadun ja Porvoonkadun risteyksessä olevaan kortteliin n:o
371.1210 Lisäksi Adventtikirkko oli alkuvuodesta 1947 tiedustellut kirkkoaan varten tonttia
myös Työväen as.oy. Kallion pommituksissa raunioituneen puutalon, mutta yhtiökokous
oli torjunut tämän.1211

Kansanvalistusseuran säätiö rakennutti kirjeopistotalonsa osoitteeseen Neljäs linja 24 kort-
telissa 315. Rakennus valmistui vuonna 1961. Sen suunnitteli arkkitehti R. V. Luukkonen
ja pääurakoi Osmo Saarinen.1212 Säätiö oli ostanut tontin vuonna 1946,1213 joka oli hyvä
hankinta kovan inflaation oloissa. Kirjeopisto sai talon alakertaan avarat tilat, suuret toi-
mistosalit ja jonkin verran luokkatilaa.1214 Aiemmin tontilla oli kaksi puutaloa, joiden
asukkaille järjestettiin asuntoja toimitalon ylempiin kerroksiin. Lisäksi talossa oli asuntoja
toimiston henkilökunnalle.1215 Lainoja rakentamiseen antoivat KOP ja Postisäästöpankki
sekä vakuutusyhtiöistä Eläke-Varma, Salama, Pohjola.1216 Julkisivulautakunta oli kehotta-
nut suunnittelijaa tutkimaan pihasivua, mutta asia oli jätetty rakennustarkastajan ratkaista-
vaksi.1217 Rakennus ei vaatinut asemakaavamuutosta. Säätiö muodosti kiinteistöstä asunto-
osakeyhtiön (As.oy 4 linja 24) vuonna 27.4.1971 (lainhuuto).1218

1207 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 22/55 10.8.1955 § 391 Cb:10. HKA.
1208 Nenonen ja Toppari 1983, 181.
1209 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 23.12.1946 § 1503. HKA.
1210 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 8.9.1947 § 1136. HKA. Nykyisin kortteli 372 Alppilan alueella.
1211 Työväen asuntorakennusosakeyhtiö Kallio, yhtiö- ja vuosikokousten pöytäkirjoja 1945 53. Yhtiökokouk-
sen pöytäkirja 30.3.1947. Ca:1. HKA.
1212 Kiinteistökortisto, kortteli 315, HKA; Rakennuslupahakemus Ke-230-60-A, Rakvv:n arkisto.
1213 Kiinteistökortisto, kortteli 315. HKA.
1214 Ojanen 2014, 134.
1215 , Uusi Suomi 22.11.1960. Safan lehtileikekokoelma
1960:17. ARKM.
1216 Suomen Sosialidemokraatti 15.9.1960. Safan lehtileikekokoko-
elma 1960:12. ARKM.
1217 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 24.2.1960 § 142 Cb:15. HKA.
1218 Perustavan yhtiökokouksen 30.12.1970 pöytäkirja; lainhuutorekisterikortisto, kortteli 315. KA. Rakennus
on muutettu toimistojen osalta pääosin asuintaloksi.



Ajanjakson rakentaminen oli runsasta (ks. liite X) ja rakentamisessa näkyi myös Arava-lai-
nojen ja etenkin verohuojennusten käyttö.

(n:o 3851, Suominen)

Korttelia 321 varten laadittiin ilmeisesti ensimmäinen uudella rakennusoikeudella laadittu
saneeraussuunnitelma. Sen laatiminen tuli ajankohtaiseksi korttelin ensimmäisessä 1950-
luvun rakennushankkeessa osoitteessa Castréninkatu 12, jonka puutalot olivat tuhoutuneet
helmikuun pommituksissa 1944. Korttelissa oli tätä ennen yksi julkisivukaavioiden (ks.
luku II) mukaisesti rakennettu kivitalo osoitteessa Alppikatu 15. Saneeraussuunnitelman
(kuva) laatija on todennäköisesti tuolloin kaavoittajana työskennellyt ja pääosan korttelia
koskeneen asemakaavamuutoksen (kuva) laatinut Into Suominen.1219 Asemakaavamuutos
oli hyväksytty kiinteistölautakunnan kokouksessa 23.5.1955.1220

Kuvat. Korttelin 321 saneeraussuunnitelma Castréninkatu 12 rakennuksen asemapiirroksen mu-
kaan1221 ja osalle tonteista vahvistettu asemakaavamuutos (n:o 3851, Suominen)

Asemakaavan mukaisista rakennushankkeista osa toteutui vasta seuraavien vuosikymmen-
ten aikana. Ajanjaksona toteutuneet uudisrakennukset on esitelty seuraavaksi.

Helsingin Asuntokeskuskunta Haka rakennutti ja urakoi As.oy Alppikatu 11 uudisraken-
nuksen. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Toivi Louhimo.1222 Kahdeksan kerroksisessa

1219 Into Suominen työskenteli asemakaavaosastolla 16.1.1954-27.7.1954 eli lyhyen jakson Niemisen jälkeen,
mutta vaikutti Kallion saneerauskaavoitukseen ilmeisesti ainakin korttelin 321 osalta. Suominen oli valmistu-
nut arkkitehdiksi vuonna 1953. Helsingistä hän siirtyi Kokkolan kaupunginarkkitehdiksi. Suominen oli käy-
nyt opintomatkalla Tanskassa vuonna 1951. Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1982: Matrikkeli.
1220 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.6.1955 n:o 11/6: 11. kaupunginosassa korttelissa n:o 321 olevien
tonttien n:o 1, 3, 5, 11 ja 14 asemakaavan muuttaminen.
1221 Rakennuslupatunnus ke-1508-A-55, piirros P75-078278, vahvistettu 22.11.1955. Lupapiste Kauppa.
1222 Rakennuslupahakemus Ke-1949-60-A, Rakvv:n arkisto; perustavan yhtiökokouksen 20.10.1961 pöytä-
kirja, KA.



rakennuksessa oli 73 asuntoa, jotka olivat pääasiassa yksiötä ja kaksioita. Lisäksi raken-
nuksen kuului 1-kerroksinen myymäläsiipi. Talon asunnot oli varattu Helsingin Työväen
Säästöpankin asuntosäästäjille.1223 Perustettu yhtiö oli ostanut kiinteistön 13.12.1961 (lain-
huuto).1224 Aiemmin tontille sijoittui osittain kolmikerroksinen talorivi, johon kuului ulko-
neva kulmatorni Alppikadun risteyksessä ja toinen torni Wallininkadulla. Talo oli erityisen
väkirikas; vuokralaisperheitä oli toistasataa. Kulmassa toimi myös leipomo.1225 1930-lu-
vulla A.B Wallinsgatan 11 oli suunnitellut rakentavansa tontille suuren tehdasrakennuk-
sen,1226 mutta tämä hanke ei toteutunut.

Rakennustoimisto Kaksio oy rakennutti ja urakoi As.oy Vallininkuja 3 uudisrakennuk-
sen.1227 Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Saara ja Usko Tilanterä.1228 Julkisivulauta-

silmälläpitäen asemakaavan mukaisen istutusalueen yhtenäisyyttä. 1229 Lopuksi suunnitte-

tarkastajan hyväksyttäväksi.1230 Paikalla oli aiemmin puutalo, jonka kauppias K. E. Eklund
oli 1900-luvun alussa ostanut ja jolta talo oli siirtynyt hänen jälkeläisilleen. Heihin kuului
tunnettu kansanperinteen tutkija Elsa Enäjärvi-Haavio. Myöhemmin professori Martti Haa-
vio myi tontin perustettavalle asunto-osakeyhtiölle.1231

 (

Tämä kortteli 1232

Asemakaavamuutos (kuva) käsitti koko korttelin. Kortteliin muodostettiin uusia tontteja ja
samalla korttelin länsiosa ja pieni alue sen itäosasta kaavoitettiin puistoksi.1233 Kaavamuu-
tosta päivitettiin hieman myöhemmin niin, että tontin 5 länsipuolella ollut kallio säilytettiin
ja Helsinginkadun varrella olevat istutusalueet järjestettiin uudelleen (n:o 4287, Walle-
nius).

1223 - Uusi Suomi 14.12.1969. Huoneenvuokralautakunnan
lehtileikkeet Ja:48. HKA.
1224 Kiinteistökortisto, kortteli 321. HKA.
1225 Nenonen ja Toppari 1983, 181.
1226 Rakennuslupatunnus Ke-0414-45, Rakvv:n arkisto.
1227 Ylimääräisen yhtiökokouksen 27.5.1960 pöytäkirja, KA.
1228 Rakennuslupahakemus Ke-389-60-A, Rakvv:n arkisto.
1229 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 26.3.1960 § 226 Cb:15. HKA.
1230 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 30.3.1960 § 237 Cb:15. HKA.
1231 Nenonen ja Toppari 1983, 181.
1232 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 9.1.1957 n:o 1/32: 11. kaupunginosan korttelissa n:o 308 olevan tontin
n:o 1, korttelissa n:o 309 olevien tonttien n:o 27, 28 ja 29 sekä korttelin n:o 311 asemakaavan muuttaminen
ynnä viimeksi mainitussa korttelissa olevien tonttien n:o 3 ja 5 luovuttaminen.
1233 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 9.1.1957 n:o 1/32: 11. kaupunginosan korttelissa n:o 308 olevan tontin
n:o 1, korttelissa n:o 309 olevien tonttien n:o 27, 28 ja 29 sekä korttelin n:o 311 asemakaavan muuttaminen
ynnä viimeksi mainitussa korttelissa olevien tonttien n:o 3 ja 5 luovuttaminen.



Kuva. Korttelin 311 vahvistettu ase-
makaava.

Rakentaminen toteutui ajanjaksolla vain kahdella tontilla, jotka on käsitelty seuraavaksi.
Rakennukset jäivät lopulta korttelin ainoiksi, kun se myöhemmin muutettiin kaavamuutok-
sella puistoksi. Rakennusoikeuden uusi supistaminen vuonna 1961 aiheutti ainakin osal-
taan sen, ettei vaihtotontteja enää tarvittu korvaamaan rakennusoikeutta.

Paavo Tukiainen rakennutti As.oy Helsinginkatu 42 rakennuksen.1234 Rakennuksen suun-
nitteli arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä ja Martas. Rakennuksen pääurakoi Lauri Vidingin
Rakennustoimisto oy. Rakentamissa hyödynnettiin verohuojennusta.1235 Julkisivulauta-
kunta oli lausunnoissaan kehottanut muun muassa tutkimaan rakennuksen ja siihen kiinni
rakennettavan rakennuksen liitoskohtaa, kattomuotojen yhtenäistämistä ja mahdollisuutta
rakentaa rakennus yksitasoiseksi.1236 Rakennuksen takia tehty asemakaavanmuutos liittyi
vähennytyn rakennusoikeuden korvaamiseen korttelien 308 ja 309 tonttien omistajille (ks.
edellä).

Lauri Viding Rakennustoimisto oy1237 rakennutti ja urakoi As.oy Alppikatu 8 uudisraken-
nuksen.1238 Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Toivo Korhonen. Rakentamisessa hyödyn-
nettiin verohuojennusta.1239 Rakennuksen takia tehty asemakaavanmuutos liittyi

1234 Ensimmäisen yhtiökokouksen 22.8.1957 pöytäkirja, KA.
1235 Rakennuslupahakemus Ke-1462-57-A, Rakvv:n arkisto.
1236 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 42/57 6.11.1957 § 661, 43/57 13.11.1957 § 672, 44/57 20.11.1957 § 698
ja 45/57 27.11.1957 § 716 Cb:12. HKA.
1237 Rakennusmestari, Teollisuusneuvos Lauri Viding (1913 84) perusti vuonna 1951 rakennusliike Lauri
Viding oy:n, joka oli 1960- ja 1970-luvulla pääkaupunkiseudun johtavia rakentajia. Yhtiön tuottamat asunnot
saivat arvostusta hyvän suunnittelun ja vertailua kestävän laatutason ansiosta. Viding myi yrityksensä vuonna
1981. Lauri Viding oy rakensi myös useita suuria julkisia kohteita, muun muassa Herttoniemen ja Järvenpään

, Helsingin Sanomat 5.5.1998.
1238 Ylimääräisen yhtiökokouksen 3.5.1958 pöytäkirja, KA.
1239 Rakennuslupahakemus Ke-690-58-A, Rakvv:n arkisto.



vähennytyn rakennusoikeuden korvaamiseen korttelissa 309 olleelle H. J. Ekin kuolin-
pesälle tämän tontin osalta (ks. edellä).

Korttelin asemakaavamuutos (kuva) käsitti kaikki sen tontit, mutta rakentaminen toteutui
ajanjaksona vain kahdella tontilla, joista Alppikadun tonttia on käsitelty edellä.

Kuva. Korttelin 310 vahvistettu asema-
kaava.

Arvo Westerlund oy1240 rakennutti ja urakoi As.oy Vallininkatu 6 uudisrakennuksen osoit-
teessa Wallininkatu 6 - Toinen linja 33 korttelissa 310.1241 Rakennuksen suunnittelivat ark-
kitehti Matti Lampén ja Märta Blomstedt.1242 Rakennus oli arava-lainoitettu1243 ja siinä
käytettiin verohuojennusta. Valmistumisen jälkeen talon osakkeet myytiin yksittäisille
osakkeenomistajille.1244 Perustettu yhtiö oli ostanut kiinteistön 7.4.1959 (lainhuuto).1245

Paikalla aiemmin ollut talo oli ollut korttelin ainoa varsinainen vuokratalo, ja sen katu- ja
piharakennus käsittivät lähes ainoastaan yhden huoneen huoneistoja.1246 Rakennusta varten
tehtiin koko sen korttelin kattanut asemakaavamuutos.

Yhtiö oli hakenut vuonna 1959 uutta asemakaavamuutosta Toisen linjan puolella olevan
autotallitilan muuttamista myymälätilaksi, johon Elanto olisi ollut halukas sijoittamaan
elintarvikemyymälän. Kiinteistölautakunta ei kuitenkaan puoltanut muutosta, koska

1240 Rakennusmestari, teollisuusneuvos Arvo Westerlund (1902 1966) perusti 1959 omaa nimeään kantaneen
rakennusyrityksen yhdessä Valtosen veljesten kanssa. Arvo Westerlund oy rakensi 1960-luvulla lukuisia
asuinrakennuksia Keskus-Sato oy:lle, Helsingin Sato oy:lle, Helsingin kaupungille ja Asuntosäätiölle. Yhtiö
kasvoi 1960-luvulla yhdeksi Suomen suurimmista rakennusliikkeistä. Arvo Westerlund oy myytiin Perusyh-
tymä oy:lle vuonna 1982. Janne Haikari, Teollisuusneuvos Arvo Westerlund (1902 1966) Kan-
sallisbiografia.fi.
1241 Perustavan yhtiökokouksen 26.2.1959 pöytäkirja. KA.
1242 Rakennuslupahakemus Ke-1377-58-A, Rakvv:n arkisto.
1243 , Uusi Suomi 22.2.1959, Safan lehtileikekokoelma 1959:2. ARKM.
1244 Yhtiökokouksen 12.12.1967 pöytäkirja, KA.
1245 Kiinteistökortisto, kortteli 310. HKA.
1246 Nenonen ja Toppari 1983, 137.



lähialueilla oli useita Elannon myymälöitä ja koska rakenteilla olevalla alueella todennä-
köisesti voisi tulla myöhemmin pulaa autotalleista.1247 Yhtiö uudisti anomuksensa niin, että
Elanto olisi siirtänyt tänne myymälän puutalosta, mutta tähän lautakunta ei suostunut.1248

 (n:o 4858, Wallenius)

Korttelin asemakaavamuutos (kuva) käsitti kaikki sen tontit ja ne myös rakennettiin kaa-
vanmukaisesti. Rakennushankkeet on käsitelty seuraavaksi.

Kuva. Korttelin 317 vahvistettu ase-
makaava.

)

Toimitusjohtaja Eino A. Wuokko1249 ja johtaja Tauno Ketola rakennuttivat As.oy Wallin-
katu 10 uudisrakennuksen.1250 Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Aili ja Niilo Pulkka.
Rakennuksen pääurakoi A. Puolimatka oy. Hankkeessa hyödynnettiin verohuojennusta.1251

Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan huomioinut, että suunnittelijan oli tarkistettava ra-
kennuksen korkeuden mittaamisperusteita. Koska Niilo Pulkka kuului tuolloin lautakun-
taan, päätöksiin merkittiin, ettei hän osallistunut asian käsittelyyn.1252 Rakennus kuului
osana koko korttelia koskeneeseen asemakaavamuutoksen (n:o 4858, Wallenius). Paikalla
sijaitsi aiemmin lähinnä rautatieläisten perustama Työväen-asunto-osake yhtiö Kaleva,
joka oli 18 osakkaan talo. Rakennusryhmä sisälsi kiviperustaisen puutalon lisäksi pienen
kivirakennuksen, jossa toimi yleinen sauna.1253

1247 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 19.3.1959 § 972, liitteet 1 3. HKA.
1248 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 3.9.1959 § 2263, liitteet 1 8. HKA.
1249 Wuokko toimi Suomen Työväen Urheiluliiton pääsihteerinä 1943 1955 ja Työväenlehdistö -yhdistyksen
toimitusjohtajana 1958 1972. Hän vaikutti merkittävästi Helsingin urheilutalon rakentamiseen.
1250 Yhtiökokouksen 5.9.1961 pöytäkirja, KA.
1251 Rakennuslupahakemus Ke-1074-61-A haettu 20.6.1961), Rakvv:n arkisto.
1252 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 20/61 19.4.1961 § 325 ja 31/61 21.6.1961 § 577 Cb:16. HKA.
1253 Nenonen ja Toppari 1983, 160.



Rakennusliike Lauri Salo oy1254 ja rouva Säde Talas perustivat As.oy Alppikatu 9 uudisra-
kennuksen. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Tuomas Väyrynen ja sen pääurakoi Lauri
Salo oy.1255 Julkisivulautakunta puolsi suunnitelmaa ehdolla, että sitä täydennetään raken-
nustarkastajan ohjeiden mukaan.1256 Rakennus oli osa koko korttelia 317 varten laadittua
asemakaavamuutosta (n:o 4858, Wallenius). Tontilla sijaitsi aiemmin kiinteistöosakeyhtiö
Walhalla.1257

(n:o 4162, Wallenius)

Korttelissa 308 Teollisuus ja Rakennus oy Teora rakennutti ja urakoi As.oy Kulmator-
nin1258 uudisrakennuksen osoitteessa . Teora myös rakennutti As.oy Kalliotornin1259 raken-
nuksen osoitteessa Toinen linja 23. Ensin mainittu rakennus valmistui vuonna 1957 ja toi-
nen vuonna 1958. Molemmat rakennukset suunnitteli arkkitehti Caissa Herrmann ja niissä
hyödynnettiin verohuojennusta.1260 Rakennusten takia tehtiin useita tontteja kattanut ase-
makaavamuutos, jota on käsitelty edellä.

Rakennusten paikalla sijaitsi aiemmin As.oy Askel (entinen Työväen asunto-osakeyhtiö
Askel), jonka osakekannan Teora oli hankkinut omistukseensa vuonna 1956.1261 Askel-yh-
tiön osakkaat saivat etuoikeuden uusien asuntojen lunastamiseen. Teora oli suunnitellut
pistetalojen rakentamisen jälkeen rakentavansa tontille kaksi lamellirakennusta Kolmannen
linjan varrelle nykyisen Seurakuntien talon paikalle, mutta yrityksen konkurssin takia näin
ei käynyt. Toteutuessaan rakennuskokonaisuus olisi voinut olla näyttävä esimerkki 1950-
luvun loppupuolen asuinrakentamisesta. Teora myi joulukuussa 1957 Kolmannen linjan
puoleiset tontit valtiolle.1262 Valmistuneet rakennukset edustavat 1950-lopun pistetaloja
(kuva). Huoneistot ovat kaikki kaksioita ja kolmioita ja lähes kaikissa asunnoissa on par-
veke. Rakennuksiin on sijoitettu myös autohallit ja väestönsuojat. Vuonna 1962 Leikas oy
urakoi molempien rakennusten (ark. Lars Rejström) autotalli- ja myymäläsiivet.1263

1254 Rakennusmestari, teollisuusneuvos Lauri Salo oli urakkatuotantoa harjoittaneen rakennusliikkeen Lauri
Salo oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Urakoista näkyvimmät olivat Helsingin yliopistolle tehdyt rakennus-
työt. Teollisuusneuvos Lauri Salo (1915 1976) , Kansallisbiografia.fi.
1255 Rakennuslupahakemus Ke-1027-61-A (haettu 14.6.1961, päätös 28.7.1961), Rakvv:n arkisto.
1256 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 31/61 21.6.1961 § 576 Cb:16. HKA.
1257 Nenonen ja Toppari 1983, 160.
1258 Omistus merkitty Teoran nimiin. Perustavan yhtiökokouksen 10.7.1957 pöytäkirja, KA.
1259 Omistus merkitty Teoran toimitusjohtajan Leo Lyytikäisen nimiin. Perustavan yhtiökokouksen 29.7.1957
pöytäkirja, KA.
1260 Rakennuslupahakemukset Ke-1503-57-A ja Ke-203-57-A, Rakvv:n arkisto.
1261 Pörssitieto.fi.
1262 Kiinteistökortisto, kortteli 308. HKA.
1263



Kuva. Toinen linja 25 (etualalla) ja 23 jäivät
muistoksi suuremmasta kokonaissuunnitel-
masta.1264

Uudisrakennushankkeeseen liittyi puutalojen asukkaiden väliaikainen sijoitus, jota varten
As.oy Askel oli vuokralle saanut viereisestä korttelista n:o 363 alueen tilapäistä rakennusta
varten.1265 Askel kertoi hankkeestaan ja perusteli väliaikaista rakennustarvettaan asiaa
näin:

tilassa olevien puurakennusten tilalle... Ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin yksi pis-
tetalo II linjan ja Castréninkadun kulmaan ja tähän taloon sijoitettaisiin likipitäen kaikki

dollisuutta saada Huoneenvuokralautakunnan kautta uutta asuntoa rakennusvaiheen ajaksi
jonka johdosta olemme suunnitelleet, että samalla kun rakennetaan rakennustyöväelle
ruokailu- ja huoltorakennus, lisättäisiin siihen muutamia pieniä asuntoja, joihin voitaisiin
ensiksi purettavan osan asukkaat sijoittaa ra 1266

Teoran konkurssin takia rakennukset jäivät hieman keskeneräiseksi. Helsingin Suomalai-
nen Säästöpankki otti saataviensa takia omistukseensa Kulmatornin rakennuksesta suurim-
man liiketilan ja yhden asuinhuoneiston.1267 Pankki avasi huoneistoon sivutoimipisteensä
vuonna 19591268 ja toimi paikalla aina vuoteen 1978 asti.1269 Kulmatornin rakennuksesta
julkisivulautakunta oli kehottanut suunnittelijaa ennen puoltamistaan täydentämään

1264 Mika Mäkelä 2022.
1265 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 18.7.1955 § 1452. As.oy Askeleen anomus saada sijoittaa tilapäinen ra-
kennus Toisen linjan varrelle. HKA.
1266 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 18.7.1955 § 1452, liite 1. HKA.
1267 Horelli, 27.3.2021.
1268 Uusi Suomi 16.4.1959 n:o 102, 23. KK.
1269 Pankki muutti vuonn Kallio ja ympäristö-lehti n:o 4
26.2.1978. KS.



sevilla rakennelmilla, ullakkokerroksen pohja-
1270 Raken-

nukseen läheisestä puutalosta lapsena muuttanut Rolf Kataja kuvaili taloa mukavuuksineen
 vanhan puulämmitteisen puutalon ja uuden rakennuk-

sen välillä.1271

As.oy Kalliotornin talo jäi Teoran konkurssin takia enemmän keskeneräiseksi ja rakennuk-
sen urakoi loppuun rakennustoimisto Betonitalo.1272 Julkisivulautakunta oli ennen puolto-
aan kehottanut suunnittelijaa tutkimaan sisääntulokuilua, itäjulkisivun ikkunoita ja ulko-
portaiden leventämistä.1273 Talon autohallissa toimi pitkään autoliike.1274

Holvi oy rakennutti ja urakoi As.oy Castréninkatu 8 uudisrakennuksen osoitteessa
Castréninkatu 8  Kolmas linja 28 korttelissa 309.1275 Rakennuksen suunnitteli arkkitehti
Else Aropaltio. Rakentamisessa hyödynnettiin verohuojennusta.1276 Julkisivulautakunta
puo

1277 Tontilla oli aiemmin Kalliolle tyypil-
lisiä matalia puutaloja, jotka omisti kauppias H. J. Ek ja myöhemmin Ekin perikunta.1278

Tontille oli vuonna 1955 laatinut piirustukset pienehköä uudisrakennusta varten myöhem-
min asemakaavaosastolle kaavoittajaksi palkattu arkkitehti Airi-Maria Fröjdman.1279

Korttelin asemakaavamuutos (kuva) käsitti korttelin itäpään. Kaavassa Toisen linjan  ja
Kolmannen linjan vastakkaiset kaksi tonttia yhdistettiin. Valtuusto oli hyväksynyt kaavan
13.1.1960.1280 Korttelin itäisin rakennus (Toinen linja 7) toteutui typistettynä kooltaan
vasta myöhemmin 1960-luvulla (luku VI).

1270 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 2/57 16.1.1957 § 7 ja 3/57 23.1.1957 § 7 Cb:12. HKA.
1271 Kataja, helmikuu 2020.
1272 Uusi-Suomi 26.7.1958 n:o 198, KK; rakennuslupahakemus Ke-1503-57-A, Rakvv:n arkisto.
1273 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 42/57 6.11.1957 § 662 ja 45/57 27.11.1957 § 717 Cb:12. HKA.
1274 Horelli, 27.3.2021.
1275 Perustavan yhtiökokouksen 5.3.1957 pöytäkirja, KA. Holvi Oy:n osakkaina olivat Akseli Ahtovirta, Ra-
fael Arala ja Paavo Aropaltio, arkkitehti Else Aropaltion puoliso. Paavo Aropaltio työskenteli yhtiön toimi-
tusjohtajajana. Lauttasaari.fi.
1276 Rakennuslupahakemus Ke-291-57-A, Rakvv:n arkisto.
1277 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 7/57 27.2.1957 § 113 Cb:12. HKA.
1278 Nenonen ja Toppari 1983, 130.
1279 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 22/55 10.8.1955 § 390. HKA.
1280 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 13.1.1960 n:o 1/ 22. 11. kaupunginosan (Kallion) korttelissa n:o 307 ole-
vien tonttien n:o 7, 9 ja 10 asemakaavan ja mainitun korttelin tonttijaon muuttaminen.



Kuva. Korttelin 307 itäpäätä koskenut
asemakaavamuutos.

Rakennustoimisto Erkki Vilamo rakennutti ja urakoi As.oy Toinen linja 9.1281 Rakennukset
suunnitteli arkkitehti Aarne Ervi. Rakentamisessa hyödynnettiin verohuojennusta.1282 Toi-
nen linja yhdeksän paikalla oli aiemmin pari suurikokoista puurakennusta sekä pihalla si-
jaitseva kivinen tuotantolaitos, Pyykösen leipomo. Talonomistajana oli leipurimestari Pyy-
könen. Kadun puoleinen rakennus edusti parempiosaista maailmaa ja siellä oli talonomista-
jalla tilava asunto ja leipomon myymälä. Vuokralaisten täyttämässä piharakennuksessa
asunnot olivat pieniä.1283 Toinen linja 9 ja Kolmas linja 10 purettiin huoneenvuokralauta-
kunnan luvalla,1284 jolloin purettavissa taloissa oleville asukkaille tuli tarjota asunnot uu-
sista taloista.

Korttelin asemakaavamuutos (kuva) käsitti osan sen tonteista. Korttelille oli ilmeisesti laa-
dittu oma korttelikohtainen saneeraussuunnitelma, johon viitataan asemakaavamuutoksen-
valtuustokäsittelyn yhteydessä.1285 Kortteli ei kuulunut saneerausehdotuksen kattamaan
alueeseen. Esimeriksi saneerausluonnoksissa oli tutkittu koko korttelin jättämistä rakenta-
matta. Vaikka koko korttelin kattanutta suunnitelmapiirrosta ei ole löytynyt, niin kaava-
muutos käsitti melkein kaikki sen tontit. Kaavan perusteella toteutui vain yksi suuri raken-
nuskokonaisuus, joka käsitti kaksi yhdistettyä tonttia. Se on esitelty seuraavaksi.

1281 Asemakaavamuutoksen oli hakenut Silta- ja Satama oy, mutta omistus oli ennen rakentamista siirtynyt
alun perin urakoitsijaksi tarkoitetulle Vilamo oy:lle (eli pääosin Er-O-Vi oy:lle). Kaupunginvaltuuston pöytä-
kirja 13.1.1960 n:o 22: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelissa n:o 307 olevien tonttien n:o7, 9 ja 10 asema-
kaavan ja mainitun korttelin tonttijaon muuttaminen. limääräisen yhtiökokouksen 10.8.1960 pöytäkirja, KA.
1282 Rakennuslupahakemus Ke-391-60-A, Rakvv:n arkisto.
1283 , Suomen Sosialidemokraatti 27.6.1960, Safan lehtileike-
kokoelma 1960:8. ARKM
1284 . Suomen Sosialidemokraatti 16.8.1960, Safan
lehtileikekokoelma 1960:11. ARKM.
1285 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 18.1.1961 n:o 32: 11. kaupunginosan korttelin 320 tonttien 11, 17 ja 19
asemakaavan ja tonttijaon muuttaminen. 26 27.



Kuva. Asemakaavamuutos mukaili korttelia
320 varten laadittua saneeraussuunnitelmaa.

Veikko Vaali Oy rakennutti As.oy Neljäs linja 17 19 kolme uudisrakennusta.1286 Pääura-
koitsijana toimi Silta- ja Satama oy. Rakennukset suunnitteli arkkitehti Erkko Virkku-
nen.1287 Rakentamisessa käytettiin hyväksi veronhuojennusta.1288 Laaditussa asemakaava-
muutoksen yhdistettiin kiinteistön kaksi tonttia.

Neljäs linja 17 paikalla sijaitsi aikaisemmin Työväen Asunto-osakeyhtiö Wäinölän talo, jo-
hon kuului 2 puutaloa. Laajalle pihalle kätkeytyi kaksikerroksinen lisärakennus, jonka ala-
kerta oli kiveä. Asunnot olivat huoneen ja keittiön suuruisia. Osakkaita oli kaikkiaan 25,
joista suurin osa rautatietyöläisiä. Melkein joka huoneistossa oli osakasperheen lisäksi ali-
vuokralainen. Neljäs linja 19 paikalla sijaitsi Työväen as.oy Tapiola, jolla oli myös laaja
pihamaa.1289 As.oy Neljäs linja 17 19 oli ostanut molemmat kiinteistöt 14.8.1962 (lain-
huuto).1290

n:o 4518, Wallenius)

Korttelin kaavamuutos (kuva) laadittiin Kolmannen linjan uudisrakennushankkeita varten.
Molemmat rakennukset sijoitettiin muutoksessa katulinjasta sisäänvedettyinä.

Kuva. Osaa korttelin 315 tontteja käsittänyt
kaavamuutos.

1286 Neljäs linja 17 19 historiikki 2012.
1287 Rakennuslupahakemus Ke-1706-60-A, Rakvv:n arkisto.
1288 Neljäs linja 17 19 historiikki 2012.
1289 Nenonen ja Toppari 1983, 174 176.
1290 Lainhuutokortisto, kortteli 320, KA.



As.oy Kolmas linja 23 rakennutti uudisrakennuksen korttelissa 315. Yhtiön olivat perusta-
neet rautatiekirjuri Erkki Piippo, teknikko Veijo Hannonen ja tarkkaaja Aarne Säilä,1291

jotka olivat ostaneet kiinteistön 14.3.1959 (lainhuuto).1292 Uudisrakennus toteutettiin
arava-lainalla.1293 Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Pentti Syväoja ja pääurakoitsijana
toimi Osmo Saarisen rakennusliike.1294 Maistraatti ei ollut myöntänyt vanhalle puutalolle
purkulupaa, mutta lääninoikeus myönsi purkuluvan sen perusteella, että talo oli hengenvaa-
rallinen.1295

Viereiselle tontille osoitteeseen Kolmas linja 25 rakennusmestari Osmo Saarisen ja toimi-
tusjohtaja Heikki Sorjosen perustama As.oy Linjakallio rakennutti uudisrakennuksen. Ra-
kennuksen suunnitteli arkkitehti Pentti Syväoja. Rakennuksen pääurakoi Osmo Saarisen
rakennusliike.1296 Aiempi tontilla sijainnut puuta -ajan
25-pennistä sanottiin piikiksi.1297 Perustettu yhtiö oli ostanut kiinteistön 30.11.1959.1298

Yhtiö myi kiinteistönsä myöhemmin As.oy Kolmas linja 25 -nimiselle yhtiölle 26.11.1971
(lainhuuto), jonka omistivat Samfundet Folkhälsan i svenska Finland ja Pankkiiriliike Ane
Gyllenberg.1299

Talojen rakentamiseen liittyi Kolmannen linjan kiinteistöjä reunustaneen katutason mata-
loittaminen. Perustettava As.oy Kolmas linja 23:n oli anonut tonttinsa asemakaavan muut-
tamista siten, että tontille voisi rakentaa 7-kerroksisen rakennuksen vedettynä 3 metriä si-
sään katulinjasta rakennusoikeuden pysyessä ennallaan. Kiinteistölautakunta puolsi ano-
musta, mutta essa tasossa, kuitenkin siten,
että näitä tontteja vastassa oleva ylempi taso jatkuu viereisten jo rakennettujen tonttien n:o
21 ja 27 kohdalla niin korkeana, ettei sen laskeminen alatasoon ole käytännössä mahdol-

nnan mukaan tonttien n:o 23 ja 25 kohdalla voi-
taisiin ylätasoa mataloittaa niin, että se alenisi korkeimmalla kohdallaan 1,5 metriä.1300

Valtuusto hyväksyi tontteja n:o 23 ja 25 koskeneen asemakaavan muutosehdotuksen, jossa
oli muun muassa määrätty rakennuksen kattolistakorkeus mataloitetun katukorkeuden

1291 Yhtiöjärjestys 23.2.1959, KA.
1292 Kiinteistökortisto 315. HKA.
1293 Helsingin tilastolliset vuosikirjat ja kiinteistökortisto (ks. johdanto);
Uusi Suomi 22.2.1959, Safan lehtileikekokoelma 1959:2. ARKM.
1294 Rakennuslupahakemukset Ke-1107-59-A, Rakvv:n arkisto.
1295 , Kansan Uutiset 19.9.1957. Huoneenvuokralautakunnan lehtileikkeet
Ja:41. HKA.
1296 Rakennuslupahakemukset Ke-1820-59-A, Rakvv:n arkisto.
1297 Lehtinen 1982, 6.
1298 Kiinteistökortisto 315. HKA. Nimenä käytetty myös As.oy Seikku.
1299 lainhuutorekisterikortisto, kortteli 315, KA; Perustavan yhtiökokouksen 20.9.1971 pöytäkirja, KA.
1300 Tämä vertautuu mielenkiintoisesti kortteliin 316. 1930-luvun lopulla sen uudisrakennuksia rakennettaessa
kaupunki ei suostunut kustantamaan Kolmannen linjan mataloittamista tässä kohdassa.



mukaan.1301 Osmo Saarinen ja Heikki Sorjonen pyysivät kuitenkin osoitteeseen Kolmas
linja 25 perustettavan asunto-osakeyhtiön (tuleva As.oy Linjakallio)
retty katu saataisiin alentaa tonttien n:o 23 ja 25 kohdalla nykyiseen katutasoon säilyttä-
mällä kuitenkin räystäskorkeus entisellään. Näin saataisiin katu levenemään ja uudisraken-

kunnan mukaan ajoradan mataloittaminen ja jalkakäytävän jättäminen ylätasoon oli mah-
dollista tontin n:o 27 kohdalla, koska talolla oli porttikäytävä Castréninkadun puolella. Ma-
taloittaminen ei ollut mahdollista tontin n:o 21 kohdalla, koska sen ainoa porttikäytävä oli
Kolmannen linjan puolella eikä tontin n:o 23 omistaja sallinut sille ajoa oman porttikäytä-
vänsä kautta.1302 Mataloittamista varten laadittiin alla oleva 6.2.1960 päivätty järjestelyeh-
dotus (n:o 4698, Wallenius).

Kuva. Ehdotus Kolmannen linjan uudelleenjärjestelyksi.1303

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 15.4.1959 n:o 10: 11. kaupunginosan korttelissa n:o 315 olevien tont-
tien n:o 23 ja 26 asemakaavan muuttaminen.
1302 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 31.3.1960 n:o 6. Kolmannen linjan ylätason alentaminen korttelin 315
tonttien n:o 23 ja 25 kohdalla. Khs pöytäkirjain liitteet Maaliskuu 1960 II Cb:269. HKA.
1303 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 31.3.1960 § 956 liitteet 1 7. HKA.



Kuvat. Kolmas linja 25 uu-
disrakennuksen alkuperäinen
julkisivun suunnitelma, jossa
näkyy ehdotettu vähäinen ka-
dun mataloittaminen1304 ja
alla katutasanteen kokonaan
poistamisen takia tehty muu-
tossuunnitelma.1305

Mataloittaminen ei vaatinut uutta asemakaavan muutosta, mutta molemmille rakennuksille
tuli laatia uudet julkisivupiirrokset (kuva). Mataloittamisen myötä tontille n:o 25 saatiin
kellarikerrokseen sijoitettua kaksi autohallia. Julkisivulautakunta puolsi molempia taloja
koskevia piirustuksia.1306

Kaupunkikuvallisesti vähäisempi mataloittaminen tai mataloittamatta jättäminen olisi kui-
tenkin ollut parempi ratkaisu (kuva). Muutosta hakeneiden yhtiöiden tarkoittama katuku-
van kaunistuminen tarkoitti epämääräisiä etuistutusalueita, pieniä ikkunoita käsittäneitä
kellarikerroksia ja autotallien ovia. Samalla menetettiin koko korttelia reunustanut komea
1800-luvun lopulta peräisin ollut yhtenäinen kivirakenteinen pengerrys ja pirstottiin pen-
gerryksen molemmat päät kaupunkikuvallisesti toisistaan irrallisiksi ja tylysti jyrkkiin por-
taisiin päättyviksi elementeiksi.

1304 Rakennuslupatunnus Ke-1820-59-A, Lupapiste Kauppa.
1305Rakennuslupatunnus Ke-0403-60-C (arkkitehti päivännyt 21.3.1960), Lupapiste Kauppa.
1306 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 30.3.1960 § 242 ja § 246 Cb:15. HKA.



Kuva. Korttelin 315 kohdalla ollut katupenger-
rys on nykyisin jaettu kahteen irralliseen puo-
liskoon.1307

Ajanjaksolla toteutui myös useita yhtä uudisrakennushanketta ja niitä varten laadittuja ase-
makaavamuutoksia. Ne on käsitelty rakennusten valmistumisvuoden mukaan jaoteltuna
seuraavaksi.

Puolimatka oy1308 urakoi perustamansa As.oy Siltasaarenkatu 26 uudisrakennuksen kortte-
lissa 314.1309 Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Pentti Petäjä.1310 Puolimatka oli ostanut
kiinteistön As.oy Hämeenkatu 6:lta eli Kustannusosakeyhtiö Kansanvallalta 17.10.1960
(lainhuuto).1311 Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan kehottanut suunnittelijaa esittä-
mään tarkemman selvityksen julkisivumateriaalista sekä tutkimaan pihasivun parve-
ketta.1312 Rakennus vaati asemakaavanmuutoksen (n:o 4557, Wallenius). Aiemmin tontilla
oli kolme puutaloa.1313 Maistraatti ei ollut myöntänyt taloille purkulupaa, mutta rakennus-
ten tuolloinen omistaja Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta sai lääninoikeuden kautta purku-
luvan sen perusteella, että talot olivat niin rappeutuneita, että ne tuottivat vaaraa ihmisille
ja omaisuudelle.1314

1307 Google Maps 2022.
1308 Rakennusmestari Armas Kaarlo Kustaa Puolimatka (1918 1989) perusti oman rakennusliikkeen Raken-
nustoimisto A. Puolimatkan 1947. Puolimatka oli 1960 1970-luvun suuria aluerakentajia Turun talousalu-
eella ja pääkaupunkiseudulla sekä täyselementtitekniikan kehittäjiä ja käyttöönottajia. Puolimatkan Forssassa
sijainneet Rakennusvalmisteen elementtitehtaat olivat maan suurimpia. Armas Puolimatkalle myönnettiin
vuorineuvoksen arvonimi 1967. Vaikuttajamestarit 2005, 158.
1309 Perustavan yhtiökokouksen 9.10.1959 pöytäkirja, KA.
1310 Rakennuslupahakemus Ke-965-59-A, Rakvv:n arkisto.
1311 Kiinteistökortisto, kortteli 314. HKA.
1312 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 25/59 10.6.1959 § 388 ja 29/59 8.7.1959 § 467 Cb:14. HKA.
1313 Nenonen ja Toppari 1983, 152.
1314 , Kansan Uutiset 19.9.1957. Huoneenvuokralautakunnan lehtileikkeet
Ja:41. HKA. Kustannusosakeyhtiö oli Suomen Sosialidemokraatin kustantaja.



Rakennusmestari Hugo Heikkilän perustama1315 As.oy Kalliotupa rakennutti korttelissa
307. Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Kaisa Harjanne ja Maija Suurla. Pääura-
koitsijana toimi Sataholvi oy. Rahoituksessa hyödynnettiin verohuojennusta.1316 Asunnot
myytiin nopeasti yksittäisille osakkeenomistajille.1317 Urakoitsija jätti kuitenkin työt kes-
ken vuoden 1956 lopulla ja osakkaat joutuivat itse viimeistelemään rakennuksen.1318 Ra-
kennuksen kaikki asunnot ovat yksiöitä tai kaksioita. Julkisivulautakunta oli ennen puolta-
mistaan kehottanut suunnittelijoita neuvottelemaan rakennuksen korkeudesta asemakaava-
osaston kanssa.1319 Rakennusta varten laadittiin asemakaavamuutos (n:o 4127, Wallenius).

Kauppatieteen maisteri Juha Järviluoman perustama As.oy Jussinlinja rakensi uudisraken-
nuksen korttelissa 313.1320 Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Markus Visanti. Hankkeessa
hyödynnettiin verohuojennusta. Pääurakoitsija toimii Valurakennus oy.1321 Julkisivulauta-
kunta oli kehottanut suunnittelijaa tutkimaan rakennuksen sijoitusta sekä pihaportaita ja
parvekkeiden sijaintia.1322 Rakennus vaati asemakaavamuutoksen (n:o 4624, Wallenius).
Tontilla oli aiemmin puinen katurakennus, toinen puurakennus pihan puolella sekä niiden
välissä kolmikerroksinen kivirakennus. Melkein kaikki asunnot olivat yhden huoneen ko-
koa.1323 Maistraatti ei ollut myöntänyt talolle purkulupaa, mutta lääninoikeus myönsi pur-
kuluvan sen perusteella, että talo oli hengenvaarallinen.1324

Kirjailija Torsti Lehtinen asui nuoruudessaan puutalossa. Hänen mukaansa talo kilpaili
kärkitilastoissa poliisihälytystilastoissa, koska joka toisesta ovesta sai pimeän pullon.1325

Lehtinen myös kuvailee rakennuksen purkamista:

taisimme.  ... Piha muistutti mustalaisleiriä. Läheskään kaikilla ei ollut uutta asuntoa, ja
sitä mukaa kuin purkutyö eteni, muuttivat kodittomat kimpsuineen ja kampsuineen pi-
halle. Asunnoista oli tavarat jo kerran nostettu ulos, mutta ne oli häätömiesten häivyttyä

ttyä
säilytyspaikan tavaroilleen  ja parhaassa tapauksessa itselleenkin  raahattiin talosta jo

1315 Perustavan yhtiökokouksen 1.6.1956 pöytäkirja, KA.
1316 Rakennuslupahakemukset Ke-1107-56-A ja Ke-1568-56-B, Rakvv:n arkisto; Kaupunginvaltuuston pöy-
täkirja 10.10.1956 n:o 14/10.
1317 Ylimääräisen yhtiökokouksen 20.12.1957 pöytäkirja, KA.
1318 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 22.11.1962 § 3039, liite 1. HKA.
1319 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 20/56 25.7.1956 § 333, 21/56 8.8.1956 § 355 ja 32/56 12.12.1956 § 554
Cb:11. HKA.
1320 Perustavan yhtiökokouksen 20.5.1959 pöytäkirja, KA.
1321 Rakennuslupahakemus Ke-436-59-A, Rakvv:n arkisto.
1322 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 16/59 15.4.1959 § 245 Cb:14. HKA.
1323 Nenonen ja Toppari 1983, 146 147.
1324 , Kansan Uutiset 19.9.1957. Huoneenvuokralautakunnan lehtileikkeet
Ja:41. HKA.
1325 Lehtinen 1982, 156.



ry oli kunnostanut Meilahden mäestä vanhan huvilan tilapäisasunnoiksi koditto-
1326

Useita ajanjakson rakennushankkeita toteutettiin myös voimassaolevaa asemakaavaa nou-
dattaen. Käytännössä nämä rakennukset sijoitettiin katulinjaan ja ne noudattivat rakennus-
järjestyksen korkeusmääräyksiä. Ne on esitelty seuraavaksi rakennusten valmistumisvuo-
sien mukaisesti.

Helsingin Asuntokeskuskunta Haka rakennutti ja urakoi As.oy Castreninkatu 5 asuinraken-
nuksen korttelissa 315.1327 Neljännen linjan puolelle toteutettu uudisrakennus oli jatkoa
muutama vuotta aikaisemmin valmistuneelle Castréninkadun puoleiselle rakennukselle (ks.
luku IV). Rakennuksen suunnitteli ensimmäisenkin rakennuksen suunnitellut arkkitehti
Matti Hirvonen K.K. keskusliitossa.1328 Se  oli arava-lainoitettu1329 ja hyödynsi vero-
huojennusta.1330 Julkisivulautakunta oli ennen puoltoon vaatinut, että ikkunajako tuli tehdä
rauhallisemmaksi.1331 Talon julkisivuun on piirretty elementtisaumat.

1332

Korttelissa 324 Keskus-Sato oy rakennutti As. oy Papinkuja 2 kaksi uudisrakennusta osoit-
teessa Castréninkatu 22  Alppikatu 23  Papinkuja 2.1333 Rakennukset suunnittelivat ark-
kitehdet Maia Johansson ja Eino Tuompo. Ensimmäisen rakennuksen urakoi Suomen

1326 Lehtinen 1982, 225 226.
1327 Perustavan yhtiökokouksen 15.7.1953 pöytäkirja, KA.
1328 Rakennuslupahakemukset 99-54-A ja 146-55-B, Rakvv:n arkisto.
1329 Helsingin tilastolliset vuosikirjat ja kiinteistökortisto (ks. johdanto), HKA.
1330 Rakennuslupahakemus 146-55-B, Rakvv:n arkisto.
1331 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 3/55 9.2.1955 § 18. HKA.
1332 Google Maps.
1333 Perustavan yhtiökokouksen 2.5.1955 pöytäkirja, KA.



tehdas- ja asuinrakennus oy (Teora) ja toisen Teoran konkurssin seurauksena Uusrakennus
oy. Rakennukset edustavat Arava-lainoitettua rakentamista ja niissä hyödynnettiin myös
verohuojennusta.1334 Tavallisin huoneistokoko on 2 huonetta ja keittiö. Aravalainan lisäksi
ensisijaisia luottoja myönsivät Helsingin Säästöpankki, Postisäästöpankki ja vakuutusyh-
tiöt Salama ja Pohjola. Rakennusaikaista luottoa saatiin tämän lisäksi Oy Pohjoismaiden
Yhdyspankilta. Vuonna 1956 talohanke oli ainoa Arava-lainoitettu talohanke varsinaisen
kantakaupungin alueella, jonka takia osakehuoneistojen asuntohakemuksia saapui taloon
ennätysmäärä.1335 Aiemmin paikalla oli Työväen asunto-osakeyhtiö Suomalainen, jossa oli
kamarin ja keittiön asuntoja.1336 Kiinteistö oli siirtynyt Pahvipakkaus oy omistukseen
16.2.1948 (lainhuuto), joka myi sen Keskus-Saton perustamalle asunto-osakeyhtiölle
15.11.1957 (lainhuuto).1337 Pahvipakkaus oy oli suunnitellut tontille tehdasrakennusta.

Helsingin Puhelinyhdistys (nykyinen Elisa oyj) laajensi puhelinkeskustaan korottamalla
Kaarlenkadun vanhaa rakennusta kahdella kerroksella. Pääurakoitsijana toimi oy Concrete
ab ja rakennuksen suunnitteli rakennusmestari Sigurd Johansson.1338 Julkisivulautakunta

säilyttämään nykyisen kattoreunauksen hammastus, lisää-
mään ikkunarivin kumpaiseenkin päähän ikkunan sekä ratkaisemaan ikkunapilarit kulmit-

1339

As.oy Läntinen Papinkatu 6 rakensi uudisrakennuksensa korttelissa 320. Yhtiön olivat pe-
rustaneet rakennusmestari Yrjö Torvinen, Olavi Järvi, Anna Enberg, Aili Saloranta ja Leila
Järveläinen.1340 Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Matti Lieto. Rakentamisessa hyödyn-
nettiin verohuojennusta. Rakennuksen urakoi Y. Torvinen oy.1341 Yhtiö oli ostanut kiinteis-
tön 2.5.1960 (lainhuuto).1342 Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan kehottanut suunnitte-
lijaa tutkimaan julkisivuja ja kattomuotoa.1343 Tontilla oli aiemmin kolme puurakennusta,
joissa toimi ensin Wettenrannan ja sitten Heinosen leipomo. Ne olivat lähes kolme vuosi-
kymmentä koneenkäyttäjä H.D. Bäckmanin ja hänen perillistensä omistuksessa.1344

1334 Rakennuslupahakemus Ke-247-54-A (1954), Rakvv:n arkisto.
1335 - Helsingin Sanomat 19.8.1956, ARKM, Safan lehtileikekokoelma
1956:7.
1336 Nenonen ja Toppari 1983, 193.
1337 HKA, kiinteistökortisto, kortteli 324.
1338 Rakennuslupahakemus Ke-1377-57-B, Rakvv:n arkisto.
1339 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 27/57 10.7.1957 § 437 Cb:12. HKA.
1340 Perustavan yhtiökokouksen 24.3.1960 pöytäkirja, KA.
1341 Rakennuslupahakemus Ke-1793-59-A, Rakvv:n arkisto.
1342 KA, lainhuutokortisto, kortteli 320.
1343 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 9.1.1960 § 2, 27.1.1960 § 57, 3.2.1960 § 81, 24.2.1960 § 134 ja 2.3.1960
§ 161 Cb:15. HKA.
1344 Nenonen ja Toppari 1983, 176.



Rakennustoimisto Vuorinen oy eli rakennusmestari Yrjö Vuorinen rakennutti As.oy Port-
haninkatu 13 uudisrakennuksen korttelissa 329. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Niilo
Kokko. Rakennushanke toteutettiin verohuojennusta hyväksikäyttäen.1345 Julkisivulauta-

säkeosa on lähempänä naapuritontilla olevaa rakennusta kuin rakennusjärjestyksen mukaan
1346 Rakennus sijaitsi avonaisella paikalla, jonka takia rakennuksen sai rakennus-

järjestyksen mukaisesti rakentaa 24 metriä korkeaksi ilman asemakaavamuutosta.1347 Yhtiö
oli ostanut kiinteistön 23.2.1960 (lainhuuto) kenkätehtailija Eino Mantereen perijöiltä.1348

Tontti tunnettiin pitkään Mantereen kulmauksena. Tontilla oli neljä rakennusta, joista yh-
dessä toimi kenkätehdas. Kulmassa toimi myös bensiiniasema.1349

Rakennustoimisto Lauri Viding oy rakennutti ja pääurakoi As.oy Porthaninkatu 6 uudisra-
kennuksen korttelissa 313. Rakennus valmistui vuonna 1961 ja sen suunnitteli arkkitehti
Toivo Korhonen. Hankkeessa hyödynnettiin verohuojennusta.1350 Kulmatalo oli ollut
kauan Suomisen perheen omistuksessa, joka oli myynyt sen perustetulle asunto-osakeyhti-
ölle 22.2.1960 (lainhuuto).1351 Puutalossa oli ollut 40 yhden huoneen asuntoa, mutta vuok-
ralaisten määrä lähes kaksinkertainen.1352

Kauppatieteen maisteri Juha Järviluoman omistama As.oy Kolmas linja 19 rakensi uudisra-
kennuksen korttelissa 315.1353 Sen suunnittelivat arkkitehdit Saara ja Usko Tilanterä.
Hankkeessa hyödynnettiin verohuojennusta. Pääurakoitsija toimi Valurakenne oy.1354 En-
nen puoltoaan julkisivulautakunta oli kehottanut suunnittelijaa muun muassa tutkimaan
kattoratkaisua, julkisivujen materiaaleja, pihajärjestelyä ja sokkelin levottomalta vaikutta-
vaa ratkaisua sekä ikkuna-aukkoja.1355 Paikalla oli aiemmin kaunis puutalo, jonka alakerta
oli kiveä.1356

1345 Rakennuslupahakemus Ke-10-60-A, Rakvv:n arkisto.
1346 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 9.1.1960 § 5, 13.1.1960 § 22 ja 20.1.1960 § 36 Cb:15. HKA.
1347 Rakennuslupahakemus Ke-0010-60-A, Rakvv:n arkisto.
1348 Lainhuutokortisto, kortteli 329, KA.
1349 Nenonen ja Toppari 1983, 210 211.
1350 Perustavan yhtiökokouksen 26.1.1960 pöytäkirja, KA; rakennuslupahakemus Ke-1957-60-A, Rakvv:n
arkisto.
1351 Kiinteistökortisto, kortteli 313. HKA.
1352 Nenonen ja Toppari 1983, 148 149.
1353 Ylimääräisen yhtiökokouksen 13.5.1960 pöytäkirja, KA.
1354 Rakennuslupahakemus Ke-512-60-A, Rakvv:n arkisto.
1355 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 13.4.1960 § 302, 20.4.1960 § 317, 11.5.1960 § 386 ja 18.5.1960 § 396
Cb:15. HKA.
1356 Nenonen ja Toppari 1983, 154.



Kauppatieteen maisteri Juha Järviluoma perustama As.oy Porthaninkatu 9 rakensi uudisra-
kennuksen korttelissa 318.1357 Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Saara ja Usko Tilan-
terä. Pääurakoitsijana toimi Valurakenne oy. Rakentamisessa hyödynnettiin verohuojen-
nusta.1358 Rakennuksessa on huoneistoja yksiöistä neliöihin (kuva). Aiemmin paikalla oli
kaksi puista asuinrakennusta sekä kivirakennus, jossa oli yleinen sauna.1359 Kiinteistö oli
pitkään Tohmajärvi oy:n omistuksessa, kunnes se myi sen perustetulle yhtiölle 10.10.1961
(lainhuuto).1360

Kuva. Porthaninkatu 9 talon huoneistojen myynti-ilmoi-
tus.1361

Väinö Koskinen ja Harry Toivio rakennuttivat omistamansa As.oy Porthaninkatu 3 kiin-
teistön lisärakennuksen Porthaninkadun varrelle korttelissa 305.1362 Lisärakennus kytkey-
tyy samalla tontilla 1920-luvulta peräisin olevaan kivitaloon. Lisärakennuksen paikalla oli
ollut pommituksissa 1944 tuhoutunut puutalo. Pääurakoitsijana toimi Ins. toim. E. Koski-
nen. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Osmo Lappo. Rakentamisessa hyödynnettiin vero-
huojennusta.1363 Julkisivulautakunta oli kehottanut suunnittelijaa huomioimaan sen, että

1357 Perustavan yhtiökokouksen 7.10.1960 pöytäkirja, KA.
1358 Rakennuslupahakemus Ke-1053-60-A, Rakvv:n arkisto.
1359 Nenonen ja Toppari 1983, 165.
1360 Lainhuutorekisterikortisto, kortteli 318, KA.
1361 Asunto oy Porthaninkatu 9 Facebook-sivu 18.12.2020 (katsottu).
1362 Yhtiöjärjestys 3.6.1960, KA.
1363 Rakennuslupahakemus Ke-1830-60-B, Rakvv:n arkisto.



käli tontin rakennusoikeus tulee muuten käytetyk 1364

Allan Mannerhovi perusti1365 ja urakoi As.oy Porthaninhovin uudisrakennuksen osoitteessa
korttelissa 318. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Matti Hakuri. Rakentamisessa hyödyn-
nettiin verohuojennusta.1366 Rakennukseen tuli liiketilojen lisäksi 78 asuinhuoneistoa.1367

Mannerhovin rakennusliikkeen päärahoittaja oli Pohjoismaiden Yhdyspankki (PYP), ja ti-
loihin sijoittuikin pankin Kallion konttori.1368 Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan ke-
hottanut muun muassa. tutkimaan rakennuksen kattomuotoa.1369 Aiemmin tontilla sijaitsi
puutalo ja tehdasrakennus, jotka olivat Helsingin Kenkätehtaan omistuksessa.1370 Tältä pe-
rustettu yhtiö oli ostanut kiinteistön 26.3.1960 (lainhuuto).1371

Paavo Aropaltio, Väinö J. Hintikka ja Lars Lönnqvist rakennuttivat korttelissa 312 As.oy
Hämeentie 14 uudisrakennuksen, jonka suunnitteli arkkitehti Else Aropaltio. Pääurakoitsi-
jana toimi Ki-Ra oy. Rakentamisessa hyödynnettiin verohuojennusta.1372 Julkisivulauta-
kunta puolsi esitettyä suunnitelmaa sellaisenaan.1373 Taloissa ei ole lainkaan huoneistokoh-
taisia parvekkeita. Perustettu yhtiö oli ostanut tontin oy Stockmann ab:ltä 17.3.1962 (lain-
huuto).1374 Tontti oli yhdessä tontin Neljäs linja 4 kanssa (ks. luku IV) ollut Stockmannin
tavaratalon ainoan sivuliikkeen aluetta.

As.oy Mäkilinjan perusti rakennusmestari Aarne. J. Aarnio,1375 jonka johtama Rakennus-
liike Palkki oy vastasi uudisrakennuksen urakoimisesta korttelissa 315. Rakennuksen suun-
nitteli arkkitehti Kaj Salenius.1376 Julkisivulautakunta oli puoltanut esitettyä suunnitelmaa
sellaisenaan.1377 Wihurin teollisuushallit oy (Jenny ja Antti Wihurin rahasto) osti raken-
teilla olleesta kiinteistöstä 20 kaksioita ja 10 yksiöitä työntekijöilleen vuokrattaviksi asun-
noiksi.1378

1364 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 31.10.1960 § 933 Cb:15. HKA.
1365 Ensimmäisen yhtiökokouksen 30.9.1959 pöytäkirja, KA.
1366 Rakennuslupahakemus Ke-1698-59-A, Rakvv:n arkisto.
1367 HKA, kiinteistökortisto, kortteli 318.
1368 Rakennusmestari Allan Mannerhovi (1914 1991) perusti oman rakennusliikkeen 1949. Liike oli huomat-
tava Helsingin rakentaja. Vuonna 196 Vai-
kuttajamestarit 2005, 118.
1369 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 25.11.1959 § 827 Cb:14, 12.9.1960 § 758 ja 26.9.1960 § 808 Cb:15.
HKA.
1370 Nenonen ja Toppari 1983, 165.
1371 Lainhuutorekisterikortisto, kortteli 318. KA.
1372 Rakennuslupahakemus Ke-1652-61-A (haettu 26.9.1961, lupa myönnetty 7.10.1961), Rakvv:n arkisto.
1373 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 48/61 27.9.1961 § 913 Cb:16. HKA.
1374 Lainhuutokortisto, kortteli 312, KA.
1375 Perustetun yhtiön yhtiöjärjestys 14.6.1961, KA.
1376 Rakennuslupahakemus Ke-1745-A-1961 (haettu 10.10.1961, saatu 12.10.1961), Rakvv:n arkisto.
1377 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 51/61 11.10.1961 § 990 Cb:16. HKA.
1378 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 10.9.1962 § 1411, liite 1. HKA.



Kallion saneerauksessa edettiin merkittävään toteutusvaiheeseen. Rakennuskiellon päätyt-
tyä yksityinen rakennustoiminta oli erittäin vilkasta ja painottui asuinrakentamiseen Linjo-
jen alueelle. Rakentamisesta edistivät talouden nousukauden lisäksi valtion säätämät vero-
huojennus- ja aravalait. Suurin osa rakentamisesta tapahtui laadittujen saneeraussuunnitel-
mien mukaisesti pääsääntöisesti asemakaavamuutoksin (ks. liite) toteutettuna. Suurin yksit-
täinen hanke Linjojen puolella oli Sosiaalivirastotalon rakentaminen. Torkkelinmäelle kaa-
voitus ja rakentaminen painottui julkiseen rakentamiseen. Merkittävin toteutunut toimitila-
hanke oli KOPin ympyrätalo. Toteutunut rakentaminen alkoi kuitenkin herättää vastus-
tusta, koska sitä pidettiin supistuksista huolimatta liian tiiviinä ja myös verohuojennusten
tuottamaa asuntojen pienvaltaisuutta paheksuttiin. Myöskään puistoja ei asemakaavoituk-
sen avulla ollut juuri lisätty.



VI Rakennusoikeuden uusi supistus ja Kallion asemakaa-
vaehdotus 1961 1968

kaupunginvaltuustolle.

Parhaillaan käynnissä oleva Kallion kaupunginosan saneeraus ja rakennussuunnitelmat
osoittavat nyt käytännössäkin entistä selvemmin, että  valtuuston päätös [1954] on jyr-
kässä ristiriidassa nykyaikaisen asuntopolitiikan ja asemakaavaperiaatteiden kanssa ja että
päätöksen voimassapitäminen johtaa erittäin pahanlaatuisen slummin syntymiseen kau-
pungin keskeiselle alueelle.

se oli vuonna 1957. Puistoja ja muita avoimia alueita tulee jäämään erittäin vähän ja täy-
sin riittämättömästi asukasluvun määrään verrattuna.

Kiistämätöntä on, että kaupungin etu ja sen mainekin - puhumattakaan kymmeniin tuhan-
siin nousevan väestön edusta - vaatii tuntuvaa rakentamisoikeuden supistamista Kallion

Helsingissä, marraskuun 2. päivänä 1960.

Aloitteen allekirjoittajina valtuutetut Aarne Saarinen, V. Vanhanen, Oiva Hautala, Thor
Thorström, Hellä Meltti, Tyyne Tuominen, Olavi Laine, Y. Enne, Eino Saastamoinen,
Oiva Lunden, K. L. Kulo, Juho Mehto, Pentti Kauhanen, Väinö Tattari ja Anni Iko-
nen. 1379

Yllä oleva SKDL:n kaupunginvaltuutettujen1380 tekemä valtuustoaloite kuvaa Kalliossa tä-
hän mennessä suoritetun saneerauksen havaittuja epäkohtia eli tiivistä rakentamista ja
suurta asukasmäärää. Tässä luvussa käsitellään sitä, miten kaupunki toimi tilanteessa.

1960-luvulla talouselämä kehittyi nopeasti, ja samalla muuttovirta maaseudulta pääkau-
punkiseudulle kiihtyi.1381 Uudet kaupunkilaiset asutettiin pääasiassa aluerakentamisperiaat-
teilla toteutettuihin lähiöihin. Maanomistusolot, elementtitekniikka ja kunnallispoliittinen
ilmapiiri tukivat lähiörakentamista, samoin autoistuminen ja kaupunkisuunnittelun ihan-
teet. Vuosaari liitettiin Helsinkiin vuonna 19661382 ja Kontula ja Myllypuro rakennet-
tiin.1383

Betonielementtirakentaminen aloitti 1960-luvun alusta voittokulkunsa asuntorakentami-
sessa. Täyselementtitekniikkaa käytettiin ensimmäisen kerran Helsingin Pihlajamäen

1379 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, liite 5.
1380 Valtuutettujen puolueet Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 1960.
1381 Schulman 2000, 27 28.
1382 Schulman 2011, 193 194.
1383 Nikula 1993, 146.



lounaisosan rakentamisessa Lauri Silvennoisen piirtämissä taloissa, jotka rakennettiin Olli
Kivisen asemakaavaan 1962 65.1384 Elementtitekniikalla rakentamisen kustannukset pie-
nenivät ja rakentaminen nopeutui.1385

Kaupungit uskoivat kasvuun ja teettivät keskustoihin uusia kerrostalokaavoja.1386 Uudisra-
kentamisen myötä tuhottiin 1960-luvulla vahoja, puutalovaltaisia kaupunkikeskustoja esi-
merkiksi Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa, Porissa ja Vaasassa.1387 Mo-
nessa tapauksessa uudistussuunnitelmien kaupunkimuoto haettiin arkkitehtikilpailun avulla
kuten Lahden ja Kemin keskustassa.1388 Vanhaa rakennuskantaa suurempi rakennusoikeus
teki purkavan saneerauksen kunnostustoimintaa taloudellisesti kannattavammaksi.1389 Val-
tio ei myöskään myöntänyt asuntolainaa vanhojen asuntojen uusimiseen.1390

Purkavan saneerausta tapahtui merkittävästi myös Ruotsissa, jossa sen toiseksi suurim-
massa kaupungissa Göteborgissa (kuva) saneerauksen kohteeksi joutuivat keskustan etelä-
puolella sijainneet työväestön asuinalueet, jonne haluttiin matalien, tiilestä ja puusta raken-
nettujen maaherrantalojen tilalle rakentaa uusia kerrostaloja. Esimerkiksi Majorna, Anne-
dal, Landala1391 ja Stigbergetin Masthugget purettiin korkeiden kerrostalojen tieltä.1392

Myös Gävlessä Söderin alueella puutaloalue korvattiin kerrostaloilla.1393

Vastaavasti Suomessakin juuri puutalovaltaiset alueet oli helppo esittää korvattavaksi uu-
disrakennuksilla: niitä oli pitkään väheksytty.1394 Suurista, kokonaan uudistetuista alueista
kuuluisa esimerkki on Tampereen Amuri,1395 Linjojen tapaan vanha keskustan lähettyvillä
sijainnut puutalovaltainen työläiskaupunginosa. Saneerauksen myötä Amuriin rakennettiin
suuria betonikerrostaloja ja alueelle jäi vanhasta jäljelle vain yksi museokortteli. Vain kah-
deksan prosenttia uusien kivitalojen asukkaista oli alueen entisiä puutaloasukkaita.1396

1960-luvun alku oli kantakaupungin asuntorakentamisen vauhdin huippukautta. Asuntoja
valmistui tuolloin alueelle noin 1 500 vuodessa eli viidesosa koko Helsingin vuosittaisesta
asuntotuotannosta. Tämän jälkeen kantakaupungin rakennustoiminta alkoi hiljentyä. Kal-
lion lisäksi saneerauksen kohteeksi olivat tulleet Sörnäinen, Alppiharju, Punavuori ja

1384 Nikula 1993, 143 144.
1385 Lähteenmäki 2017, 42.
1386 Nikula 1993, 147.
1387 Mattinen 1982, 9.
1388 Turtiainen 1990, 49.
1389 Helander ja Sundman 1972, 135.
1390 Helander ja Sundman 1970, 106.
1391 Hall 1991, 237.
1392 Ejderoth-Linden ja Lönnroth 2009.
1393 Muutama säilynyt kortteli tunnetaan nykyisin Gamla Gävlenä. Hall 1991, 232.
1394 Helander ja Sundman 1972, 52.
1395 Helander ja Sundman 1972, 39.
1396 Suodenjoki 2006.



Ullanlinna.1397 Nopean rakentamisen aikana Kallion keskimääräinen asumistiheys laski.1398

Kallio oli kuitenkin edelleen väestömäärältään suurin kaupunginosa.1399

Suomessa ei 1960-luvun alussa ollut vastustusta puukaupunkien purkamiselle. Ihmiset ei-
vät olleet koskaan nähneet tyypillisesti ruutukaavaiseen katuverkkoon perustuvalla empire-
puukaupungilla erityistä arvoa. Maassa harvinaisia, epäsäännölliseen katuverkkoon perus-
tuvia puukaupunkeja oli kuitenkin arvostettu jo 1900-luvun alusta lähtien.1400

1960-luvulla valmistuneissa asuinkerrostaloissa taloissa oli tyypillisesti nauhaikkunat ja
koko julkisivun mittaiset ja sisäänvedetyt parvekkeet. Julkisivumateriaalina käytettiin
usein tiiltä, rappausta ja julkisivulevyjä, myöhemmin betonia.1401 Loivien harjakattojen si-
jasta alettiin rakentaa lähes tasakattoisia, sisäänvedettyjä ullakkokerroksia.1402

Helsingissä vuokrat kohosivat, kun vuokrasääntely päättyi vuonna 1962. Sääntelyn päätty-
minen tarkoitti sitä, että säännöstelyn piirissä olleet vuokra-asunnot voitiin saman tien irti-
sanoa. Vuokratason nopea kohoaminen, häikäilemättömän asunnonvälityksen ja verohel-
potuksien loppumisen myötä vähentynyt vuokra-asuntotuotanto johtivat suuremmissa kau-
pungeissa kestämättömään tilanteeseen, ja vuonna 1968 sovittiinkin vuokrasäännöstelyn
aloittamisesta uudelleen.1403 Vakuutusyhtiöiden omistamissa vuokrakiinteistöissä vuokrat
pysyttelivät 1950- ja 1960-luvuilla kuitenkin maltillisella tasolla.1404

Asuntosäästännästä muodostui 1960-luvulla pääasiallinen tapa, jolla sekä asunnon ostami-
nen että asunto-osakeyhtiötalojen rakentaminen rahoitettiin.1405 Pankit alkoivat tarjota
asuntosäästäntään perustuvia asuntolainoja, ja rakennuttajat  Asuntosäätiö, Haka1406 ja
Sato etunenässä  kytkivät uustuotantonsa pankkien asuntosäästöjärjestelmiin. Pankki
edellytti asuntosäästäjältä etukäteissäästämistä, joka vastasi lainan suuruutta.1407 Asun-
tosäästämistä olivat pankkien epäröinnin vuoksi aikaisemmin kiirehtineet alullepanemaan
monenmoiset ryhmittymät, yhdistykset, säätiöt, liitot ja osuuskunnat.1408

Asuntosäästäntä tuli mahdollistaneeksi asuntorakentamisen rahoituksen lisäämisen tilan-
teessa, jossa sitä kaivattiin. Valtio oli 1950-luvun lopulla supistanut merkittävästi aravalai-
noitustaan. Myös yksityisten vuokra-asuntojen tuotanto hiipui 1960-luvun alussa sen jäl-
keen, kun verohuojennuksia leikattiin. Asuntosäästäntä hyödytti gryndausmenetelmää

1397 Herranen 1997, 158, 160.
1398 Koskinen 1990, 34.
1399 Koskinen 1990, 193.
1400 Sundman 1991, 100.
1401 Norppa 2019, 252.
1402 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 37.
1403 Pulma 1999, 165 166.
1404 Puro 2017, 127.
1405 Juntto 1990, 253 254.
1406 Haka loi rahoitusjärjestelyn Pohjoismaiden Yhdyspankin kanssa ja oli yhteistoiminnassa myös Helsingin
Työväen Säästöpankin ja Postisäästöpankin kanssa. Hankonen 1994, 376.
1407 Puro 2017, 140, 142.
1408 Mauno Koivisto, , Suomen Sosialidemokraatti 6.10.1960. Safan lehti-
leikekokoelma 1960:14. ARKM.



käyttäviä ja voimakkaasti investoivia rakennusliikkeitä, jotka olivat riippuvaisia ulkopuoli-
sesta rahoituksesta. Pankit myönsivät rakennusliikkeille rakennusaikaisia luottoja ja lai-
noittivat näiden maakauppoja.1409

Asuntosäästäntä joudutti omalta osaltaan kaupunkien omistusasuntovaltaistumista. Omis-
tusaravat ja vuokratalojen muuttaminen asunto-osakeyhtiöiksi olivat potkaisseet kaupun-
kien omistusasuntovaltaistumisen käyntiin 1950-luvulla. Samaan suuntaan vaikutti asun-
tosäästännän avulla rakennettu uustuotanto, joka oli asunto-osakeyhtiövoittoista. Myös
vuokrasäännöstelyn loppuminen teki omistusasumisen entistä houkuttelevammaksi.1410

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja kaupunkisuunnittelulautakunta aloittivat toimin-
tansa 1.4.1964. Virastoon tuli viisi osastoa: kiinteistövirastosta siirretyt asemakaava- ja
kaupunkimittausosasto sekä uudet kanslia-, yleiskaava- ja liikennesuunnitteluosastot. En-
simmäiseksi vs. virastopäälliköksi nimitettiin Väinö Tuukkanen, mutta hänen jäätyänsä
eläkkeelle virastopäälliköksi valittiin Aarne Ervi. Asemakaavapaälliköksi nousi Olavi
Terho ja yleiskaavapäälliköksi lokakuun alusta 1964 Jaakko Kaikkonen.1411 Viraston pe-
rustaminen lisäsi arkkitehtien vaikutusvaltaa Helsingin tulevassa kehityksessä, koska ark-
kitehtikunta sai haltuunsa viraston näkyvimmät virat.1412 Viraston perustaminen merkitsi
myös yleiskaavatyön voimakasta korostumista.1413

Keskeinen henkilö kaupunkisuunnitteluviraston perustamisessa oli apulaiskaupunginjoh-
taja Juho Kivistö, joka loi viraston yhdessä Tuukkasen ja kaupunginarkkitehti Hilding Eke-
lundin kanssa. Kunnallispoliitikoista keskeisiä olivat kokoomuksen Jussi Lappi-Seppälä,
SDP:n Yrjö Rantala ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Teuvo Aura. Samat henkilöt
muodostivat kunnallisklubin ytimen, jonka neuvotteluissa lyötiin käytännössä lukkoon val-
tuuston tärkeimmät päätökset.1414

Kaavoitukseen lisättiin 1960-luvun loppupuolelta alkaen merkittävästi henkilökuntaa. Uu-
det työntekijät olivat etupäässä nuoria, sosiaalista paatosta tulvillaan olevia suunnitteli-
joita.1415 Myös suunnittelijakunnan monipuolistuminen oli niin Helsingissä kuin muualla-
kin maailman suurkaupungeissa tyypillinen ilmiö. Kaavoittajakuntaan otettiin arkkitehtien
lisäksi liikenteen suunnittelijoita, taloustieteilijöitä ja sosiologeja.1416 Virastopäällikkö Lars

1409 Puro 2017, 143
1410 Puro 2017, 145.
1411 Mustonen 2010, 48 51.
1412 , Suomen Sosialidemokraatti 20.2.1964,
Safan lehtileikekokoelma 1964:2. ARKM.
1413 Mustonen 2010, 31.
1414 Mustonen 2010, 50 51
1415 Mustonen 2010, 115.
1416 Herranen 1997, 168.



Hedmanin alkuaikoina 1972 virastoon rakennettiin toimistojen ja jaosten organisaatio.
Asemakaavaosastoon perustettiin viisi toimistoa.1417

Vuonna 1958 valmistui rakennuslaki, joka korvasi pääosin asemakaavalain.1418 Kaupun-
keja edellytettiin laatimaan alueelleen seutu-, yleis- ja asemakaavat. Laki astui voimaan
1.7.1959.1419 Lain keskeinen tarkoitus oli asemakaavalain myötä hallitsemattomaksi kehit-
tyneen taajama-asutuksen korjaaminen. Huolta kannettiin muun muassa asumisen ahtau-
desta, valon puutteesta, hygieniasta ja lasten kasvuympäristöstä.1420 Laki ohjasi toteutta-
maan rakennussuojelua kaavoituksellisin keinoin. Ylintä ohjausvaltaa käytti edelleen sisä-
asiainministeriö.1421

Laki oli uudisrakentamiseen ja rakennustekniikkaan painottuva.1422 Tulkinnaksi Helsin-
gissä tuli, että korjaustyöt oli tehtävä uudisrakentamisen säännöksiä noudattaen.1423 Niitä
oli usein kuitenkin mahdoton soveltaa vanhoihin rakennuksiin.1424 Korjausvaihtoehdon
kannattamattomuuteen vaikutti osaltaan säännös vähimmäiskorkeuden pudottamisesta 250
senttimetriin, kun se aiemmissa Helsingin rakennusjärjestyksissä oli yleensä ollut 270 cm.
Kaksi- ja puolimetrisiä huoneita sai joskus kaksikin lisää entisen räystäskorkeuden alle,
joka teki suurtenkin kivitalojen purkamisen kannattavaksi.1425

Rakennuslaki ja sitä seurannut 1.7.1959 voimaan tullut rakennusasetus edellytti jälleen
korjauksia Helsingin rakennusjärjestykseen, kuten tapahtui asemakaavalain vahvistamisen
jälkeen. Kaupungin tuli asettaa uusi rakennusjärjestys vahvistettavaksi ennen 1.7.1962.1426

Rakennusjärjestystä uusimaan perustettiinkin komitea 12.11.1959 kunnallispormestari
Weio Henrikssonin puheenjohdolla. Jäseninä toimivat rakennustarkastaja Aulis Salo, ase-
makaavapäällikkö Tuukkanen, arkkitehti Esko Suhonen ja kunnallisneuvosmies Armas
Linnamaa.1427

Koska komitea ei vielä vuonna 1961 ollut saanut valmiiksi ehdotustaan, käsitteli se erilli-
senä asiana rakennusoikeuden rajoittamisen.1428 Tähän vaikutti se, että etenkin Kalliossa

1417 Mustonen 2010, 201.
1418 Talvitie 2018, 10.
1419 Lähteenmäki 2017, 44.
1420 Vaattovaara et al. 2021, 110.
1421 Heikkilä-Kauppinen 2012, 97.
1422 Lähteenmäki 2017, 44.
1423 Heikkilä-Kauppinen 2012, 217.
1424 Helander ja Sundman 1972, 145.
1425 Heikkilä-Kauppinen 2012, 217.
1426 Heikkilä-Kauppinen 2012, 100.
1427 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 12.11.1959 § 2945. HKA.
1428 Khs:n mietintö 1961 n:o 25.



toteutettu rakentaminen alkoi herättää kritiikkiä 1960-luvun vaihteessa. Syynä oli sallittu
rakennusoikeuden määrä, pienasuntovaltainen rakentaminen ja viheralueiden vähäisyys.
Kaupunginvaltuustolle tehtiin kaksi valtuustoaloitetta rakennusoikeuden vähentämisestä,
joista toinen oli tämän luvun alussa tiivistettynä. Lääninhallitus puolestaan lähetti 6.3.1961
kaupunginhallitukselle kehotuksen asemakaavoituksen kehittämisestä:

esityksistä havainnut, että  varsinkin ns. kantakaupungin pohjoisosissa, rakentaminen
on saavuttanut liian suuren tehokkuuden eikä voimassa oleva asemakaava ja rakennusjär-
jestys suo sanottaviakaan takeita eikä mahdollisuuksia kaupunginosien sillä tavoin ra-
kentamiseksi, jota rakennuslain 34 §:n ja rakennusasetuksen 32 §:n, varsinkin 5, 8, 10,
11, 17 ja 19 kohtien1429

kaupunginosien asemakaavalliset määräykset olisi muutettava niin, että ne ainakin tyy-
dyttävästi ottaisivat huomioon terveen kaupungin rakentamiselle asetettavat vaatimuk-
set. 1430

Rakennusjärjestyskomitea antoi lääninhallituksen näkemyksistä lausuntonsa kaupunginhal-
litukselle. Komitea piti voimassa olevia tonttitehokkuuksia liian suurina, koska ne tekivät
rakennuksista syviä jättäen pimentoon asuntojen ja työhuoneiden sisäosat.1431 Eräänä syynä
liian tehokkaaseen rakentamiseen pidettiin myös maistraatin oikeutta myöntää liikeraken-
nuksille lisättyä rakennusoikeutta.1432

Komitea ehdotti, että I-XIV kaupunginosiin laadittaisiin uudet asemakaavat, joiden mu-
kaan rakennettu kerrosala saisi olla enintään 1,4 kertaa tontin pinta-ala. Tätä määrää voitai-
siin lisätä tarvittaessa enintään 25 %:lla. Liiketonttien rakennusoikeus tuli erikseen määrätä
asemakaavalla. Aiemmista rakennusoikeuspäätöksistä poiketen kulma- ja välitonteilla tuli
olla samansuuruiset rakennusoikeudet, koska kulmatontille jäi uudessa

1429 § 32. Asemakaavaa laadittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:
5) asuntoalueet on sopivasti sijoitettava sekä riittävästi eristettävä teollisuus- ja varastoalueista puistoilla,
suoja-alueilla tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla;
8) asemakaava-alueen eri osiin on järjestettävä tarpeellisessa määrissä toreja, puistoja, leikin-, urheilu- ja ui-
mapalkkoja sekä muita viihtyisyyttä lisääviä alueita;
10) rakennusten sijoittamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hyviin valaistussuhteisiin;
11) asemakaavassa on varattava riittävästi alueita yleisiä rakennuksia varten;
17) yleisiä pysäköimispaikkoja tulee olla riittävästi;
19) kaavoitetun alueen tarkoituksenmukaista ja soveliasta käyttöä on yleensäkin edistettävä.
1430 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, liite 2, 5.
1431 Herranen 1997, 155.
1432 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 88 89.



rakennusasetuksessa määriteltyjen autopaikkojen1433 takia asukkaiden käyttöön vähemmän
tilaa kuin välitontilla.1434

Asemakaavaosasto yhtyi komitean esitykseen.1435 Se oli tutkinut rakennusoikeuden enim-
mäismäärää Euroopan kaupungeissa ja havainnut, että keskusta-aluilla oli laskettu sallittua
rakennusoikeutta ja muutettu kaavoja. Helsingin tehokkuusluvuksi ehdotettu 1,4 oli sama
kuin Tukholmassa Östermalmin asuinkaupunginosassa.1436

Kiinteistölautakunta totesi omassa lausunnossaan, että rakennusoikeuden supistamisessa
tuli menetellä varovaisesti. Lautakunta suositteli, että rakennusoikeuden supistukseksi riit-
täisi, että kulmatonttien rakennusoikeus alennetaan tehokkuuslukuun 2,5 ja välitonttien ra-
kennusoikeus jätettäisiin entiselleen. Lautakunta ehdotti, että asuntotonteille rakennetta-
vien huoneistojen keskimääräiseksi pinta-alaksi määrättäisiin vähintään 50 m2, koska kan-
takaupungin uudisrakentamiselle oli tyypillistä asuntojen pieni koko varsinkin Pitkänsillan
pohjoispuolella.1437 Lautakunnan puheenjohtaja Pettinen toi Kallion saneerausta koske-
vassa lehtiartikkelissa 10.9.1961 esiin rakennusoikeuden supistamisen kääntöpuolen:

asunto- ym. rakennettaviksi tarkoitetut alueet joudutaan suunnittelemaan ja sitä enemmän
kaupungin varoja  on sijoitettava maiden ostoihin, katu- ja johtoverkkoihin sekä liiken-
teen järjestelyyn. Asukkaille taas kauas kaupungin laitaosiin siirtyminen merkitsee huo-
mattavasti pitempiä työym. matkoja ja siten lisäkustannuksia ja matkoihin käytettyä lisä-

1438

Lehtien yleisöosastolla oli myös toteutettua saneerausta puolustavia kirjoituksia:

sia tutkimuksia uutta saneerausohjelmaa läpi esim. Kallion kaupunginosassa, johon viime
vuosina on rakennettu huomattava määrä täysin kansainvälistä tasoa olevia rakennuksia,
huoneistoja kaikkine mukavuuksineen.  Vanhan asunto-osakeyhtiön osakas1439

1433 Autopaikkoja vaadittiin rakennusasetuksessa asuinrakennuksissa yksi huoneistoalan 100 200 m2 kohti,
toimisto- ja liikerakennuksissa yksi 100 150 m2 huoneistoalaa kohti, hotelleissa yksi autopaikka 4 10 vieras-
huonetta kohti ja sairaaloissa yksi autopaikka 4 8 potilaspaikkaa kohti. Määräyksiä lievensi, jos tonttia var-
ten oli sen ulkopuolelta asemakaavassa varattu autopaikkoja. Rakennusasetus 1959 § 54 ja § 56 57. Jos auto-
paikkoja ei ollut säädetty määrä, maistraatti ei saanut antaa rakennuslupaa. Maistraatin oli otettava huomioon
tontin autopaikkojen lukumäärä myös, kun rakennuslupaa haettiin lisärakennukseen tai uudestaan rakentami-
seen. Työn alla olevat rakennussuunnitelmat otettiin asetusta laadittaessa huomioon, eikä rakennuslupaan,
jota koskeva hakemus oli pantu vireille ennen vuoden 1960 loppua sovellettu autopaikkoja koskevia vaati-
muksia. Otto  Rakennustaito 16/1959, 477.
1434 Khs:n mietintö 1961 n:o 25.
1435 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, liite 4 (kiinteistölautakunnan esittelijän perustelut).
1436 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 23.1.1963 n:o 34, Vt Mattilan ja 38 muuta aloite Kvston 11.10.1961 ra-
kennusoikeuden rajoittamisesta tekemän päätöksen muuttamisesta.
1437 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, liite 3 (kiinteistölautakunta).
1438 Kaarlo Pettinen, Uusi Suomi 10.09.1961 no 244 s.22.
1439 Helsingin Sanomat 4.10.1961.



Samaa aikaan muun muassa arkkitehti Aarne Ervi, tuleva kaupunkisuunnitteluviraston joh-
taja, oli Kansan Uutisissa moittinut kovin sanoin toteutettua saneerausta. Hänestä raken-
nusoikeutta tuli ehdottomasti supistaa: Ihmiset saavat, Kalliosta ja sen lähitienoilta asun-
toja ostaessaan rahojensa vastikkeeksi slummeja. Kalliota sa-
noa nykyisellään melkein hengenvaaralliseksi sieltä puuttuvat inhimillisen elä-
män tärkeimmät yhteydet, välitön yhteys luontoon ja sellainen vapaa-alueen kosketus, joka
antaa ikään kuin ilmaa keuhkoille. 1440

Kaupunginhallitus oli hankkinut rakennusoikeuskysymyksestä asiantuntijalausunnot Aal-
lolta, professori Meurmanilta ja professori Olli Kiviseltä. Aalto puolsi komitean esittämiä
tehokkuuslukuja.1441 Meurman puolestaan piti ehdotettua tehokkuuslukua edelleen liian
korkeana. Hänestä oli valitettavaa, että vuonna 1954 ehdotettua rakennusoikeuden supis-
tusta ei toteutettu ehdotetussa

-kerroksisia taloja ja käytetty
Myös uusien asuntojen keskipinta-alaa tuli nostaa 10. 12. kaupun-

ginosissa ehdotettua enemmän:

1955 1961  tänne on rakennettu aivan ylivoimaisesti kaikkein pienimpiä
asuntoja. Näinä vuosina rakennettiin 10 12. kaupunginosiin 2833 yhden hellahuoneen
tai huoneen ja keittokomeron asuntoa, mitkä muodostivat saman ajan koko tuotannosta
mainituissa kaupunginosissa 42%. Jos näiden ohella otetaan huomioon myös huoneen ja
keittiön sekä kahden huoneen ja keittokomeron asunnot, nousee pienimpien asuntojen
luku 5003:een eli 74%:iin. Erityisesti on näitä huoneistoja rakennettu tai rakenteella
tänä vuonna, kaikkiaan 3568 eli n. 77% tämän vuoden tuotannosta 1442

Kivinen oli Meurmanin seuraaja Teknillisen korkeakoulun asemakaavaprofessorina
vuodesta 1960 lähtien. Hän oli Meurmanin tavoin lähiöaatteen kannattaja.1443 Ei siten
ehkä ole yllättävää, että näkemykset myös rakennusoikeuden ja asuntojen pinta-alasta
olivat molemmilla samansuuntaiset. Kivisen mielestä tonttitehokkuus tulisi asettaa
kulma- ja välitonteilla arvoon 1,2. Kivinen kannatti Meurmanin tapaan suurempaa kes-
kimääräistä huoneistopinta-alaa: olisiko mahdollisuutta nostaa ehdotettua keski-
määräistä pinta-alavaatimusta 55 57 m2, jolloin  asunnot jo ovat selvästi perheasun-
toja. 1444

tontti on
oikeassa suhteessa jaettava toisaalta rakennuksen vaatimaan alaan, rakennusalaan, ja

1440 Kansan Uutiset 30.10.1960. Asemakaavaosaston lehti-
leikekokoelma, Uc:62 saneeraus. HKA.
1441 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, liite 11 (Aallon lausunto).
1442 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, liite 13 (Meurmanin lausunto).
1443 Mustonen 2010, 65.
1444 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, liite 12 (Kivisen lausunto).



toisaalta tontin vapaaksi, rakentamatta jäävään alaan.1445 Hän esitteli väitöskirjassaan mal-
lin (kuva) yksittäisistä lamellitaloista ja autojen paikoitusalueista talojen välissä. Talot oli
vedetty katulinjasta sisään, jotta katuja olisi voitu tarvittaessa leventää. Keskimääräinen
tonttitehokkuusluku suurkortteleissa oli noin 1,2 eli sama mitä hän ehdotti kaupunginhalli-
tukselle.1446

Kuvat. Rännikatujen risteykseen rajoittuvat tontit tulisi yhdistää pääkatujen varrella oleviin
tontteihin tai niistä tulisi muodostaa suurkorttelin keskelle puistoalue yhteisine leikkipaikkoi-
neen. Autot pääkatujen varressa.1447

Kaupunginhallituksen ehdotus rakentui lopulta komitean ehdotuksen ja saatujen lausunto-
jen mukaisesti niin, että asemakaavaa laadittaessa tontin rakennettu kerrosala sai olla enin-
tään 1,4 kertaa tontin pinta-ala, mutta tätä määrää saatiin erityisistä syistä lisätä 25%:lla.
Asuntotonteille rakennettavien huoneistojen keskimääräiseksi pinta-alaksi määrättiin vä-
hintään 50 m2, ellei erittäin painavista syistä pienempää keskipinta-alaa pidetty tarkoituk-
senmukaisena. Liiketonttien rakennusoikeus laskettiin asuintalotonttien tasolle ja maistraa-
tin oikeus myöntää niille laajennettua rakennustehokkuutta lopetettiin.1448

Valtuustokäsittelyssä 11.10.1961 ehdotus herätti keskustelua porvarillisten ja vasemmiston
välillä. Vasemmisto kannatti rakennusoikeuden rajoittamista ja keskimääräisen vähimmäis-
pinta-alan määräämistä, jotka molemmat olivat sosialidemokraattien aloitteesta tehtyjä esi-
tyksiä. Valtuutettu Tyyne Paasivuori (SDP

kaperin an-

mukaisemman ja terveen asuntopolitiikan toteuttamista. Täysin päinvastoin on jo käynyt:
lohduttomat, toinen toistaan pienasuntovaltaisemmat korkeat kivikasarmit, joiden välissä ei
ole puiston puistoakaan, ovat nouss
50 60- 1449 Valtuutettu Leo I. Mattila (kansanpuolue)
teki puolestaan porvarillisten ryhmien väliehdotuksen, jonka mukaan rakennusoikeus

1445 Kivinen 1960, 36.
1446 Kivinen 1960, 43.
1447 Kivinen 1960, 43.
1448 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 11.10.1961 no:14/25.
1449 , Suomen Sosialidemokraatti 12.10.1961 n:o 276, 3. Asemakaa-
vaosaston lehtileikekokoelma, 40602. HKA.



keskustan tonteilla vahvistettaisiin tehokkuuslukuun 1,5, mitä erityisestä syystä saataisiin
korottaa välitonteilla enintään 25 %:lla ja kulmatonteilla enintään 50 %:lla.1450

Lopullisessa äänestyksessä Mattilan ehdotus kärsi tappion 37 äänellä 38 vastaan. Tulos pe-
rustui siihen, että yhtyneen vasemmiston lisäksi neljä ruotsalaista ja yksi vapaamielinen ää-
nestivät ehdotuksen puolesta.1451 Päätöksen myötä Kalliossa tuli voimaan rakennuskielto,
joka jatkui lopulta aina 1980-luvun lopulle niiden tonttien kohdalla, jolle ei vahvistettu ase-
makaavan muutosta.

Rakennusoikeuskysymys käsiteltiin kuitenkin valtuustossa vielä uudelleen. Valtuutettu
Mattila ja 38 muuta valtuutettua olivat tehneet valtuuston kokouksessa 27.6.1962 (asia n:o
27) aloitteen
tontin pinta-ala. Erityisten syiden niin vaatiessa saadaan tätä määrää kuitenkin lisätä väli-

rusteltiin muuan mu-
päätöksestä on jo voitu todeta syntyvän tilanteita, joissa asiallisesti ja tek-

nillisesti tarkoituksenmukainen rakentaminen ei ole mahdollista supistettaessa
tonttien rakennus oikeutta tontin hinnan osuus asumiskustannuksissa kasvaa. 1452

Kiinteistölautakunta puolsi äänin 5 4 aloitteen mukaista muutosta. Kaupunginhallitus
päätti kuitenkin 17.1.1963 äänin 12 5 ettei päätöstä muutettaisi. Kiinteistölautakunnan esi-
tystä kannattivat 2 Rkp:n jäsentä, 2 kansanpuolueen jäsentä ja 1 kokoomuslainen.1453 Kau-
punginhallituksen päätökseen vaikuttivat muun muassa asemakaavapäällikön ja Suomen
Arkkitehtiliitto, jotka puolsivat aloitteen hylkäämistä. Valtuusto hyväksyi 23.1.1963 kau-
punginhallituksen ehdotuksen äänimäärin 46 31 eli tällä kertaa huomattavasti selvemmin
numeroin kuin vuonna 1961.1454 Vasemmisto oli äänestänyt aloitetta vastaan ja kansanpuo-
lue puolesta. Kokoomuksen ja Rkp:n rivit olivat hajonneet.1455

Uuden rakennusjärjestyksen rakennusjärjestyskomitea sai valmiiksi vuonna 1963. Sisäasi-
ainministeriö vahvisti sen samana vuonna.1456 Rakennusjärjestyksessä annettiin tästä eteen-
päin määräyksiä vain teknisistä yksityiskohdista.1457 Rakennusoikeuden määrittely tapahtui

1450 , Helsingin Sanomat 13.3.1961 n:o 277, s.
32.
1451 , Helsingin Sanomat 13.3.1961 n:o 277, s.
32.
1452 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 23.1.1963 N:o 34: Vt Mattilan ym. aloite Kvston 11. 10. 1961 rakennus-
oikeuden rajoittamisesta tekemän päätöksen muuttamisesta.
1453 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 17.1.1963 § 228. HKA.
1454 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 23.1.1963 N:o 34: Vt Mattilan ym. aloite Kvston 11. 10. 1961 rakennus-
oikeuden rajoittamisesta tekemän päätöksen muuttamisesta.
1455 Suomen Sosialidemokraatti 24.1.1963.
Safan lehtileikekokoelma 1963:1. ARKM.
1456 Heikkilä-Kauppinen 2012, 100.
1457 Khs:n mietintö 1963 n:o 10, Rakennusjärjestyksen hyväksyminen.



tästä eteenpäin asemakaavassa,1458 joka oli ollut tavoitteena jo asemakaavalaista (1932)
lähtien.1459

Kuva. Linjojen
uutta kaupunkiku-
vaa kirkon tornista
nähtynä (1962).1460

Valtuuston tekemän rakennusoikeuspäätöksen jälkeen asemakaavaosasto laati alhaisem-
malla rakennusoikeudella 27.5.1963 valmistuneen 10. 11. kaupunginosien asemakaavaeh-
dotuksen (n:o 5383, Wallenius).1461 Vaikka alue oli määrätty rakennuskieltoon kaavan laa-
timisen ajaksi, oli rakennuslupia kiinteistölautakunnan mukaan puollettu tapauksissa, joissa
uudisrakennus ei vaikeuttanut asemakaavan laatimista. Tonttien tehokkuuslukuina sai käyt-
tää enintään lukuja 2,5 ja 2.1462

Asemakaavoituksen ja rakentamisen lähtökohtia kuvaavat kiinteistölautakunnan rakennus-
oikeuden supistamispäätöksen yhteydessä vuonna 1961 antamat lausunnot, joiden mukaan
10. 12. kaupunginosien asemakaavoituksessa oli tarkoitus lisätä kaupunginosien vehrey-
tystä , jonka helpottamiseksi olisi kaupungin tarkoitukseen sopivien tonttien osalta pyrit-
tävä aluevaihtoihin ja suoranaisiin tonttiostoihin.  Kiinteistölautakunta oli myös kaavaillut,

vaosaston työn saadessa täten ensi sijassa kohdistua asemakaavoittamattomien alueiden

1458 Heikkilä-Kauppinen 2012, 83.
1459 Khs:n mietintö 1963 n:o 10, Rakennusjärjestyksen hyväksyminen.
1460 Uusi Suomi 04.12.1962 no 328 s.27.
1461 Alppiharjun asemakaavan muutos alistettiin vahvistettavaksi vuonna 1964. Kaupunginvaltuuston pöytä-
kirja 28.9.1988 1357 asia n:o 6/6: Rakennuskiellon jatkaminen 11. ja 12. (Kallion ja Alppiharjun) kaupungin-
osissa.
1462 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, V.



1463 Suunnitelman kuitenkin laati edelleen Anneli Wallenius,
joka jo aiemmin vastasi alueen asemakaavoituksesta.

Valtuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen (ks. liite) 30.10.1963.1464 Kaavaa vastaan ei
tehty yhtään valitusta. Uusi 1465 käsitti 10. kaupunginosan
asuntokorttelit sekä 11. kaupunginosan Ensi linjaan asti lounaassa lukuun ottamatta niitä
tontteja, joille oli hyväksytty asemakaavan muutos valtuuston rakennusoikeuspäätöksen
jälkeen.

Asemakaavaehdotuksen noudattaminen oli ehtona uudisrakentamisessa vuoden 1969 ra-
kennusoikeuspäätökseen saakka, jolloin kaupunginhallitus pyysi ministeriöitä jättämään
kaavamuutoksen vahvistamatta kuten tapahtuikin 18.11.1969. Toteutuessaan uudisrakenta-
misena kaavaehdotus olisi kattamallaan alueella merkinnyt lähes kaikkien asuinkäytössä
olleiden 1900-luvun alkupuolelta peräisin olleiden vanhojen kerrostalojen purkamista.
Tämä ei toki ollut kovin realistista, koska tilalle sai rakentaa vanhaa kerrostaloa pienem-
män rakennuksen eli taloudellisesti se ei olisi ollut järkevää. Mutta mikäli jokin rakennus-
hanke olisi haluttu tehdä, siihen ei olisi ollut välineitä puuttua. Tämä kuvaa 1960-luvun al-
kupuolen ilmapiiriä. Kalliota myöhemmin kaavoittaneen arkkitehti Anneli Lahden mukaan
vielä 1960-luvulla yleinen käsitys oli, että kantakaupungin kaikki vanhat korttelit puretaan
ja tilalle tehdään viihtyisiä ja avaria uusia taloja. 1900-luvun alkuvuosina rakennetut ker-
rostalot Kalliossa olivat yleensä kaikki hyvin puutteellisesti varustettuja, useimmista puut-
tui keskuslämmitys, kylpyhuoneet ja huoneistokohtaiset wc:t.1466

Asuntotonttien osalta ehdotus lähti siitä, että lähivuosien rakennustoiminta tapahtuisi pää-
1922 rakennetuilla van-

joilla oli vuoden 1922 jälkeen rakennettu ki

että erityisistä syistä maistraatti saattoi sallia tehokkuuslukua korotettavan enintään 25
%:lla. Rakennusoikeuspäätöksen mukaisesti kaavassa oli merkitty, että asuntohuoneistojen
keskipinta-alan tuli AK- ja ALK-korttelialueilla olla vähintään 50m2. Tonteille oli määrätty
myös sijoitettavaksi leikkitiloja 10 m2 asuntoa kohti.

Hakaniemen torin varren liiketalotontit oli merkitty tehokkuusluvulla 4,0. Hämeentien var-

1463 Khs:n mietintö 1961 n:o 25, liite 3.
1464 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 30.10.1963. n:o 17: 10. (Sörnäisten) ja 11. (Kallion) kaupunginosien
osaa koskevan asemakaavan muuttaminen.
1465 Virastopäällikkö Tuukkanen Kallion kaupunginosan saneeraus on asemakaavaosaston osalta
valmiina, mutta sitä ei ole vielä vahvistettu. ,
Uusi Suomi 18.10.1966 no 282 s.14. KK.
1466 Anneli Suitiala 31.1.2022.



erityisistä syistä korottaa tehokkuuslukua enintään 25 %:lla.

Asunto-

turvaamiseksi rakennus ei saanut olla viereisen kadun leveyttä suurempi. Enimmäiskorkeus
oli vahvistettuja poikkeuksia lukuun ottamatta 24 metriä, kuten myös silloisessa rakennus-
järjestyksessä oli määrätty. Korkeudet määrättiin asemakaavamääräyksillä.

Yleisten rakennusten tonttien rakennusoikeus oli

Asemakaavan muutosta laadittaessa selvitettiin myös uusien koulutonttien tarvetta ja kou-
sä mielessä on tutkittu mm. kortteleita n:o 302 ja

-

Uusiksi puistoiksi merkittiin asemakaavaehdotuksessa Kallion kirjaston korttelin n:o 333
kaupungin omistamat rakentamattomat

mettiin paikallisen vaikuttajan Matti Heleniuksen mukaan. Arvo Turtiaisen muistomerkki
sijoitettiin puistoon vuonna 1990.1467

Puistoksi kaavoitettiin myös Helsinginkadun varrella ollut yleisen rakennuksen kortteli n:o
396.  (ks. luku III).1468

Koska Linjojen alueella oli suuri puute leikkipaikoista, sellaiseksi merkittiin nyt kaupungin
omistama Ensi linjan ja Toisen linjan välissä olevan korttelin n:o 363 tontti n:o 2. Leikki-
puistoa vartenhan oli tämän alueen tuntumaan perustettu väliaikaisia leikkipaikkoja (ks.
luku IV). Kyseisen tontin jättämistä rakentamatta pidettiin aiheellisena senkin vuoksi, että

1469

Asemakaavaehdotuksessa merkittiin myös laaja puisto (nykyinen Tokoinranta) Eläintar-
hanlahden rantaan. Sen nykyasu on pääosin peräisin 1960-luvun kunnostuksesta, jolloin
rakennettiin myös rantamuuri.1470 Puistoon sijoitettiin myös Miina Sillanpäälle omistettu

kiainen, 1968).1471

1467 Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma 2021 2030 aluekortit.
1468 Nenonen ja Toppari 1983, 184.
1469 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 30.10.1963. n:o 17/10: (Sörnäisten) ja 11. (Kallion) kaupunginosien osaa
koskevan asemakaavan muuttaminen.
1470 Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma 2021 2030 aluekortit. Tokoinrannan
suunnittelun monesta vaiheesta merkittävimmät ovat J. Arangon tekemä osittain toteutettu suunnitelma 1930-
luvulta, sekä kaupunginpuutarhuri Bengt Schalinin vuonna 1951 suunnittelemat istutukset.
1471 KSV 2015, 37.



Urheilualueeksi järjestettiin korttelin 308 tontit n:o 2 ja 6, koska Kallion kansakoululla ei
tuolloin ollut sopivaa pallokenttää.1472

Sisäasiainministeriön palautuksen1473 jälkeen kaavaa yritettiin korjata vahvistuskelpoiseksi
neuvottelemalla.1474 Ministeriö kiinnitti muun muassa huomiota yleisten pysäköintipaikko-
jen riittämättömyyteen ja maistraatin oikeuteen saada korottaa tehokkuuslukuja 25
%:lla.1475 Ilmeisesti vuonna 1967 tapahtuneen kaupunginhallituksen päätöksen takia (ks.

1476

Kallion laajan asemakaavaehdotuksen lisäksi Eläintarhanlahden ja Toisen linjan välisen
alueen suunnittelua leimasi 1950 60-luvulla oikeus- ja poliisitalojen sijoittaminen alueelle.
Sosiaalivirastotalon arkkitehtikilpailun yhteydessä vuonna 1957 oli todettu, että alueelle
voidaan sijoittaa myöhemmin kaupunginteatteri, oikeustalo ja poliisitalo. Kaupunginhalli-
tus asetti 12.5.1955 komitean laatimaan huoneohjelmaa rakennettavaa oikeus- ja poliisita-
loa1477 varten. Komitea kuitenkin totesi mietinnössään, että talot olisi rakennettava erilli-
sinä rakennuksina toistensa läheisyyteen.1478

Kaupunginhallitus asetti myöhemmin kaksi eri toimikuntaa, joista toisen tarkistamaan po-
liisitalon ja toisen oikeustalon huoneohjelmaa. Poliisitalon toimikunta oli suunnittelun ai-
kana tutustunut Länsi-Saksan (Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Ham-
puri), Hollannin (Amsterdam) ja Ruotsin (Malmö ja Tukholma) poliisitaloihin.1479 Poliisi-
taloon oli tarkoitus tulla keskuspoliisiasema siihen kuuluvine osastoineen, jotka sijaitsivat
tuolloin Senaatintorin varrella ahtaiksi käyneissä rakennuksissa.1480 Oikeustalon toimikunta
oli puolestaan esittänyt, että uuteen taloon sijoitettaisiin raastuvanoikeus, syyttäjistö, maist-
raatti ja rakennustarkastustoimisto. Sekä oikeus- että poliisitalotoimikunta olettivat, että so-
siaalivirastotaloon rakennettavat henkilökunnan ravintola ja puhelinkeskus palvelevat kaik-
kia virastotaloja. Edelleen oletettiin kaikille virastotaloille ja kaupunginteatterille

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 30.10.1963. n:o 17: 10. (Sörnäisten) ja 11. (Kallion) kaupunginosien
osaa koskevan asemakaavan muuttaminen.
1473 Alppiharjun asemakaavan muutos alistettiin vahvistettavaksi vuonna 1964. Kaupunginvaltuuston pöytä-
kirja 28.9.1988 1357 asia n:o 6/6: Rakennuskiellon jatkaminen 11. ja 12. (Kallion ja Alppiharjun) kaupungin-
osissa.
1474 Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 1966, 28. HKA.
1475 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 25.6.1964 n:o 3. Lausunnon antaminen sisäasiainministeriölle 10. ja 11.
kaupunginosien asemakaavan muutosta koskevassa asiassa.
1476 Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 1967, 29. HKA.
1477 Poliisi- ja oikeustalon toimitilojen huolehtiminen oli tuolloin voimassa olevan lain mukaan ns. vanhojen
kaupunkien velvollisuus. Orasmala 1976, 137.
1478 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.6.1963 N:o 4. Oikeus- ja poliisitalojen rakentaminen Kallion kaupun-
ginosan kortteleihin n:o 302 ja 303.
1479 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 25.2.1960 § 593, 2. HKA.
1480 - Uusi Suomi 08.06.1963 n:o 153 s.6. KK.



rakennettavaksi yhteinen väestönsuoja, johon voitaisiin sijoittaa poliisilaitoksen löytötava-
ratoimisto.1481 Oikeus- ja poliisitalojen rakentamisen oli määrä tapahtua sen jälkeen, kun
sosiaalivirastotalo oli valmistunut.1482

Oikeus- ja poliisitalojen sijoittamisen takia selvitettiin vuonna 1963 muita kaupunginosan
kannalta tärkeitä rakennuskysymyksiä . Alun perin talojen rakentamista oli suunni-
teltu kortteliin 363 sosiaaliviraston viereiselle kaupungin omistamalle tontille. Kallion leik-
kikenttäolosuhteiden parantamiseksi lastentarhain lautakunta ja leikkikenttäkomitea olivat
kuitenkin esittäneet, että vielä rakentamaton osa korttelia 363 muutettaisiin leikkialueeksi.
Rakennusviraston puisto-osasto piti puolestaan välttämättömänä saada alueelle noin 1 ha
kokoisen I luokan leikkipuiston. Pyyntöjen takia yleisten töiden lautakunta suositteli I luo-
kan leikkipuiston rakentamista korttelin 363 rakentamattomalle osalle. Oikeus- ja poliisita-
lot tuli sen sijaan sijoittaa kortteleihin n:o 302 ja 303. Alvar Aallon keskustasuunnitelman
mukaan osa puistoaluetta joudutaan luovuttamaan rautateiden käyttöön, jonka takia Eläin-
tarhan huviloista muodostetut korttelit n:o 385, 394 ja 395 päätettiin jättää rakenta-
matta.1483

Korttelissa 302 tontit 1 ja 6 olivat kaupungin omistamia, tonttien 2 ja 4 saamisesta kaupun-
gin omistukseen käytiin neuvotteluja. Kortteli n:o 303 (nyk. Kuntatalon kortteli) kuului
kaupungille, mutta oli varattu kansakoulurakennuksen rakentamista varten. Varauksesta
voitiin luopua, jos kaupunki hankki alueen

. Tämä järjestyi niin, että kaupunki osti korttelista 308 omistamiensa tont-
tien 6 ja 21 viereisen valtion omistaman tontin 2, jolloin alue saatiin riittävän suureksi pal-
loilukentän tarpeisiin. Kentän alle voitiin Toisen ja Kolmannen linjan välisen korkeuseron
takia rakentaa paikoitustalo muun muassa oikeus- ja poliisitalojen sekä sosiaalivirastotalon
tarpeita varten. Alueen liikennejärjestelyn takia Wallininkatua tuli jatkaa Eläintarhantielle,
jonka varteen tuli jättää puistokaista tulevien rakennusten suunnittelun yhteydessä.1484

1481 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.6.1963 N:o 4. Oikeus- ja poliisitalojen rakentaminen Kallion kaupun-
ginosan kortteleihin n:o 302 ja 303.
1482 - Uusi Suomi 08.06.1963 n:o 153 s.6. KK.
1483 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.6.1963 n:o 4: Oikeus- ja poliisitalojen rakentaminen Kallion kaupun-
ginosan kortteleihin n:o 302 ja 303.
1484 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.6.1963 n:o 4: Oikeus- ja poliisitalojen rakentaminen Kallion kaupun-
ginosan kortteleihin n:o 302 ja 303.



Kuva. Oikeus- ja poliisitalojen suunnittelun kytkökset.1485

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että oikeus- ja poliisitalot sijoitetaan kortteleihin n:o
302 ja 303. Kaupunginhallitus päätös oli syntynyt äänin 8 7. Hävinneen ehdotuksen mu-
kaan olisi pitänyt selvittää, voidaanko oikeus- ja poliisitalot sijoittaa eri paikkoihin.1486

Kaupunginvaltuusto kuitenkin päätti 5.6.1963 yhden äänen erolla palauttaa sijoitusta kos-
kevan asian kaupunginhallitukselle. Varapuheenjohtaja Yrjö Rantala (SDP) ehdotti asian
pöydällepanoa valtuutettu Anni Ikosen (SKDL) kannattamana.1487 Asenteet rakentamista
kohtaan olivat vuosien mittaan muuttuneet:

Vielä pari vuotta sitten näitä suunnitelmia vastaan ei kellään ollut mitään huomautta-
mista. Nyt on kuitenkin tuuli muuttunut. Vasemmisto on asettunut kiivaasti suunnitelmaa
vastaan pääargumenttinaan, että suunnitellut julkiset rakennukset vievät Kallion kaupun-
ginosasta vapaata vihreätä aluetta. 1488

1485 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.6.1963 n:o 4: Oikeus- ja poliisitalojen rakentaminen Kallion kaupun-
ginosan kortteleihin n:o 302 ja 303.
1486 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 30.5.1963 Kaupunginjohtajan esittely: 1617 §. Oikeus- ja poliisitalojen
rakentaminen Kallion kaupunginosan kortteleihin n :o 302 ja 303. HKA.
1487 - ja poliisitalojen sijoituskysymys ei ratkennut vielä äänin 38 Uusi Suomi 6.6.1963
n:o 151, s.19. KK.
1488 - Uusi Suomi 08.06.1963 n:o 153 s.6. KK.



Valtuustopäätöksen jälkeen kaupunginhallitus pyysi kiinteistölautakunnalta lausuntoa uu-

Lausunnossaan lautakunta totesi, että oikeuspormestarin
mukaan oli asiallisinta , että rakennukset eivät sijaitsi viereisissä kortteleissa vaan olisivat
erillään. Lautakunta esitti poliisitalon paikaksi Laakson sairaala-alueen eteläosaa, johon
myös kaupunkisuunnittelulautakunta yhtyi. Valtuusto hyväksyi esityksen 28.9.1966.1489

Päätöksen myötä kaupunginhallitus päätti 1967 luopua kortteliin 308 suunnitellun paikoi-
tustalon rakentamisesta.1490 Paikalle sijoitettiin sittemmin Seurakuntien talo (ks. luku VII).

Oikeustalolle molemmat lautakunnat puolsivat korttelia 303. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan mukaan oikeustalon huone-ohjelmaksi laskettu kerrosala (n. 15 000 m2) edellytti
kuitenkin korttelin laajentamista, joka voitiin toteuttaa liittämällä kortteliin sen kohdalla
ollut Ensi linjan katu-alue, vaikka kadun katkaiseminen aiheuttaisi raitiolinjan päätesilmu-
kan siirtämisen.1491

Samassa yhteydessä tarkasteltiin oikeustalon liikenteen järjestämistä sujuvasti etenkin po-
liisitalon suuntaan, joka nivoutui Eläintarhan läpi kulkeneen ajoyhteyden eli silloisen rau-
tatien ylittäneen sillan purkamiseen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan ensin laaditutta-
massa suunnitelmassa Eläintarhantietä olisi jatkettu radan suuntaisesti niin, että se olisi
kulkenut rautatiealueen itäsivulla yhtyen Helsinginkatuun eritasoristeyksessä (kuva). Tietä
olisi ollut mahdollista jatkaa myöhemmin Pasilan suuntaan. Liikennejärjestely olisi edellyt-
tänyt Eläintarhan huviloiden n:o 7 ja 8 alueella olevien joidenkin rakennusten purkamista
ja Linnanmäen eteläpuolelle suurta kallioleikkausta. Muun muassa leikkauksen aiheutta-
mista kaupunkikuvallisista syistä lautakunta laaditutti uuden suunnitelman, jossa Eläintar-
hantie johdettiin Sturenkadulle jatkamalla Wallininkatua sillalla Helsinginkadun ylitse.
Silta oli myöhemmin mahdollisuus täydentää rampeilla eritasoristeykseksi. Kaupunginhal-
litus hyväksyi tämän suunnitelman.1492

Kuva. Ehdotus
Eläintarhantien
tielinjaukseksi
Helsinginka-
dulle.1493

1489 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.9.1966 n:o 11: Jatkokäsittelyyn Kvston kokouksesta 4.9.1963: Oi-
keus- ja poliisitalojen rakentaminen Kallion kaupunginosan kortteleihin n:o 302 ja 303.
1490 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 18.5.1967 § 1453. HKA.
1491 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.5.1967 n:o 14: Oikeustalon paikan määrääminen.
1492 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 17.8.1967 § 2213. HKA.
1493 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 17.8.1967 § 2213, liite 6. HKA.



Valtuusto hyväksyi 10.5.1967 oikeustaloa koskevan ehdotuksen mukaisen asemakaava-
muutoksen (n:o 5912, Wallenius). Piirustuksessa (kuva) kortteliin voitiin sijoittaa huo-
neohjelman edellyttämä kerrosala ja jonkin verran laajennusmahdollisuutta.1494 Tässä pii-
rustuksessa esiintyy toteutettu Eläintarhantien mutka Wallininkadulle sekä korttelin n:o
302 levittäminen kadun alkupään mukaiseksi, mutta virallisesti valtuusto vahvisti ne
8.11.1967 uuden asemakaavamuutoksen yhteydessä (n:o 5958, Wallenius).1495 Tässä muu-
toksessa oli vielä lisätty korttelin 302 Wallininkadun varrelle pysäköintialue. Toteutues-
saan kaavamuutos olisi merkinnyt korttelissa 302 Toisen linjan ja Wallininkadun varrella
olevien rakennusten purkamista, mutta levitystä tai pysäköintialuetta ei koskaan raken-
nettu.1496

Kuva. Oikeustaloa varten laajennetun korttelin
303 asemakaavamuutos (n:o 5912, Wallenius).
Piirustuksessa näkyy myös lähialueiden raken-
nuksia, joista jo rakennettu kortteli 307 noudattaa
vuoden 1963 asemakaavaehdotusta.

Valtuusto peruutti kuitenkin tekemänsä päätöksen oikeustalon sijoittamisen kortteliin n:o
303, kun se 24.4.1974 varasi korttelin 303 kaupunkiliitolle (ks. seuraava luku).1497 Poliisi-
ja oikeustalo rakennettiin lopulta Länsi-Pasilaan.

1494 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.5.1967 n:o 14: Oikeustalon paikan määrääminen.
1495 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 8.11.1967 n:o 25: 11. kaupunginosan (Kallion) kortteleita n:o 302, 303,
394 ja 395 sekä puisto-, katu- ja rautatiealueita koskevan asemakaavan muuttaminen.
1496 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015, 54.
1497 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.4.1974 n:o 25: Kvston 10.5.1967 tekemän, oikeustalon sijoittamis-
paikkaa koskevan päätöksen peruuttaminen.



Kallion kehitykseen kytkeytyivät myös ajanjaksolla laaditut Alvar Aallon keskustasuunni-
telma ja Smith & Polvinen -suunnitelma. Alueellisesti ne koskevat tutkimusalueen itäisintä
aluetta.

Keskusalueen asemakaavaehdotuksen 1954 jälkeen keskustan suunnitteluun etsittiin edel-
leen ratkaisuja, koska kuluneiden vuosien kehitys vaati jo monien seikkojen tarkista-
mista.1498  Prosessi eteni siten, että kaupunginhallitus asetti 17.4.1958 keskustan asemakaa-
van edelleen kehittämistä varten toimikunnan, jonka puheenjohtajaksi määrättiin kaupun-
ginjohtaja Lauri Aho, ja jäseniksi muun muassa Heikki von Hertzen, professori Olli Kivi-
nen, Juho Kivistö ja Väinö Tuukkanen.1499

Toimikunta päätyi siihen, että asemakaavan laatiminen olisi teetettävä tilaustyönä suunnit-
telijalla, jolla katsottaisiin olevan tähän edellytykset. Suunnittelutyön tuli tapahtua toimi-
kunnan johdolla ja valvonnassa.1500 Kaupunginhallitus päättikin 10.9.1959 antaa suunnitte-
lun Aallolle,1501 joka oli toiminut jäsenenä vuonna 1948 järjestetyn keskustan aatekilpailun
palkintolautakunnassa ja sen jälkeisessä keskustan asemakaavakomiteassa (ks. luku IV).
Uskottiin, että Aalto loihtii Helsingin keskustasta upean vision, joka tulee jäämään maail-

1502 Aallon oli tehtävään löytänyt kau-
punginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Teuvo Aura.1503

Valtuusto hyväksyi 25.10.1961 suunnitelman keskustan kehittämisen pohjaksi.1504 Suunni-
telman pohjalta oli tarkoitus laatia varsinainen asemakaava.1505 Työn aikana oli tutustuttu
muun muassa Zürichin, Stuttgartin, Amsterdamin, Rotterdamin, Kööpenhaminan ja Parii-
sin keskustojen ajankohtaiseen suunnitteluun.1506

Aallon keskustasuunnitelma oli kuitenkin pitkälti aikaisemmin esitettyjen mallien koon-
nos.1507 Siinä keskusta levisi Postitalolta kohti Töölönlahtea viuhkamaisena Terassitorina.
Liikennekeskus ja liikekeskustan laajentuma sijoitettiin Kamppiin. Keskustan ja Pasilan
välinen pääliikenneväylä, Vapaudenkatu, oli sijoitettu Töölönlahden kohdalla rautatien
p

1498 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 10.9.1959 § 2323, liite 1 (toimikunnan lausunto). HKA.
1499 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 17.4.1957 § 1225. HKA.
1500 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 10.9.1959 § 2323. HKA.
1501 Khs:n mietintö 1961 n:o 27, Keskustan asemakaavasuunnitelma.
1502 Mustonen 2010, 302.
1503 Mustonen 2010, 302.
1504 Helsingin keskustasuunnitelma 1965, 6.
1505 Kaupunkisuunnittelun virastopäällikkö Väinö Tuukkasen kommentti. Uusi Suomi no 31 02.02.1965, 8.
1506 Tuomi 2005, 135.
1507 Mustonen 2010, 305.



sijoitettu niin, että ne sisääntuloväylältä katsoen muodostivat uuden Helsingin pääluon-
teen.1508

Suunnitelmasta tehtiin uudet versiot vuosina 1964, 1965 (kuva) ja 1973. Kaupunginval-
tuuston vuonna 1966 tekemästä uudesta hyväksyvästä päätöksestä huolimatta suunnitelmaa
ei viety eteenpäin. Marraskuussa 1968 kaupunginjohtajaksi noussut Aura ilmoitti, että
suunnitelmaa ei toteuteta sellaisenaan. Näköpiirissä oli vain konsertti- ja kongressitalon to-
teuttaminen. Kaupunkisuunnitteluvirastossa oli kehitelty suunnitelmaa, joka erosi huomat-
tavasti Aallon kaavailuista. Viraston suunnitelmassa kulttuurirakennukset konserttitaloa lu-
kuun ottamatta oli siirretty Terassitorille. Sokeritehtaan tontille oli varattu mahdollisuus
julkiselle rakennukselle.1509  Töölönlahden julkisten rakennusten osalta suunnitelmasta to-
teutui vain Finlandia-talo (1971 / konferenssisiipi 1975) ja Kansallisooppera (1993).1510

Suunnitelman muuttuminen heijasti ilmapiirin muuttumista.1511

Kuva. Kallion osalta suunnitelman 1965 versiossa rautatietä reunustava huvila-alue on suunnitel-
massa hävitetty kokonaan Vapaudenkadun ja siihen liittyvien ramppien alta (kuva).1512

Suunnitelmalla oli kuitenkin suuri merkitys rautatiealueen viereisille Eläintarhan huvi-
loille, koska niiden päälle oli suunniteltu liikennejärjestelyihin liittyneitä aluelevennyksiä
ja tästä johtuvia aluevaihtoja kaupungin ja valtion välillä (kuva). Rautatiehallitus piti nimit-
täin välttämättömänä, että Eläintarhanlahden kohdalla 30 metrin levyinen alue ratapiha-

1513

1508 Helsingin keskustasuunnitelma 1965, 2.
1509 Kolbe 2002, 273 274.
1510 Esim. Norppa 2019, 417.
1511 Kolbe 2002, 274.
1512 Norvasuo 2014.
1513 Helsingin keskustasuunnitelma 1965, 12.



Kuva. Suunnitellut aluevaihdot Valtion Rautateiden
kanssa, selitteet kuvassa.1514

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kannan mukaisesti aluevaihtoa pienennettiin suunnitel-
lusta, jotta Kaisaniemen puistoa ja Eläintarhanlahtea voitiin mahdollisimman paljon säilyt-
tää.1515 Kaupunki luovutti levennyksen takia vuonna 1966 ratapihan itäpuolelta 20 000m2

alueen Eläintarhasta ja Kaisaniemen puistosta.1516 Tässä yhteydessä valtio velvoitettiin ra-
kentamaan Eläintarhanlahden rannalle kävely- ja huoltotie sekä siihen liittyvä Töölönlah-
den ja Eläintarhanlahden välinen silta.1517 Rautatie-alueen leventämisen takia aiheutuva

joka oli mahdollista sopivien korkeussuhteitten vuoksi. Vapaudenkadun piti kulkea katetun
osan länsireunalla.1518

Kuva. Aallon keskustasuunnitelma 1961, Eläintarhan katettu alue.1519

Levennys aiheutti useita Eläintarhan huvila-alueella sijaitsevien rakennusten purkamisia ja
tonttien pienentymisiä. Levennyksen takia irtisanottiin huvila n:o 13 vuokra-alue, jonka
seurauksena purettiin vanhainkotina toiminut punatiilinen rakennus Brummerska hem-
met.1520 Samoin irtisanottiin osa huvila n:o 14 aluetta ja purettiin pihapiirissä ollut

1514 Khs:n mietintö 1961 n:o 27, Keskustan asemakaavasuunnitelma, liite 1.
1515 Uusi Suomi 3.6.1966. Kaupunkisuunnittelu-
virasto, asemakaavaosasto, keskustasuunnitelma 092824. HKA.
1516 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.6.1966 n:o 24.
1517 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 20.3.1967 § 504. HKA.
1518 Helsingin keskustasuunnitelma 1965, 12.
1519 Helsingin keskustasuunnitelma 1965, 22 23.
1520 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 17.12.1968 § 1935. HKA.



puurakenteinen asuinrakennus (Gröna Villan)1521 ja varasto sekä rata-alueen vierellä sijain-
neet ratatyöntekijöiden asuinrakennukset.1522 Levennyksen takia purettiin myös huvila n:o

, kiilassa,
tien ja rautatien välissä. Huvila oli saanut lisänimensä siitä, että siellä pidettiin vasikoita,
joista valmistettiin rokotetta isorokkoa vastaan.1523 Myös huvila n:o 8 tontin alue pieneni,
mutta rakennukset säilyivät, vaikka päärakennus sijaitsee ratakuilun reunalla. Alueeseen
liitettiin korvauksena sen pohjoispuolella sijainnut metsänvartijan tupa lähiympäristöi-
neen.1524 Huvila n:o 7 (Sokeain Ystävät ry) vuokra-alueesta irtisanottiin osa, mutta raken-
nukset säilyivät.1525 Levennyksen takia myös Diakonissalaitos joutui luovuttamaan pienen
osan korttelistaan 304. Kaupunki kuitenkin korvasi tämän luovuttamalla laitokselle vierei-
sen Ensi linjan katualuetta ja puistokaistaleen.1526

Aallon keskustasuunnitelmaan liittyen kaupunkisuunnitteluvirasto oli VR:n kanssa laatinut
suunnitelman rautatiealueen ja siihen liittyvien reuna-alueiden järjestelystä, johon liittyen
Helsinginkadun rautatiesilta ja Linnunlaulun kävelysilta uusittiin. Linnunlaulun jalankul-
kusilta valmistui vuonna 1970.1527 Sen suunnitteli Insinööritoimisto Helander & Nirkko-
nen.1528 Vanhan Helsinginkadun alikulkusillan (kuva) korvannut uusi alikulkusilta valmis-
tui vuonna 1971.1529 Sillan suunnitteli Insinööritoimisto Eero Paloheimo & Matti Ollila.1530

Sen rakensi Oy Alfred A. Palmberg Ab.1531

Kuvat. Vanha Helsinginkadun alikulkusilta1532 ja suunniteltu uusi silta.1533

1521 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 16.2.1967 § 522. Gröna Villan oli jo 1840-luvulta lähtien toiminut ilota-
lona ja ravintolana, jossa ylioppilaat kävivät juhlimassa. Síren 2001, 14.
1522 KSV 2015, 67.
1523 Nenonen ja Toppari 1983, 115.
1524 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 20.3.1967 § 515. Kaupunginhallituksen pöytäkirja 20.4.1967 § 1184 §.
HKA. Tupa ja läheinen piharakennus paloivat vuonna 2013.
1525 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 20.3.1967 § 504. HKA.
1526 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.10.1971 n:o 22. HKA.
1527 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 30.6.1969 § 2035. Liitteet 1 12. HKA. Jalankulkusilta purettiin uuden
sillan rakentamisen yhteydessä vuonna 2000.
1528 Khs 23.2.1970 § 588.
1529 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 30.6.1969 § 2035. Liitteet 1 12. HKA.
1530 Khs 5.1.1970 § 36. HKA.
1531 Kslk 16.4.1970 § 449. HKA.
1532 Suomen Sosialidemokraatti 23.4.1960, ARKM, Safan lehtileikekokoelma
1960:5.
1533 Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 1968, 32. HKA.



Smith & Polvinen -suunnitelmana tunnettu Helsinki Metropolitan Transportation Study
julkaistiin vuonna 1968.1534 Se on ehkä tunnetuin Suomessa tehty liikenteen kehittämis-
suunnitelma.1535 Suunnitelmassa keskustaan oli sijoitettu moottoritieverkko, jonka alta olisi
purettu useita kortteleita. Eritasoliittymiä sijaitsi muun muassa Tervasaaren lähellä ja Töö-
lönlahden eteläpuolella.1536 Kallion osalta suunnitelmassa kaavailtiin valtaväylän rakenta-
mista keskustasta rata-alueen itäpuolelta kohti Pasilaa. Toteutuessaan väylä olisi aiheutta-
nut Töölönlahden osittaisen täyttämisen ja rautatien länsipuolella sijaitsevien Eläintarhan
huviloiden purkamisen. Pitkälti liikennetutkimuksen ansiota oli, että valtuusto päätyi
vuonna 1969 metron kannalle.1537

Kaavoitusta ohjasi ajanjaksona kiinteistölautakunta huhtikuuhun 1964 asti ja tämän jälkeen
kaupunkisuunnittelulautakunta. Lautakuntien kokoonpano ja puoluekoostumus ilmenee
liitteinä olevista taulukoista. Kiinteistölautakunnan paikkamäärissä ei ajanjaksona tapahtu-
nut puoluekohtaisia muutoksia eivätkä kokoonpanon voimasuhteet muuttuneet edellisestä
ajanjaksosta. Kokoomuksella, SDP:llä, SKDL:llä ja Rkp:llä oli kullakin 2 edustajaa lauta-
kunnassa ja kansanpuolueella yksi edustaja. Kaupunginhallituksen edustajana toimi edel-
leen apulaiskaupunginjohtaja Juho Kivistö.

Perustettu kaupunkisuunnittelulautakunta aloitti samoilla paikkamäärillä ja voimasuhteilla
kuin kiinteistölautakunta oli toiminut edellä. Kokoonpanon suurin muutos oli, että Liberaa-
linen kansanpuolue tuli mukaan lautakuntaan, kun aiemmat Suomen kansanpuolue ja Va-
paamielisten liitto yhdistettiin vuonna 1965. Tässä yhteydessä edellisten puolueiden edus-
tajat Leo Mattila ja Aarne Välikangas edustivat lautakunnassa uutta puoluetta kahdella
edustajallaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa kaupunginhallituksen edustajana toimi aluksi apulais-
kaupunginjohtaja Juho Kivistö ja 23.2.1967 alkaen Aatto Väyrynen (sd.).1538 Lautakunnan
puheenjohtajina toimivat Jussi Lappi-Seppälä (kok.) vuonna 1964, Aarne Leskinen (sd.)

1534 Hankonen 1994, 317.
1535 Mustonen 2010, 347.
1536 Heikkilä-Kauppinen 2012, 231.
1537 Mustonen 2010, 239 240.
1538 Väyrynen aloitti aluksi viransijaisena, koska Kivistö oli jäänyt sairaslomalle. Kivistö kuoli 10.4.1967, ja
Väyrynen valittiin sitten virkaa tekeväksi apulaiskaupunginjohtajaksi 6.9.1967 alkaen. Kaupunginvaltuuston
pöytäkirja 19.4.1967 n:o 3 apulaiskaupunginjohtajan viransijaisen määrääminen. Kaupunginvaltuuston pöy-
täkirja 6.9.1967 n:o 19 Apulaiskaupunginjohtajan viran täyttäminen.



vuosina 1965 67 sekä Ylermi Runko (sd.) vuodesta 1968 alkaen. Runko oli Osuusliike
Elannon johtaja ja rakennusliike Hakan hallituksen jäsen.

Julkisivuja ajanjaksona tarkastivat (ks. liite) viran puolesta rakennustarkastajana ja puheen-
johtajana Aulis Salo, asemakaavapäällikköinä Tuukkanen ja Olavi Terho. Kaupunginarkki-
tehtina toimi aluksi Ferdinand Salokangas ja sitten Sakari Siitonen. Maistraatin valitse-
mista jäsenistä pitkäaikaisia olivat arkkitehdit Niilo Pulkka, Heikki Siren, Osmo Sipari ja
Bengt Lundsten.

Kallion asemakaavoittajana toimi ajanjaksolla Anneli Wallenius. Wallenius teki ajanjak-
sona opintomatkan Pariisiin 1960-luvun alussa1539, mutta tästä matkasta ei ole tallentunut
tarkempia tietoja. Olavi Terho kävi 1961 tutustamassa uusien asuntoalueiden suunnitteluun
Ranskassa ja Englannissa, Pohjoismaisilla rakennuspäivillä Göteborgissa vuonna 1965,
Tukholmassa vuonna 1967 ja Reykjavikissa vuonna 1968. Tuukkanen osallistui kansainvä-
liseen asunto- ja kaupunkisuunnittelukongressiin Pariisissa Kivistön kanssa vuonna 1962.
Stenius teki matkat Müncheniin kesällä ja syksyllä 1965 sekä kävi Tukholmassa tutki-
massa kaupungin rakennustoimiston kokemuksia saneerausongelmista toukokuussa 1968.

Asemakaavaosastolle keskeisimpiä ajanjaksolla tilattuja ulkomaalaisia lehtiä olivat ruotsa-
laiset Plan, Stadsbyggnad (entinen Kommunalteknisk tidskrift) ja Arkitektur, tanskalainen
Arkitekten Maanedshefte ja Byplan sekä norjalainen Byggekunst, saksalainen Strasse und
Autobahn ja italialainen Urbunistica. Uutena tilattiin ranskalainen L´architecture d'Au-
jourd'hui. Suomalaisista ammattilehdistä keskeisiä olivat Arkkitehti, Suomen Kunnallislehti
ja Tielehti.1540

Asemakaavamuutosten sisältöön vaikuttivat vuodesta 1959 lähtien rakennuslaki ja -asetus
(muun muassa tonttien autopaikkavaatimus) ja valtuuston tonttitehokkuutta alentanut pää-
tös vuonna 1961. Kaavamuutoksiin vaikuttivat vuosina 1961 63 rakennusjärjestyksen ra-
kennustapamääräykset, mutta 1963 hyväksytystä rakennusjärjestyksestä rakennusoikeutta
koskevat kysymykset siirrettiin asemakaavojen yhteyteen.

Kallion alue oli valtuuston rakennusoikeuspäätöksen 11.10.1961 takia rakennuskiel-
lossa asemakaavamuutoksen laadintaa varten. Kiellon aikana rakentaminen oli mah-
dollista uudella kaavamuutoksella tai poikkeusluvilla, joka myönnettiin, kun tiedettiin
kaavamuutoksen olevan valmisteilla tai odottavan vahvistamista. Poikkeusluvan

1539 Mervi Wallenius 16.1.2020. Kyseessä on saattanut olla Pariisissa pidetty Kansainvälinen asunto- ja kau-
punkisuunnittelukongressi 2.- 9.9.1962. Kaupunginhallituksen pöytäkirja 2.5.1962 § 1246. HKA.
1540 Kiinteistölautakunnan ja kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjat. HKA.



myönsi maistraatti tai rakennuslautakunta.1541 Rakentaminen perustui pääosin vuoden
1963 vahvistamattomaan asemakaavaehdotukseen, mutta kaavamuutoksia (ks. liite)
laadittiin myös julkisia rakennuksia kuten kaupunginteatteria ja oikeustaloa varten.
Rakentamista ja puistoalueiden muodostusta on kuvattu oheisessa kartassa.

Kuva. Rakentaminen ja puistoalueet 1961-69.1542 Tummanpunainen = uudet rakennukset, vaalean-
punainen = uudisrakentamista varten vahvistettu asemakaavamuutos, valkeat rakennukset = myö-
hemmin rakennettu, tummanvihreä = asemakaavamuutoksella toteutunut puisto, vaaleanvihreä =
aikaisempi puisto, harmaat = aikaisemmin rakennetut rakennukset, sininen katkoviiva = tonttien
yhdistäminen. Kadunnimien muutokset ja uudet sillat punaisella.

Uusi puisto muodostettiin kortteliin 363, joka oli merkitty urheilualueeksi suuressa kaava-
muutoksessa n:o 5383. Sen kuitenkin päädyttyä korjattavaksi vahvistettiin puistoalue uu-
dessa kaavamuutoksessa (n:o 5653, Wallenius). Puiston suunnitteli Harald Carstens
vuonna 1966 ja se nimettiin Ilolanpuistoksi.1543 Vuonna 1970 alueelle rakennettiin vielä
pieni rakennus leikkipuiston käyttöön.1544 Alueella toimii nykyisin myös Leikkipuisto
Linja.

1541 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 109 110.
1542 Lähteinä korttelisuunnitelmat, asemakaavamuutokset ja kaupunginhallituksen päätökset, koonnut kartalle
Mäkelä 2022.
1543 Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma 2021 2030 aluekortit.
1544 Khs 115.1970 § 1352. HKA. Puisto uudistettiin vuonna 2009.



Eläintarhan ranta-alueen puisto-alue (nyk. Tokoinranta) laajeni itään päin kaavamuutok-
sella n:o 5958. Kallion kirjaston korttelin 333 taka-osassa olleet tontit muutetiin puistoiksi.
Helsinginkadun ja Alppikadun välissä olevaa puistoaluetta laajennettiin muuttamalla länsi-
puolella ollut yleiselle rakennukselle varattu kortteli 396 puistoksi.

Kallion katuverkoston osalta merkittävin muutos oli Eläintarhantien linjauksen muutos
Wallininkadulle ja ko. kadun Helsinginkadun ylittävän sillan rakentaminen Sturenkadulle.
Viimeisin tapahtui suunnitellun oikeustalon takia, vaikka itse talo ei toteutunutkaan. Silta
valmistui vuonna 1969. Silta oli suunniteltu niin, että se oli myöhemmin mahdollista muut-
taa eritasoristeykseksi rakentamalla sillan itäpuolelle kaareva ramppi Helsinginkadulta Ha-
kaniemeen päin, mutta tämä ei toteutunut.1545

Rakentamista kuvaa käänteisesti myös kartta puretuista rakennuksista (kuva). Siitä näkyy,
kuinka ajanjaksolla purettiin paljon puutaloja etenkin linjojen alueelta ja Eläintarhan huvi-
loita kaupunginteatterin rakentamisen ja rautatiealueen leventämisen takia. Tutkimusalu-
eella suuria kivitaloja purettiin Ympyrätalon tieltä sekä yksi osoitteesta Viides linja 10.

Kuva. Helsingin puretut asuinra-
kennukset 1960 1969.1546

Sosiaalivirastotalon, kaupunginteatteritalon sekä suunniteltujen oikeus- ja poliisitalojen yh-
teinen väestönsuoja (kalliosuoja) rakennettiin Kaupunginteatterin ja Toisen linjan väliselle
alueelle pääosin kortteliin 363 tontin 2 alle. Varsinaiset suojahallit olivat kaksikerroksisia.
Mikäli alueelle olisi päätetty sijoittaa poliisi- ja oikeustalo, olisi myös poliisin löytötavara-
toimisto ollut tarkoitus sijoittaa näihin tiloihin. Suojan pääsisäänkäytävä sijoitettiin

1545 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 7.1.1969 57. HKA.
1546 Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosasto saneerausprojekti. Saneeraussuunnitelma osa 1: Asuntojen
ja asuinympäristön parantamisen lähtökohtia B1 22.10.1972. s 51.



kaupunginteatterin paikoitusalueen länsipuolelle. Kalliosuoja oli suunniteltu 4 000 henki-
lölle.1547

Valtuusto hyväksyi 28.4.1965 suojaa koskevan asemakaavan muutoksen (n:o 5653, Walle-
nius).1548 Samalla korttelin n:o 363 tontti n:o 2 oli muutettu urheilualueeksi, koska sisäasi-
ainministeriö ei ollut vielä vahvistanut Kallion laajempaa kaavamuutosta. Suoja valmistui
vuonna 1965.1549 Suojan suunnitteli insinööritoimisto Suora oy ja pääurakoi Arvonen
oy.1550

kaupunginteatteristaan. Paitsi että itse rakennus on tosi tyylikäs,
kaupunginteatterin ympäristö kunnostettiin samalla kauniiksi osaksi Kaisaniemen lahteen
rajoittuvaa maisemaa. Tämä Helsingin rakennuskulttuurin helmi syntyi lasinsirujen ja jät-
teiden pilaaman kalliomaiseman sekä epäsosiaalisen aineksen kansoittaman törkyisen kal-
liomaiseman tilalle.1551 - Teuvo Aura1552

Kaupunginteatteritalohankkeen varhaisempia vaiheita käsiteltiin luvussa III. Sotien jälkeen
Kansanteatteri jatkoi ponnisteluja oman teatterirakennuksen saamiseksi. Keväällä 1948 jul-
kisuuteen esiteltiin arkkitehtitoimisto Blomstedt-Lampénin ehdotus, jossa teatterin yhtey-
teen oli sijoitettu kaksisiipinen kuusikerroksinen virastotalo ja Alkon ravintola. Saman
vuoden syksyllä Helsingin Kansanteatteri ja Helsingin Työväenteatteri solmivat yhteistyö-
sopimuksen, jota pidettiin askeleena kaupunginteatterin perustamisen suuntaan ja arveltiin
vaikuttavan myönteisesti rakennushankkeeseen. Ajatusta tuki Janne Hakulisen kaupungin-
valtuustolle tekemä aloite kaupunginteatterin perustamiseksi lokakuussa 1948. Aloitteen
myötä kaupunginhallitus asetti komitean pohtimaan kaupunginteatterin perustamista, ja
tässä yhteydessä mainittiin myös uuden teatteritalon tarve.1553

Kaupunginhallitus otti teatterin perustamiskysymykseen kielteisen kannan, mutta valtuusto
palautti asian takaisin kaupunginhallitukselle. Valtuusto päätti 12.9.1951 pyytää kaupun-
ginhallitusta asettamaan komitean tutkimaan teatterin sijoituskysymystä. Ensimmäinen

1547 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 8.5.1963 n:o 19:  Eläintarhantien ja Toisen linjan väliselle alueelle suun-
nitellun yhteisen kalliosuojan luonnospiirustusten hyväksyminen.
1548 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.4.1965 n:o 10 11. kaupunginosan (Kallion) korttelissa n:o 330 olevaa
tonttia n:o 1 ja korttelissa n:o 363 olevaa tonttia n:o 2 sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita koskevan ase-
makaavan muuttaminen. s.397.
1549 Helsingin kaupungin karttapalvelu.
1550 Rakennuslupahakemus 11-326-A-65. Rakvv:n arkisto.
1551 Mustonen 1982, 234.
1552 Teuvo Aura toimi Helsingin kaupunginjohtajana vuosina 1968 1979 ja Helsingin kaupunginvaltuuston
puheenjohtajana vuosina 1957 68. Hänestä kaupungin kehittämisessä tuli kulttuurirakennukset ottaa tärkeänä
elementtinä huomioon. Mustonen 1982, 234.
1553 Korsberg ja Lylykoski 2007, 53. Samassa artikkelissa tarkemmin Kaupunginteatterin perustamiseen ja
rakentamiseen liittyviä vaiheita.



teatterikomitea asetettiin syksyllä 1951. Se jätti vuonna 1954 mietinnön, jonka mukaan Ha-
kaniemen torista erotettava tontti oli useistakin syistä erinomainen teatterille.1554

Kesällä 1956 kiinteistölautakunta otti kuitenkin kielteisen kannan teatterirakennuksen si-
joittamiseen Hakaniemen torin itäosaan. Lautakunnan mukaan torille ei jäisi riittävästi tilaa
teatteria varten, sillä tori tarvittiin pysäköintiä, liikenneväyliä ja linja-autojen lähtölaitureita
varten. Sijaintipäätöstä ei voitaisi tehdä ilman arviota siitä, mitä tiloja koko rakennukseen
tulisi ja mitä muita toimintoja siihen mahdollisesti liitettäisiin.1555

Edellisen johdosta kaupunginhallitus asetti lokakuussa 1956 teatteritalokomitean. Mietin-
nössään tulevan rakennuksen sijainnin osalta komitea esitti päätyneensä siihen, että sijoi-
tuspaikka oli mieluiten lähellä kaupungin keskustaa. Melun eristämiseksi myös etäisyys lii-
kenneväylistä olisi eduksi. Neljästä vaihtoehdosta1556 komitea1557päätyi suosittelemaan
Eläintarhaa:

västi tilaa sekä teatterirakennukselle että autojen pysäköimiseen. Lisäksi se sijaitsee lä-
hellä Hakaniementoria, joka par'aikaa on muodostumassa entistä edustavammaksi sekun-
dääriseksi liikekeskukseksi ja jossa ovat lukuisten keskustasta ja asuntoalueilta johtavien
raitio- 1558

Kaupunginhallitus hyväksyi komitean ehdotuksen ja valtuusto hyväksyi paikan
19.11.1958.1559 Paikan valintaan vaikutti sekin, että Sosiaalivirastotalo-kilpailun tuloksen
perusteella nähtiin, että myös teatteri mahtuisi alueelle.1560

sijoitus ensimmäisen palkinnon saaneessa ehdotuksessa  ratkaistu parhaiten, minkä-
vuoksi komitea suosittelee teatteritalon sijoittamista suunnilleen tämän ehdotuksen mukai-

1561

Vuonna 1959 julistettiin teatterirakennusta varten yleinen arkkitehtuurikilpailu, jossa uu-
delle teatterirakennukselle varattiin noin 1,5 hehtaarin kokoinen alue. Alueella sijaitsi
useita alueen huviloita puutarhoineen, mutta k

1554 Khs:n mietintö 1958 n:o 29.
1555 Khs:n mietintö 1958 n:o 29, liite A 3 kiinteistölautakunta.
1556 Vaihtoehdot olivat Eläintarhanlahden ja Ensi linjan välinen alue rautatien itäpuolella, ns. puhtaanapitolai-
toksen alue (korttelit 468 ja 469) Mannerheimintien varrella, Töölönlahden pohjoispuoleinen Eläintarhan
puistoalue sekä Simonkadun ja Annankadun kulmauksessa oleva rakentamaton kallioalue. Khs:n mietintö
1958 n:o 29, liite B, Teatteritalokomitean mietintö 2.9.1958.
1557 Teatteritalokomitea: Puheenjohtajana kaupunginjohtaja Aho, jäseninä Eino Uski, Janne Hakulinen,
Veikko Loppi, Hellä Meltti, Modeen, Jussi Saukkonen, Tuukkanen ja Terho. Khs:n mietintö 1958 n:o 29,
liite B, Teatteritalokomitean mietintö 2.9.1958.
1558 Khs:n mietintö 1958 n:o 29, liite B, Teatteritalokomitean mietintö 2.9.1958.
1559 Arkkitehti 10 11/1967, 11.
1560 Khs:n mietintö 1958 n:o 29.
1561 Khs:n mietintö 1958 n:o 29, Liite B, Teatteritalokomitean mietintö.



ohjeelliset ja niistä oli lupa poiketa.1562

Kilpailu päättyi 15.10.1960. Siihen jätettiin 26 ehdotusta. Palkintolautakuntaan kuuluivat
Helsingin kaupungin valitsemina kaupunginjohtaja Lauri Aho (puheenjohtaja), apulaiskau-
punginjohtaja Eino Uski, vt. kaupunginarkkitehti Erkki Koiso-Kanttila, virastopäällikkö
Alpo Lippa sekä asemakaavapäällikkö Tuukkanen. Lautakunnan sihteerinä toimi Olavi
Terho. Nimettyinä asiantuntijoina palkintolautakunnassa olivat professori Arvi Kivimaa,
insinööri Risto Mäenpää ja teatterinjohtaja Sakari Puurunen. Suomen Arkkitehtiliiton ni-
meämät palkintolautakunnan jäsenet olivat arkkitehdit Veijo Martikainen ja Helmer Sten-
ros.1563

Palkintolautakunnan
terirakennukselle monessa suhteessa edullinen. Väljä maasto on tarjonnut mahdollisuudet
sekä liikenteen ja pysäköimistilojen joustavaan järjestelyyn että itse rakennuksen vapaa-

Penttilä ja Kari Virta avustajanaan Pekka Ilveskoski ehdotuksellaan Arlecchino (kuva).

oivallisesti sopeutuu ympäristöönsä. 1564

Kuva. Voittanut ehdotus Arlecchino.1565

Kaupunginteatterin suunnittelutyön otti tehtäväkseen Timo Penttilä. Hän kuvaili teatterita-
lon suunnittelun lähtökohtia Arkkitehti-lehdessä 1967:

tyvät rakennuksen eteläsivulle pitkäksi nauhaksi, joten suuren näyttämön vaateaulasta ja
1566

1562 Helsingin Kaupunginteatterin suunnittelukilpailun ohjelma 1960, ARKM.
1563 Korsberg ja Lylykoski 2007, 56.
1564 Arkkitehti, Kilpailuliite 1/1961.
1565 Arkkitehti, Kilpailuliite 1/1961.
1566 Timo Penttilä, Arkkitehti 10 11/1967, 11.



Valtuusto hyväksyi teatterin luonnospiirustukset 4.4.1962 ja teatteria varten laaditun ase-
makaavan muutoksen 9.1.1963 (n:o 5300, Wallenius). Kaavassa (kuva) talolle varattu
tontti käsitti lähes kokonaan aiemmin keskuskirjastolle varatun korttelin n:o 330 ja ulottui
lisäksi silloiselle puistoalueelle. Puistoalueen menetys korvattiin poistamalla yleisen raken-
nuksen kortteli n:o 385 eli Eläintarhan huvila n:o 6 kiinteistö sekä sen koillissivulla oleva
katualue eli merkitsemällä nämä alueet kaavassa puistoksi. Eläintarhantien linjausta oli täs-
mennetty  ja tien sekä korttelissa n:o 363 olevan sosiaalivirastotalon tontin väliin jäänyt ka-
pea kaista liitettiin edellä mainittuun tonttiin.1567 Asiasta ei käyty valtuustossa
keskustelua.1568

Kuva. Kaupunginteatterin takia laadittu asemakaavanmuutos.

Teatteri valmistui vuonna 1967. Rakennuksen julkisivut on verhottu keraamisilla laa-
toilla.1569 Pääurakoitsijana toimi Arvonen oy.1570 Kaupunki rahoitti teatterihankkeen muun

1567 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 9.1.1963 n:o 24: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelissa n:o 363 olevaa
tonttia n:o 1 ja kortteleita n:o 330 ja 385 sekä niitä ympäröiviä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan
ja korttelin n:o 363 tonttijaon muuttaminen sekä korttelin n:o 330 tonttijaon hyväksyminen.
1568 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 9.1.1963 n:o 24, valtuuston kokouksen keskustelupöytäkirja § 26.
1569 Penttilän lisäksi suunnittelutyöhön osallistuivat Pekka Salminen ja Jukka Siivola, Maija Ruoslahti, And-
rew Davies, Werner Finke, Noah Greenberg, Esko Koivisto, Pirjo Makkonen, Kari Pääkkönen ja Annikki
Tiirikkala. Timo Penttilä, Arkkitehti 10 11/1967, 11.
1570 Rakennuslupahakemus Ke-903-1964-A (1964), Rakvv:n arkisto. Rakennusmestari Veli Taavi Arvonen
(1908 1994) perusti 1934 yhdessä rakennusmestari Vilho Heinosen kanssa Arvonen & Heinosen rakennus-
liikkeen ja 1942 rakennustoimisto Arvonen Oy:n. Arvonen Oy oli 1950-luvun loppupuolen suurin rakennus-
liike Suomessa. Vaikuttajamestarit 2005, 28 29.



muassa ottamalla lainan Vakuutusyhtiö Fennialta ja Suomen Työväen Säästöpankilta.1571

Teatterin edustajat ja suunnittelijat olivat suunnittelutyön aikana tehneet opintomatkoja Eu-
roopan teatterikeskuksiin.1572

Rakennushankkeen jo alettua käsiteltiin julkisivulautakunnassa viereisen sosiaaliviraston
talon suunnitelleen arkkitehti Heikki Sirenin kirjelmä, jossa hän oli huolissaan muun mu-
assa talojen välissä olevasta puistosta.1573 Lautakunta kuitenkin puolsi Penttilän suunnitel-

ta kulkeva
1574

Teatterirakennuksen takana ollut Ensi Linjan jatke muutettiin asemakaavanmuutoksessa
vuonna 1967 väliaikaiseksi pysäköintialueeksi (n:o 5958, Wallenius). Samassa yhteydessä
määriteltiin Aallon keskustasuunnitelman mukainen rautatiealueen uusi raja ja muutettiin
puistoksi korttelit n:o 394 ja 395.1575

Teatterin tieltä kaupunki purki kolme vuokratonteilla ollutta Eläintarhan huvilaa, numerot
3-5, jotka toimivat teatteria rakennettaessa työmaakonttoreina (kuva). Huvilapuutarhoista
ovat jäljellä eräät suuret ja komeat jalopuut.1576 Teatterin eduspuistoon sijoitettiin vuonna
1966 järjestetyn patsas-kilpailun voittaneen Kari Juvan pronssiveistos "Thalia ja Pegasos"
vuonna 1970.1577

Kuva. Kaupunginteatterin työmaa
1960-luvulla. Huvila 4 (valm. 1895)
on jäämässä työmaan alle.1578

Haluttaessa kaikki huvilat olisi voitu säilyttää esimerkiksi rakentamalla teatteri niiden
taakse, lähemmäksi Ensi Linjan ja Castréninkadun kulmausta. Kyseiselle kohdalle

1571 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.1.1962  n:o 22 Lainan ottaminen Helsingin Työväen Säästöpankilta
ja n:o 23 Lainan ottaminen Vakuutusosakeyhtiö Fennialta.
1572 Korsberg ja Lylykoski 2007, 60.
1573 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 15/64 20.3.1964 §

HKA.
1574 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 15/64 20.3.1964 § 437 ja 29.7.1964 § 1110 Cb:18. HKA.
1575 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 8.11.1967 n:o 25. 11. kaupunginosan (Kallion) kortteleita n:o 302, 303,
394 ja 395 sekä puisto-, katu- ja rautatiealueita koskevan asemakaavan muuttaminen.
1576 KSV 2015, 70; Nenonen ja Toppari 1983, 216.
1577 Eduspuisto nimettiin vuonna 2015 Tarja Halosen puistoksi. Norppa 2019, 318.
1578 KSV 2015, 68.



toteutettiin myöhemmin teatterin laajennus. Toisaalta Timo Penttilä oli todennut vuonna
1982, Suomi Rakentaa 6 -näyttelyä arvioidessaan, että suojelun arvoisia olivat vain muuta-
mat arvokkaat monumentit.1579

Kallion kansakoulu (nykyinen Kallion ala-aste) oli valmistunut vuonna 1910 Itäisen Papin-
kadun ja Neljännen linjan kulmaan (arkkitehtitoimisto Jung ja Bomanson). Kouluun tuli 30
varsinaista luokkahuonetta sekä 8 muuta opetushuonetta ja koulukeittola. Siihen aiottiin
myös 600 hengen luentosalia työväestön opintoja varten, mutta tästä oli luovuttu. Koostaan
huolimatta koulu osoittautui heti alkuunsa pieneksi, jolloin osa luokista oli sijoitettava
vuokratiloihin.1580 Samassa korttelissa (kuva) oli Porthaninkadun kulmassa vuonna 1891
valmistunut ensimmäinen kansakoulu, joka sittemmin toimi apukouluna. Sen naapurina oli
vuonna 1898 valmistunut kaksikerroksinen pientenlastenkoulu.1581

Kuva. Kallion koulut sijoitettuna ortoilmaku-
valle 1943.1582

1960-luvulle tultaessa kansakoulurakennuksessa ei ollut suoritettu varsinaista peruskor-
jausta, jonka takia suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan mukaan rakennus tuli sa-
neerata ja siihen tuli rakentaa tarvittavat uudet luokkahuoneet. 1960-luvun vaihteessa oli
suunniteltu koulun ja naapuritalon välillä olevan solaa täytettäväksi lisärakennuksella,
johon olisi sijoitettu muun muassa varastotiloja ja suihkuhuone. Lisäksi oli suunniteltu
rakennettavaksi erillinen lisärakennus, joka olisi sijoittunut koulun vieressä olevan
alun perin pientenlastenkouluna toimineelle puutalon paikalle. Lisärakennukseen olisi
sijoittunut muun muassa juhlasali ja kouluhammasklinikka.1583

1579 Timo Penttilä, Arkkitehti 2/1982, 28 32.
1580 Somerkivi 1977, 331.
1581 Nenonen ja Toppari 1983, 169.
1582 Laatinut Kyllönen 2015, 38.
1583 Kansakoulukomitean pöytäkirja 2.11.1960 n:o 56. HKA.



Koulurakennuskomitea kuitenkin totesi joulukuussa 1961, ettei koulurakennusta voida
laajentaa suunnitellun rakennusohjelman mukaisesti. Tässä yhteydessä kiirehdittiin
korttelin 303 varaamista koulutontiksi, jotta sille voitaisiin suunnitella 15 25 luokka-
huoneinen koulurakennus samanaikaisesti nykyisen koulurakennuksen korjausohjel-
man kanssa. Asiaa koskevissa neuvotteluissa oli käynyt ilmi, ettei oppilasmäärän lisää-
minen ollut tontin pienuuden takia hyväksyttävissä eikä myöskään piha-alueen pinta-
alaa saanut pienentää. Tämän takia esitettiin toista tonttia Kallion kaupunginosan pii-
ristä toista koulurakennusta varten,1584 jota käsitellään luvussa myöhemmin.

Kallion koulun korjauksen suunnittelu kuitenkin jatkui. Koulurakennuskomitea oli laadi-
tuttanut Aulis Blomstedtilla uuden suunnitelman koulun lisärakennuksen ja nykyisen kou-
lurakennuksen muutostöistä. Nämä kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.11.19651585 että
Blomstedtin luonnospiirustukset. Kaupungin rakennusvirastoa kehotettiin kiinnittämään

1586

Lisärakentaminen koulun pihalle oli muutaman vuoden aikana tullut mahdolliseksi, koska
kansakoulukomitean pyynnöstä kaupunki oli varannut koulun leikkikenttää varten erillisen
alueen Kolmannen linjan varrelta korttelista n:o 308 (ks. Oikeus- ja poliisitalot). Ilman ul-
kopuolista leikkikenttää koulun laajennusta ei olisi voinut toteuttaa sen käytössä olleella
alueella.1587 Leikkikentän tieltä purettiinkin vuonna 1966 tonteilla olleet vanhat rakennuk-
set.1588

Arkkitehti Aulis Blomstedt esitteli (kuva) suunnitelmaansa Arkkitehti-lehdessä 1967:

ttää ta-
san 10 m Porthaninkadun kulmaan laskeuduttaessa. Jotta vältyttäisiin alituisesta ylös
alas  ylös  alas -
kennelma, joka alkaa vanhan koulun alimmasta kerroksesta ja päättyy voimistelujuhlasa-

toinen uusista rakennelmista kohtisuoraan IV linjaa vastaan, avoimen pilariston va-
raan. 1589

1584 Kansakoulukomitean pöytäkirja 29.12.1961 n:o 67. HKA.
1585 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 17.11.1965 n:o 34: Kallion kansakoulun lisärakennuksen ja nykyisessä
koulurakennuksessa suoritettavien muutostöiden rakennusohjelman hyväksyminen.
1586 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 17.11.1965 n:o 35: Kallion kansakoulun lisärakennuksen ja nykyisessä
koulurakennuksessa suoritettavien muutostöiden luonnospiirustusten hyväksyminen.
1587 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 21.11.1963 § 3238, liite 4. HKA.
1588 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 21.10.1963 § 1826, HKA.

, Helsingin Sanomat 14.10.1966. ARKM Safa 1966:19191.
1589 Aulis Blomstedt, - ja , Arkkitehti 12/1967, 38 39.



Kuva. Blomstedtin suunnitteleman laajennuk-
sen pienoismalli.1590

Kesällä 1966 kouluhallitus kuitenkin ilmoitti, että hanke supistuisi vanhan koulurakennuk-
sen korjaukseksi. Luonnospiirustusten mukainen suunnitelma oli todettu kustannuksiltaan
erittäin kalliiksi.1591 Myöskään Kallion alueen väestönkasvu ei ollut  odotetun mukai-
nen.1592 Valtuusto hyväksyi 4.10.1967 Kallion kansakoulun uusitun rakennusohjelman,
jonka yhteydessä rakennettiin Itäisen Papinkujan puolelle muun muassa juhlasalin näyttä-
mön ja aputiloja sisältänyt laajennusosa.1593 Uudistustyö valmistui vuonna 1969. suunnitte-
lusta olivat vastanneet Helsingin kaupungin talonrakennusosaston arkkitehdit pääsuunnitte-
lijanaan Yrjö Dunderfelt. Pääurakoinnista vastasi kaupungin rakennusviraston taloraken-
nusosasto.1594 Koska lisärakennushanke peruuntui, peruutui myös erillisen leikkikentän si-
joittaminen kortteliin 308.1595

Korjaushanke ei vaatinut asemakaavamuutosta. Julkisivulautakunta puolsi vanhan koulun
muutossuunnitelmaa muun muassa ehdolla, että ullakon ikkunat säilytettiin entisessä muo-
dossaan.1596 Blomstedtin toivomus vanhan koulurakennuksen ulkoasun säilyttämisestä ei
toteutunut. sen sijaan vanhan koulurakennuksen julkisivusta poistettiin koristeluja ja ikku-
najako yksinkertaistettiin. Rakennus on menossa peruskorjaukseen vuonna 2022. Siinä esi-
merkiksi julkisivu ja ikkunat palautetaan alkuperäistä mukaileviksi.1597

1590 - Arkkitehti 12/1967, 38 39.
1591 Koulurakennuskomitean pöytäkirja 23.8.1966 n:o 57. HKA.
1592 - ja kansalaiskou Arkkitehti 12/1967, 38 39.
1593 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 4.10.1967 n:o 9: Kallion kansakoulun lisärakennuksen ja nykyisessä
koulurakennuksessa suoritettavien muutostöiden uusittujen rakennusohjelman ja luonnospiirustusten hyväk-
syminen.
1594 Rakennuslupahakemus 11-1578-C-68. Rakvv:n arkisto.
1595 Koulurakennuskomitean pöytäkirjat 11.3.1968 n:o 13. HKA.
1596 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 27/68 12.6.1968 § 370 ja 37/68 21.8.1968 § 547 Cb:21. HKA.
1597 Kallion ala-aste. Hankesuunnitelma 15.10.2018.



Lisärakennushankkeen peruuntumisesta huolimatta apukouluna ja pientenlastenkouluna
toimineet vanhat rakennukset purettiin 1970-luvun alkupuolella.1598 1970-luvun alussa
pohdittiin myös kansakoulun kanslian rakentamista Porthaninkadun kulmassa olleen apu-
koulun tontille, mutta tämäkään hanke ei toteutunut.1599 Apukoulun kohdalle rakennettiin
leikkipuisto, joka vuonna 1985 kaavoitettiin ja nimettiin Porthaninpuistikoksi.

Vuonna 1938 asetettiin erityinen koulurakennuskomitea. Sen tehtävä oli laatia suunnitel-
mia koulutalojen rakentamiseksi erikseen sovitussa järjestyksessä. Komitea toimi vuoteen
1971 asti. Komitea teki jatkuvasti suunnitelmia koulutalojen rakentamiseksi tietyssä järjes-
tyksessä.1600

Komitea laati ensimmäisen mietintönsä vuonna 1939. Mietinnön mukaan Etu-Kallioon
olisi pitänyt rakentaa uusi kansakoulu vuonna 1945.1601 Koulun paikaksi komitea oli suun-
nitellut korttelia 363 Ensimmäisen ja Toisen linjan väliltä. Tämä tontti oli tuolloin valtion
hallinnassa, joten komitea ehdotti kaupunginhallitukselle mahdollisuutta saada tontti kau-
pungin käyttöön esimerkiksi vaihtojärjestelyin. Tontin sijaintia perusteltiin siten, että
paikka on koko lailla keskellä läntistä Etu-Kalliota Siltasaari mukaan luettuna, joten

vanha Kallion koulu jäisi etupäässä itäisen Etu-Kallion kouluksi.  Kaupunginhallitus olikin
kehottanut kiinteistöjohtajaa neuvottelemaan valtion kanssa korttelin saamisesta kaupun-
gille mahdollisen aluevaihdon kautta.1602 Asia ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa edennyt
muun muassa talvisodan syttymisen vuoksi.1603

Vuonna 1949 komitea oli pohtinut koulun sijoitusta kaupungin omistamaan kortteliin 301
b1604 vaikka kortteli oli periaatteessa jo vuonna 1938 varattu tulevalle sosiaalivirastota-
lolle (ks. tarkemmin sosiaalivirastotalo). Tämäkään ei toteutunut, joka todennäköisesti
johtui Kallion alueen alkavasta rakennuskiellosta ja suunnittelun keskeneräisyydestä
(ks. luku IV).

Uuden koulun suunnittelu kytkettiin seuraavaksi suunnitteilla olleeseen, Kallion van-
han kansakoulun korjaamiseen ja laajentamiseen. Kansakoulukomitea oli vuonna 1961
todennut, että vanhan kansakoulun lisärakennushanketta ei voida toteuttaa tontin pie-
nuuden takia (ks. edellä). Tämän takia ehdotettiin mieluummin rakennettavaksi uusi
Etu-Kallion kansakoulu kortteliin 303: Tällöin koko alueen koulukysymys saisi

1598 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 4.10.1967 n:o 9: Kallion kansakoulun lisärakennuksen ja nykyisessä
koulurakennuksessa suoritettavien muutostöiden uusittujen rakennusohjelman ja luonnospiirustusten hyväk-
syminen.
1599 - Ilta-Sanomat 8.8.1973. Kaupunkisuunnitteluvirasto, leh-
tileikkeet. Sekalaista 1960 87, Uc:92. HKA.
1600 Somerkivi 1977,  337.
1601 Somerkivi 1977, 335. Tässä vaiheessa Etu-Kallio viittasi nykyisen 11. kaupunginosan alueeseen, Taka-
Kallio tarkoitti nykyistä Alppiharjua.
1602 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 27.4.1939 § 985, liite 1. HKA.
1603 Somerkivi 1977, 335.
1604 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 5.5.1949 § 1091, liitteet 4 5. HKA.



kokonaisratkaisun. Uutta koulua suunniteltiin 15 25 luokkahuoneiseksi ja se tultai-
siin toteuttamaan samanaikaisesti nykyisen koulurakennuksen korjausohjelman
kanssa.1605

Vuonna 1962 talorakennusosasto oli tutkinut korttelin 303 sopivuutta alustavan raken-
nusohjelman mukaiselle koulurakennukselle, mutta oli todennut sen liian pieneksi
suunnitellulle hankkeelle. Osasto oli kuitenkin neuvotellut mahdollisuudesta saada uu-
teen [1963] asemakaavaan, korttelin läheisyyteen, pallo- ja leikkikenttiä. Niiden sijoit-
taminen riippui kuitenkin siitä, rakennetaanko uusi oikeus- ja poliisitalo tälle alueelle
vai löydetäänkö sille tontti muualta. Osasto oli todennut, että mikäli alueelle rakennet-
taan molempia kouluja varten omat kentät, voitaisiin komitean esittämää rakennusoh-
jelmaa laajuuteensa nähden ehdottomana maximina puoltaa. 1606

Etu-Kallion uusi kansakouluhanke peruuntui vuonna 1964, kun koulu päätettiin sijoit-
taa Alppiharjun alueelle. Tarkoituksena oli laajentaa korttelissa 372 koulutontiksi va-
rattua tonttia yhdistämällä se viereiseen kortteliin 371, jolloin Etu-Kallion tarvitsemat
luokkatilat saataisiin sijoitettua Taka-Kallion koulun uudisrakennukseen. Tässä yhtey-
dessä koulurakennuskomitea perui varausanomuksensa korttelin 303 osoittamiseksi
koulutontiksi.1607 Rakennushanke ei lopulta tässäkään paikassa toteutunut. Onneksi
näin, koska se olisi tarkoittanut muun muassa nykyisen Työväenmuseon ympäristön
puutaloalueen purkamista.

Seuraavassa on käsitelty kaupungin vuosina 1961 1968 tekemiä erilaisia kiinteistötapahtu-
mia, jotka eivät ole tulleet esille luvun muissa yhteyksissä.

Oikeus- ja Poliisitalojen suunnitteluun liittyen kaupunki hankki 8.8.1963 tehdyssä vaih-
dossa valtion kanssa omistukseensa korttelin 302 tontin
ja korttelin 308 tontin 2. Tontit kaupunki hankki suunnittelemaansa pallokenttä-paikoitus-
taloa varten. Valtiolle kaupunki luovutti vaihdossa tontteja Lauttasaaresta merimiesammat-
tikoulua varten.1608 Korttelin 302 tontin 4 (Toinen linja 10, valm. 1939) kaupunki hankki
omistukseensa 22.8.1963 (lainhuuto) luovuttamalla kiinteistön omistaneelle Vakuutusyhtiö
Salamalle kolme rakentamatonta tonttia Niemenmäestä.1609

Kaupunginteatterin takia kaupunki osti huviloiden n:o 3 (myyjänä Helenius, Burmeister,
Mäkeläinen ym.) ja n:o 5 (myyjänä Anna-Liisa Ahonen) rakennukset1610 sekä pakkolunasti

1605 Kansakoulukomitean pöytäkirja 29.12.1961 n:o 67. HKA.
1606 Koulurakennuskomitean pöytäkirja 19.9.1962 n:o 28. HKA.
1607 Koulurakennuskomitean pöytäkirja 12.11.1964 n:o 68. HKA.
1608 Lainhuutokortisto, korttelit 302 ja 308, KA; Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.3.1963 n:o 16.
1609 Lainhuutokortisto, kortteli 302, KA; Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 29.5.1963 asia n:o 23. Rakennus on
sittemmin toiminut kaupungin vuokratalona.
1610 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 6.8.1962 § 1229. HKA.



huvila n:o 4 rakennukset ja vuokra-alueen Hanna Söderbergin perikunnalta.1611 Ennen pak-
kolunastusta kaupunki oli useaan kertaan neuvotellut perikunnan kanssa vuokra-alueen ja
sen rakennusten luovuttamisesta, mutta ei ollut päässyt sopimukseen.1612

Korttelissa 305 kaupunki teki vuonna 1963 vaihdon Kiinteistö oy Kurvilinjan kanssa: kau-
punki sai tontin osoitteessa Porthaninkatu 1 ja antoi tilalle kaksi rakentamatonta tonttia
Meilahdesta. Kaupungin tarve hankkia Porthaninkadun tontti johtui Toisen linjan  Portha-
ninrinteen  Eläintarhatien mukaisten liikennejärjestelyjen takia. Osana niitä kiinteistölau-
takunta oli kehottanut kaupunginhallitusta hankkimaan osan ko. tonttia.1613 Tontin kulma
oli piirroksessa pyöristetty, mutta suunnitelmaa ei toteutettu.

Myös metronsuunnittelutoimiston oli ehdottanut tontin hankkimista kaupungin omistuk-
seen, koska kaupunki suunnitteli käyttävänsä sitä 1960-luvulla osana Hakaniemen metro-
aseman kokonaisuutta. Siltasaarenkadun alle sijoitetusta metroaseman pohjoisesta lippu-
hallista oli tarkoitus rakentaa kävely-yhteydet kolmeen suuntaan, ensimmäinen tälle kul-
matontille, toinen kortteliin 306 ja kolmas Kallion sosiaalivirastotalon kulmaan. Samaan
kokonaisuuteen liittyi myös korttelin 307 kiinteistö Toinen linja 7. Sen kaupunki halusi
saada omistukseensa, jotta voisi tulevaisuudessa rakentaa tontille suuren virastokokonai-
suuden. Tällöin olisi saatu laaja yhtenäinen virastokokokonaisuus alla olevan piirustuksen
mukaisesti (kuva). Metronsuunnittelutoimisto ehdotti myös harkittavaksi, tulisiko tähän
kokonaisuuteen liittää vielä korttelissa 305 oleva Panttilainakonttorin tontti osoitteessa
Toinen linja 3.1614 Toinen linja 7 kiinteistö siirtyikin kaupungin omistukseen vuonna 1971
(ks. jäljempänä).

Kuva. Hakaniemen tulevan
metroaseman ympärille suunni-
teltu virastokokonaisuus
1968.1615

1611 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 7.9.1964 § 1532 ja 14.12.1964 § 2106. HKA.
1612 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 23.12.1964 § 3493, liite 1. HKA.
1613 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 17.4.1961 § 727. HKA.
1614 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 26.8.1968 § 3256 metronsuunnittelutoimiston lausunto 2.2.1968, liite 4.
HKA.
1615 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 8.1968 § 3256 metronsuunnittelutoimiston lausunto 2.2.1968, liite 5.
HKA.



Tontin Porthaninkadun puolella oli tuolloin puutalo, jossa toimi ravintola Balladi. Toisen
linjan puolelle tonttia oli 1900-luvun alussa noussut matala kivitalo, jossa toimi muun mu-
assa elokuvateatteri Vellamo. Balladin talo paloi vuonna 1964, minkä jälkeen kaupunki
purki molemmat rakennukset.1616 Kaupunki kunnosti tontin käytettäväksi väliaikaisena py-
säköintialueena.1617 Tontille rakennettiin talo vasta 1980-luvulla (ks. luku VII). Väliaikai-
suus kesti siten lopulta yli kaksikymmentä vuotta.

Kiinteistö oy Kurvilinja oli ostanut tontin vuonna 1962 ja vaihtoi sen kaupungin kanssa jo
syksyllä 1963.1618 Kiinteistö oy Kurvilinja oli ennen vaihtoa suunnitellut paikalle arkkitehti
Aarno Ervin suunnittelemaa Kurvilinja nimettyä rakennusta (kuva). Sen piti olla kak-
siosainen konttori- ja liiketalo, jossa myymäläkerrokset oli sijoitettu alimmaksi kahteen ta-
soon, jotka yhdistetään toisiinsa rullaportailla. Konttoritilojen piti tulla rakennuksen korke-
aan osaan.1619

Kuva. Kurvilinjan rakennus.1620

Saalem lähetys ry ehdotti kaupungille kiinteistönsä Näkinkuja 3 vaihtamista kaupungin
omistamaan kortteliin n:o 306. Tavoitteena oli saada rakennettua riittävän suuri toimitalo,
jossa olisi ollut muun muassa kirkkosali, työntekijöiden asuntoja ja toimisto. Talosta oli
laadittu alustava rakennusluonnos (kuva). Yhdistys oli valmis rakentamaan tontilla sijain-
neelle, päiväkotikäytössä olleelle rakennukselle uudet tilat muualle. Kiinteistölautakunta

entaminen kaupungin tar-

kohteeksi. Kaupunginhallitus päätti näin olla suostumatta hakemukseen.1621

1616 Nenonen ja Toppari 1983, 119.
1617 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 5.8.1964 § 265. HKA.
1618 HKA, kiinteistökortisto, kortteli 305.
1619 , Helsingin Sanomat 29.9.1962. s. 19 n:o 263.
1620 , Suomen Sosialidemokraatti 29.9.1962, Safan lehtileikekokoelma 1962:13.
ARKM.
1621 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 18.2.1965 § 496, liitteet 1 7. HKA.



Kuva. Rakennusluon-
nos (J. Salokari).1622

Kaupunki vuokrasi vuonna 1964 valtiolle virka-asunnon Sokeainkoulun johtajalle kortte-
lissa n:o 302 olevasta Toinen linja 8 kiinteistöstä. Taustalla oli valtion ja kaupungin  te-
kemä aluevaihto oikeus- ja poliisitalojen suunnitelman takia (ks. edellä). Talossa oli jo en-
nen aluevaihtoa ollut Sokeainkoulun johtajan virka-asunto, toimisto ja opetuskeittiö. Kiin-
teistölautakunta oli päätynyt ratkaisuun, jossa virka-asunto ja toimisto olisi sijoitettu vierei-
sen Toinen linja 10 huoneistoihin ja päiväkoti sijoitettu Toinen linja 8 rakennukseen.1623

Kaupunginhallitus päätyi kuitenkin sijoittamaan päiväkodin kiinteistön Toinen linja 10
huoneistoihin. Syynä oli ilmeisesti Toinen linja 8 kiinteistön tarkentunut suurempi korjaus-
kustannus ja vastaavasti yhdistettyjen huoneistoiden tarkentunut pienempi arvioitu kustan-
nus.1624 Kaupunki kieltäytyi luovuttamasta vuonna 1964 Sokeain Keskusliitto ry:lle So-
keainkoulun rakennuksen käsittänyttä tonttia korttelissa 302, koska kaupunki suunnitteli
käyttävänsä korttelin julkista rakennusta (poliisitaloa) varten.1625

Kaupunki jatkoi valtion pyynnöstä korttelin 363 tontin 6 vuokra-aikaa vuoden 1965 alusta
toistaiseksi, mutta ilmoitti että tontti olisi tyhjennettävä rakennuksista vuoden 1965 kulu-
essa. Vuokra-aluetta myös pienennettiin, jotta Toista linjaa voitaisiin levittää ko. tontin alu-
eella.1626 Tarkoituksena oli saada poliisi- ja oikeustalojen kaavoituksen yhteydessä esiin
nostettu alue leikkikenttäkäyttöön.

Arkkitehti Matti Lieto tarjosi vuonna 1967 kaupungille lastentarhahuoneistoksi toimisto-
käytössä olevan huoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita As.oy Läntinen Papinkatu 6 -
talosta. Kauppa jäi tekemättä, koska hanke ei saanut tarpeeksi kannatusta taloyhtiön yhtiö-
kokouksessa.1627 Kaupunki kuitenkin osti vuonna 1968 Paraisten Kalkkivuori oy:n sille

1622 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 18.2.1965 § 496, liite 15. HKA.
1623 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 12.3.1964 § 922, liite 2 (kiinteistölautakunta). HKA.
1624 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 12.3.1964 § 922, liite 5 (kunnossapitotarkastaja), HKA

Helsingin Sanomat 14.3.1964 ARKM, Safan lehtileikekoko-
elma 1964:3.
1625 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 2.12.1964 § 3287. HKA.
1626 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 20.1.1964 § 95 ja 3.2.1964 § 226. HKA.
1627 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 23.10.1967 § 1628, Kaupunginhallituksen pöytäkirja 16.11.1967 §
1333, liitteet 1 7. HKA.



tarjoamat lastentarhahuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet osoitteessa Castréninkatu
28 (326/28). Kyseessä oli tilat, joita kaupunki oli aiemmin vuokrannut Paraisten Kalkki-
vuori oy:ltä lastentarhan käyttöön.1628

Eläke-Varma keskinäinen Vakuutusyhtiö rakennutti asuintalon osoitteeseen Toinen linja
35 - Alppikatu 3 korttelissa 310. Rakennus valmistui vuonna 1964. Sen suunnitteli arkki-
tehti Olli Kuusi ja urakoi Laatubetoni oy. Rakentamisessa hyödynnettiin veronhuojen-
nusta.1629 Julkisivulautakunta oli puoltanut suunnitelmaa jättäen rakennustarkastajan hy-
väksyttäväksi ullakon "nokan".1630 Rakentaminen perustui vuoden 1963 asemakaavaehdo-
tuksen.

Paikalla sijaitsi aiemmin rautatieläisten perustama Työväen Asunto-osakeyhtiö Eläköön
(1899), joka ulottui myös naapurissa olevalle Kolmas linja 36 tontille. Korttelin keskiosan
laaja piha-alue muistuttaa yhä puutalon ajoista.1631 Kiinteistö oli perin koristeellinen par-
vekkeineen ja lipputankoineen.1632 Martta Salmela-Järvinen kuvaa muistelmissaan asumis-
taan yhtiössä:

-yhtiö oli asunto-osakeyhtiö, jossa jokaisella osakkaalla oli ainakin
huone ja keittiö ja oma porraskäytävä. Porraskäytävänsä viereen sai osakas
raivata itselleen kukkapenkin, ja niihin istutettiin kukkia ja pensaita, jotka
myöhemmin kasvoivat niin, että koko piha oli kuin yhtenäinen, tuuhea puu-
tarha. Me jouduimme asumaan erään perheen keittiöön; he eivät olleet osak-

oli useita lapsia, ahdasta heilläkin oli, ja ruoka heidän oli keitettävä pesän
1633

Eläke-Varma rakennutti myös osoitteeseen Fleminginkatu 4 korttelissa n:o 336. Rakennus
valmistui vuonna 1965. Sen suunnitteli arkkitehti Olli Kuusi ja pääurakoitsijana oli  Arvo
Westerlund oy. Rakennushankkeessa käytettiin hyväksi veronhuojennusta.1634 Eläke-

1628 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 16.7.1968 § 1159, Kaupunginhallituksen pöytäkirja 5.8.1968 § 3052.
HKA.
1629 Kiinteistökortisto, kortteli 310 HKA; rakennuslupahakemus Ke-1776-1961-A (haettu 10.10.1961, lupa
myönnetty 8.5.1963), Rakvv:n arkisto.
1630 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 52/61 18.10.1961 § 998 Cb:16. HKA.
1631 Nenonen ja Toppari 1983, 137.
1632 Nenonen ja Toppari 1983, 134.
1633 Salmela-Järvinen 1965, 110.
1634 Rakennuslupahakemus Ke-0730-64-A Rakvv:n arkisto; kiinteistökortisto, kortteli 336. HKA,



Varma oli ostanut tontin puutaloineen 4.8.1960 (lainhuuto) As.oy Castor Bost. ab:lta.1635

Ennen puoltoaan julkisivulautakunta oli useaan otteeseen kehottanut suunnittelijaa tutki-
maan julkisivuratkaisua.1636

Uudisrakennus on esimerkki siitä, miten vuonna 1961 tehty rakennusoikeuden pudottami-
nen johti paikoitellen kaupunkikuvaongelmiin: viisikerroksisten jugendrakennusten kes-
kelle rakennettiin nelikerroksinen talo (kuva) vuoden 1963 asemakaavaehdotuksen mukai-
sesti. Rakennusta korotetaan tätä kirjoittaessa naapurirakennusten tasolle.

Kuva. Fleminginkatu 4. Rakennusoi-
keuden supistus tuotti vanhoihin kortte-
leihin uudisrakennusten osalta hammas-
tavia katunäkymiä.1637

Samanaikaisesti uudisrakennushankkeen yhteydessä Eläke-varma uudisti (urak. Arvo Wes-
terlund oy) myös viereisen Fleminginkatu 6:ssa olevan vanhan rakennuksen. Sen yhtey-
dessä julkisivulautakunta oli kehottanut korjaamaan suunniteltua ikkunajakomuutosta.1638

Eläke-Varma oli ostanut Fleminginkatu 6 vuonna 1911 valmistuneen kivitalon rakennus-
mestari Heikki Kaartiselta 23.1.1961 (lainhuuto).1639 Kiinteistö yhdistettiin 24.3.1964
(lainhuuto) viereisen Fleminginkatu 4:n kanssa asunto-osakeyhtiöksi As.oy Fleminginkatu
4 6.1640

Kiinteistö oy Toinen linja 7 rakennutti toimistorakennuksen kortteliin 307, joka valmistui
vuonna 1965. Rakennuksen pääurakoitsijana toimi Polar-rakennus oy ja sen suunnitteli
arkkitehti Ilmo Valjakka.1641 Aiemmin paikalla oli ollut Heikkilän makkaratehdas ja

1635 Kiinteistökortisto, kortteli 336. HKA.
1636 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 23/64 6.5.1964 § 659, 26/64 27.5.1964 § 776, 29/64 17.6.1964 § 920,
30/64 24.6.1964 § 941 ja 31/64 1.7.1964 § 991. Cb:18 HKA.
1637 Google Maps 2020.
1638 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 26/64 3.6.1964 § 827 ja 29/64 17.6.1964 § 932 Cb:18. HKA.
1639 Kiinteistökortisto, kortteli 336. HKA.
1640 Lainhuutokortisto, kortteli 336. KA.
1641 Rakennuslupahakemus Ke-1468-64-A. Rakvv:n arkisto.



asuntotalo,1642 jonka varatuomari Leo Haikonen (KOP) osti perustettavan kiinteistöyhtiön
nimiin 23.2.1965 (lainhuuto).1643 Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan kehottanut suun-
nittelijaa muun muassa tutkimaan rakennuksen yhtymäkohtaa viereiseen rakennukseen ja
julkisivuja paremman esteettisen tuloksen löytämiseksi.1644 Rakennus toteutui vuoden 1963
asemakaavaehdotuksen pohjalta. Rakennus oli vuonna 1960 vahvistetussa asemakaavassa
piirretty pidempänä (ks. luku V), mutta sitä oli pitänyt lyhentää vuoden 1961 rakennusoi-
keuspäätöksen takia. Rakennusta jatkettiin 1970-luvulla osana Rakennusvalvontaviraston
rakennushanketta (luku VII).

Talon ensi vuosien omistussuhteet muuttuivat nopeassa tahdissa. Kiinteistöä perustettaessa
KOP omisti ensimmäisen kerroksen liiketilan, Kiinteistönvälitys OMV-Väinölä oy III-VII
kerrosten ja Osakkeiden Myynti oy Väinölä (KOPin käsikassara) toisen kerroksen toimis-
tokerroksen hallintaan oikeuttavat osakkeet.1645 Jo maaliskuussa 1967 Polar-rakennusyhtiö
omisti talosta V-VII kerrosten ja Keskus-Sato oy III-IV kerrosten hallintaan oikeuttavat
osakkeet. KOP omisti edelleen ensimmäisen kerroksen ja Osakkeiden Myynti oy Väinölä
toisen kerroksen hallintaan oikeuttava osakkeet.1646 Vuonna 1968 Helsingin kaupunki osti
sille tarjotut Polarin ja Keskus-Saton osakkeet.1647 V-kerrokseen sijoitettiin kaupungin
asuntotuotantotoimisto vuonna 1968.1648 Kaupunki oli kiinnostunut kiinteistöstä, koska
metronsuunnittelutoimiston mukaan tulevan Hakaniemen metroaseman kokonaisuus edel-
lytti rakennustöitä tontin alla.1649 Loppuosakin kiinteistöstä siirtyi kaupungin omistukseen
vuonna 1971.1650

Diakonissalaitos suunnitteli korttelinsa uudistamista vuonna 1963 laaditun yleissuunnitel-
man mukaisesti. Laitos aikoi rakentaa neljä 8-kerroksista asuintaloa, yhden kolmikerroksi-
sen hallinto- ja yhden 2 10-kerroksisen sairaalarakennuksen. Ensimmäisessä vaiheessa ra-
kennettaisiin yksi 8- kaikki

 1651 Suunnitelmasta ei ole

1642 , Suomen Sosialidemokraatti 27.6.1960, ARKM, Safan
lehtileikekokoelma 1960:8.
1643 Lainhuutorekisterikortisto, kortteli 307. KA.
1644 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 30/64 24.6.1964 § 946 ja 15.7.1964 § 1077 Cb:19. HKA.
1645 Perustavan yhtiökokouksen 18.1.1965 pöytäkirja. KA.
1646 Yhtiökokouksen 29.3.1967 pöytäkirja. KA.
1647 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 2.4.1968 § 590, HKA; ylimääräisen yhtiökokouksen 22.10.1968 pöytä-
kirja. KA.
1648 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 22.10.1968 § 1647. HKA.
1649 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 26.6.1968 asia n:o 68 Vuoden 1968 talousarvion tilillä 143208 olevan
määrärahan ylittäminen.
1650 Luovutuskirja 26.4.1971. KA.
1651 Rakennuslupahakemus Ke-0318-63-B. Rakvv:n arkisto.



säilynyt Helsingin rakennusvalvontaviraston arkistossa piirrosta, mutta siihen viitataan
myöhemmän lisärakennuksen (ks. luku VII) rakennuslupahakemuksen liitteessä. Suunni-
telmassa oli tarkoitus purkaa kaikki korttelin vanhat rakennukset ja korvata ne uusilla.1652

Vuonna 1964 kortteliin valmistui ensimmäinen suunnitelluista rakennuksista, kun Helsin-
ginkadun varteen toteutui kahdeksankerroksinen asuintalo Cecilia. Siihen tuli 60 yksiötä ja
ensimmäiseen kerrokseen yhteisasuntola.1653 Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Erkki ja
Inkeri Linnasalmi ja pääurakoitsijana toimi rakennustoimisto Viljo A. Kyllönen.1654 Ra-
kennuksen paikalta oli purettu edellisenä vuonna 1870-luvulta peräisin oleva vanha metsäs-
tysmaja. Sen oletetaan olleen alueen vanhin rakennus. Cecilia toimi opiskelija-asuntolana
ennen kunnostamista asumispalveluyksiköiden käyttöön vuonna 2008.1655 Rakennusta var-
ten ei tehty kaavamuutosta.

Mannerheimin lastensuojeluliitto rakennutti korttelissa 308 toimitilarakennuksensa osoit-
teeseen Toinen linja 17. Rakennus valmistui vuonna 1965. Sen suunnitteli arkkitehti Niilo
Kokko ja urakoi Rakennustoimi oy.1656 Toimitalon liitto rakennutti lapsiin kohdistuvan toi-
minnan tyyssijaksi. Liiton keskuskanslian lisäksi taloon sijoittui muun muassa Pelastakaa
Lapset r.y:n keskustoimisto, Helsingin kaupungin Hakaniemen lastentarha, Suomen mie-
lenterveysseura, Lomaliitto ja Suomen-Ruotsin Kummikuntatoiminnan Keskusliitto.1657

Liitto rakensi myös asuintalon ja autohallin osoitteeseen Toinen linja 19 21. Ne valmistui-
vat vuonna 1964. Talot suunnitteli arkkitehti Niilo Kokko ja urakoi Vakiorakenne oy.
Asuintalossa  on rakennuslupapiirroksen mukaan kaksioita ja kolmioita.1658 Rakennus teh-
tiin pääasiallisesti liiton työntekijöiden työsuhdeasunnoiksi. Rakentamisen taustalla vai-
kutti sekin, että kaupunki oli velvoittanut liittoa käyttämään tonttien huomattavan raken-
nusoikeuden.1659 Tämä liittynee kaupungin lunastusmahdollisuuteen tilanteessa, jossa tont-
tia ei ollut rakennettu asemakaavan mukaisesti (ks. luku V). Rakentamisen yhteydessä suo-
ritettiin myös Toisen linjan jalkakäytävän mataloittaminen katutasanteen tasolle liiton tont-
tien kohdalla.

1652 Rakennuslupahakemus 11-473-B-69, liite. Rakvv:n arkisto
1653 Paaskoski 2017, 279.
1654 Rakennuslupahakemus Ke-0318-63-B. Rakvv:n arkisto.
1655 Finna-hakupalvelu. HKM.
1656 Rakennuslupahakemus Ke-1282-1963-A. Rakvv:n arkisto.
1657 Suomen Sosialidemokraatti 22.4.1965:6. ARKM, Safan lehtileikekokokoelma 1965:6.
1658 Rakennuslupahakemus Ke-1491-1962-A. Rakvv:n arkisto.
1659 Korppi-Tommola 1990, 202, 204.



Julkisivulautakunta puolsi Toinen linja 19 ja 21 suunnitelmia ilman korjauspyyntöjä.1660

Rakennuksia varten laadittiin alla oleva, liiton tonttien n:o 17 ja 19 sekä kaupungilta vuok-
ratun tontin n:o 5 kattanut asemakaavamuutos (n:o 5305, Wallenius). Valtuusto hyväksyi
kaavamuutoksen 20.2.1963.1661

Kuva. Rakennushanketta varten laadittu asemakaa-
vamuutos.

Liitto oli pyytänyt kiinteistölautakunnalta tontin n:o 5 myyntiä, mutta sai sen vain vuok-
ralle. Kaupunkihan oli yleisesti päättänyt siirtyä 1950-luvun lopulla tonttien myynnistä
vuokraukseen. Tontin 17 liitto oli saanut omakseen lahjoituksena oy Toinen Linja 17:lta
14.4.1965 (lainhuuto).1662 Numerossa 19 sijaitsi aiemmin vanha Lastenlinna, joka oli alku-
aan tarkoitettu suojapaikaksi kansalaissodan aiheuttamille isättömille lapsille ja heidän äi-
deilleen. Myöhemmin siellä alettiin kouluttaa lastenhoitajia ja terveyssisaria.1663 Toinen
linja 21 tontilla oli alun perin vuokra-ajuri Karl Oskar Granqvistin talli.1664 Tämän, kau-
pungin edelleenkin omistaman tontin puutalossa ja vajassa oli ennen rakennusten purka-
mista vuokralla lääkintöhallitus.1665 Tontilla sijaitsi korkea Toisen linjan katurajaan kiinni
tullut kallio, jonka liitto louhi pois rakennushankkeensa yhteydessä.1666 Tilalle tuli auto-
halli ja laaja nurmikenttä.

Rakentaminen oli ajanjaksolla edellistä jaksoa rauhallisempaa, joka näkyy myös liitteenä
olevasta taulukosta. Käytännössä kaikki uudisrakennukset noudattivat vuoden 1963 asema-
kaavaehdotusta

1660 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 53/62 24.8.1962 § 1026 ja 56/62 5.9.1962 § 1070 Cb:17, 45/64
30.9.1964 § 1459 Cb:19. HKA.
1661 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.2.1963 n:o 3/10: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelissa n:o 308 ole-
vien tonttien n:o 5, 17 ja 19 asemakaavan muuttaminen.
1662 Lainhuutokortisto, kortteli 308. KA.
1663 Nenonen ja Toppari 1983, 129.
1664 Nenonen ja Toppari 1983, 128 129.
1665 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 13.1.1958 § 91. HKA.
1666 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 5.7.1965 § 1186, liite 3. HKA.



Paavo Aropaltion, Lars Lönnqvistin ja Väinö J. Hintikan perustuma As.oy Kolmas linja
31667 rakennutti kaksi uudisrakennusta korttelin n:o 312 vastakkaisille puolille. Rakennuk-
set suunnitteli arkkitehti Else Aropaltio ja ne pääurakoi Ki-Ra oy.1668 Rakentaminen poh-
jautui vuoden 1963 asemakaavaehdotukseen. Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan ke-
hottanut suunnittelijaa tutkimaan julkisivuja ja kattoratkaisua.1669 Taloissa ei ole lainkaan
huoneistokohtaisia parvekkeita. Stockmann oli ostanut As.oy Kolmas linja 3:n kiinteistön
18.12.1950 (lainhuuto)1670, mutta myi sen edelleen saman nimiselle asunto-osakeyhtiölle
6.11.1962 (lainhuuto).1671 Tontti muodosti viereisen Neljäs linja 2 -tontin kanssa aiemmin
Stockmannin tavaratalon rautakaupan alueen.1672 Tonteille oli Stockmann suunnittelut
suurta rakennusta, jota on käsitelty luvussa IV. Kolmas linja 3 tontti kuului myös As.oy
Termän suunnitelemaan kolmen talon kokonaisuuteen, jota on käsitelty luvussa III.

Er-O-Vi oy rakennutti1673 ja Rakennustoimisto Erkki Vilamo oy urakoi As.oy Mäkirinteen
uudisrakennuksen korttelissa n:o 309. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Ilmo Valjakka.
Hankkeessa hyödynnettiin verohuojennusta.1674 Rakennus toteutui vuoden 1963 asemakaa-
vaehdotuksen pohjalta. Tontilla oli aikaisemmin matalia puutaloja.1675

Aarne. J. Aarnio, Saara Aarnio (edellisen vaimo) ja Mikko Kuusanmäki rakennuttivat pe-
rustamansa As.oy Castréninkatu 20 uudisrakennuksen korttelissa 324.1676 Rakennuksen
suunnitteli arkkitehti Toivo Korhonen. Sen pääurakoi Aarnion yritys Palkki oy. Rakennuk-
sessa ei ole lainkaan yksiöitä.1677 Otavan isännöitsijä oli lähestynyt Walleniusta saadakseen
virallisia tietoja tontin rakennusoikeudesta myyntiä varten ja ehdotti myös lisärakennusoi-
keuden ostoa:

-
saada

syillä saada k. o. tontin rakennusoikeutta suurennetuksi. Sellainen mielestämme saattaisi
oll

1667 Yhtiösopimus 15.5.1962. KA.
1668 Rakennuslupahakemus Ke-303-A-1962. Rakvv:n arkisto.
1669 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 6/62 7.2.1962 § 116 ja 9/62 28.2.1962 § 185 Cb:17. HKA.
1670 Lainhuutokortisto, kortteli 312. KA.
1671 Lainhuutorekisterikortisto, kortteli 312. KA.
1672 Nenonen ja Toppari 1983, 144 145.
1673 Yhtiökokouksen 5.11.1962 pöytäkirja. KA.
1674 Rakennuslupahakemus Ke-22-63-A. Rakvv:n arkisto.
1675 Nenonen ja Toppari 1983, 131.
1676 Yhtiösopimus 7.10.1962. KA.
1677 Rakennuslupahakemus Ke-580-A-1963. Rakvv:n arkisto.



viereisille tonteille rakennettujen korkeampien rakennusten väliin jäisi niitä matalam-
1678

Wallenius vastasi tiedusteluun, että tontin rakennusoikeus vastasi 66 huoneyksikköä. Ase-
makaavaosasto oli tullut siihen tulokseen, ettei tälle tontille ole syytä lisätä rakennusoi-
keutta, koska tontille voidaan rakentaa katukuvan siitä kärsimättä.1679 Tontin Castréninka-
dun puoleinen rakennus saatiinkin toteutettua naapurirakennusten korkuisena, mutta hie-
man niitä kapeampana. Alppikadun puoleinen tontti jäi rakennusoikeuden puutteen takia
rakentamatta ja on vielä nykyäänkin viereisten rakennusten väliin jäävää piha-aluetta. Ra-
kennus toteutui vuoden 1963 asemakaavaehdotuksen pohjalta.

Aiemmin paikalla oli Työväen asunto-osakeyhtiö Otava mataline puutaloineen. Otavassa
asuntoja oli 22, jokaisessa keittiö ja kamari. Siitä oli vähitellen tullut pankki- ja konttori-
väen suosima.1680 Otavan tapauksessa osakkaat lunastettiin kiinteistön kaupassa pois, ei-
vätkä he pyytäneet etuosto-oikeutta uusiin asuntoihin,1681 kuten tapahtui edellisessä luvussa
esitellyissä Askeleen ja Kallion uudisrakennushankkeissa.

Korttelissa 313 Aarne. J. Aarnion Palkki oy vastasi As.oy Neljäs linja 16 uudisrakennuk-
sen rakennuttamisesta ja urakoinnista. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Kaj Salenius.1682

Julkisivulautakunta puolsi suunnitelmaa ilman huomautuksia.1683 Rakennus toteutui vuo-
den 1963 asemakaavaehdotuksen pohjalta. Kulmatontilla sijaitseva talo (kuva) on pienuu-
dessaan  esimerkki kulma- ja välitonteille sijoitetun yhtäläisen ja supistetun rakennusoi-
keuden tuottamasta kaupunkikuvahäiriöstä: aikaisemmin voimassa olleen kulmatontin ra-
kennusoikeuden myötä tontille olisi voitu rakentaa huomattavasti suurempi rakennus. Tä-
män päivän täydennysrakentamisen aatteiden näkökulmasta tontilla on huomattavasti käy-
tettävissä olevaa rakennusoikeutta.

1678 Kirje lääketieteen lisensiaatti Martti. H. Nikkiseltä [Työväen as.oy. Otavan isännöitsijä] koskien tieduste-
lua k. 324 t. 21 rakennusoikeudesta. Kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosaston kirjeistö 1948 2/1964,
Fa:2. HKA.
1679 Vastaus tiedusteluun 16.3.1962. Kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosaston kirjeistö 1948 2/1964,
Fa:2. HKA.
1680 Nenonen ja Toppari 1983, 193.
1681 Työväen asunto-osakeyhtiö Otavan isännöitsijän vuosikertomus vuodesta 1963. Työväen asunto-osake-
yhtiö Otava, toimintakertomukset 1963. Db:54. HKA.
1682 Ylimääräisen yhtiökokouksen 29.6.1964 pöytäkirja, KA; rakennuslupahakemus Ke-1868-A-1964,
Rakvv:n arkisto.
1683 Julkisivulautakunnan pöytäkirja /64 (ei merkitty) 28.10.1964 § 1604 Cb:19. HKA.



Kuva. Rakennusoikeuden leikkauksen tuot-
tamaa kaupunkikuvaa Siltasaarenkadun ja
Neljännen linjan kulmassa (GoogleMaps).

Aiemmin tontilla oli useita puurakennuksia. Kiinteistö oli muuttunut asunto-osaketaloksi jo
1920-luvulla.1684 Martta Salmela-Järvinen on muistellut lapsuuttansa näissä puutaloissa:

Muutimme [Eläköön-yhtiöstä, ks. edellä] Hämeenkadulle, joka nykyisin on yhdistetty
Siltasaarenkatuun. Hämeenkadun ja Neljännen linjan kulmassa [Neljäs linja 16] oli suuri
vuokratalo, jossa oli kymmeniä huoneita ja paljon asukkaita. Mekin saimme huoneen ka-
dun puolelta toisesta kerroksesta, ja nyt oli pakko ottaa useampia vuokralaisia.
meitä asui kuusi henkeä yhdessä huoneessa, joka ei suinkaan olisi ollut liian suuri kahdel-
lekaan. 1685

Aarne. J. Aarnion Palkki oy vastasi myös As.oy Sovun kiinteistön rakennuttamisesta ja
urakoinnista korttelissa 317. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Sakari Halonen. Rakenta-
misessa hyödynnettiin myös vuodesta 1963 eteenpäin annettua osittaista verohuojen-
nusta.1686

1687 Rakennus toteu-
tui vuoden 1963 asemakaavaehdotuksen pohjalta. Rakennus oli viimeinen alueelle vero-
huojennuksia hyväksikäyttäen valmistunut rakennus. Tontin aiempi talo oli osittain kolmi-
kerroksinen, alakerta kiveä. Asunnot koostuivat pääosin hellahuoneista. Talo toimi pitkään
vuokrakasarmina, jossa asukkaiden määrä lähenteli sataa. 1920-luvulla kiinteistö päätyi
pakkohuutokaupalla asunto-osakeyhtiö Sovulle.1688

1684 Nenonen ja Toppari 1983, 148.
1685 Salmela-Järvinen 1965, 112 113.
1686 Aarnio oli ostanut Sovun osakkeet. Ylimääräisen yhtiökokouksen 29.4.1966 pöytäkirja, KA; rakennuslu-
pahakemus 11-2786-A-65, Rakvv:n arkisto.
1687 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 50/65 15.12.1965 § 892 Cb:19. HKA.
1688 Nenonen ja Toppari 1983, 160 161.



Arvo Westerlund oy rakennutti ja urakoi As.oy Wallininkatu 8 rakennuksen korttelissa
310. Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Tauno Salo ja Mauri Karkulahti.1689 Raken-
nuslupapiirrosten mukaan talossa ei ole lainkaan yksiöitä, joka ainakin osittain johtunee
kaavassa määrätystä 50m2 keskipinta-alavaatimuksesta. Julkisivulautakunta oli ennen puol-
toaan kiinnittänyt huomiota pihamaan vähäiseen leikki- ja vapaa-alueeseen.1690 Rakennus
kuului osana vuoden 1963 asemakaavaehdotusta. Talon valmistumisen jälkeen osakkeita
myytiin nopeasti yksittäisille osakkeenomistajille.1691 Tontilla sijaitsi aiemmin Työväen
Rakennus- ja Asunto-osakeyhtiö Terä, jonka perustettu yhtiö oli hankkinut omistukseensa.
Katu- ja piharakennus sisälsivät yhteensä 31 kamarin ja keittiön huoneistoa, mutta osak-
kaita ja vuokralaisia oli melkein sata. Talolle olivat luonteenomaisia pitkät parvekkeet,
joille ulkoportaat johtivat suoraan pihalta.1692

Rakennustoimisto A. Puolimatka oy rakennutti1693 ja pääurakoi As.oy Castreninkulman uu-
disrakennuksen korttelissa 309. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Pentti Petäjä. Avoi-
melle paikalle hienoin näköaloin rakennetussa talossa on varsin suuria huoneistoja, joissa
osassa on kaksikin parveketta ja takka. Talossa ei ole lainkaan yksiöitä.1694 Ennen puolto-
aan julkisivulautakunta oli kiinnittänyt huomiota siihen, ettei esitetty julkisivumateriaali
sovellu ympäristöön ja kaupunkikuvaan.1695 Rakennus toteutui vuoden 1963 asemakaava-
ehdotuksen mukaisena. Puolimatka oli ostanut perustettavan yhtiön nimeen kiinteistön
puurakennuksineen Liisa Stenbergiltä ym. 28.5.1966 (lainhuuto).1696

Rakennustoimisto Jussi Ketola rakennutti1697 ja pääurakoi kohteen As.oy Vallininkatu 9
uudisrakennuksen korttelissa 316. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Ilmo Valjakka. Ra-
kennuslupapiirrosten mukaan talossa ei ole lainkaan yksiöitä.1698 Julkisivulautakunta oli

aiheuttavat rakennusasetuksen periaatteiden vastaisen kokonaisratkaisun sekä sinänsä että

1689 Yhtiökokouksen 17.1.1966 pöytäkirja, KA; rakennuslupahakemus 11-1372-66-A, Rakvv:n arkisto.
1690 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 26/66 22.6.1966 § 439 Cb:20. HKA.
1691 Yhtiökokouksen 20.3.1970 pöytäkirja. KA.
1692 Nenonen ja Toppari 1983, 136 137.
1693 Perustavan yhtiökokouksen 17.2.1966 pöytäkirja. KA.
1694 Rakennuslupahakemus 11-1120-66-A, Rakvv:n arkisto.
1695 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 23/66 1.6.1966 § 393 Cb:20. HKA.
1696 KA, lainhuutorekisterikortisto, kortteli 309. KA.
1697 Yhtiökokouksen 4.6.1968 pöytäkirja, KA. Rakennusmestari Johan Israel (Jussi) Ketola (1908 1986)
toimi Rakennustoimisto Jussi Ketola Oy:n toimitusjohtajana 1947 1972. Tämän jälkeen hän perusti Ky jussi
Ketola & Co:n sekä toimi laivanvarustajana vuodesta 1966 lähtien. Ketolalle myönnettiin teollisuusneuvok-
sen arvonimi 1962 ja vuorineuvoksen arvonimi 1973. Vaikuttajamestarit 2005, 73 74.
1698 Rakennuslupahakemus 11-2270-67-A, Rakvv:n arkisto.



1699 Rakennus toteutui vuoden 1963 asemakaavaeh-
dotuksen pohjalta, minkä vuoksi rakennusoikeutta ei ollut tontin molempien reaunojen ra-
kentamiseen. Toinen puoli tonttia rakennettiin vasta 1970-luvulla (ks. seuraava luku), kun
rakennusoikeutta nostettiin 1969.

Rakennusmestari Klaus Groth1700 rakennutti ja urakoi uudisrakennuksen korttelissa n:o
321. Hän myös suunnitteli rakennuksen.1701 Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan kiin-
nittänyt huomiota muun muassa uloskäytäväjärjestelyihin, materiaaleihin ja kattomuo-
toon.1702 Rakennus toteutui vuoden 1963 asemakaavaehdotuksen pohjalta. Groth oli osta-
nut kiinteistön perustettavan As.oy Wallininkuja 5:n nimiin 17.12.1966 (lainhuuto).1703

Tontin aiemmissa rakennuksissa oli vuokralaisia puolisensataa.1704 Rakennus on viimeinen
toteutunut katulinjasta sisäänvedetty rakennus Kalliossa.

Arvo Westerlund oy rakennutti ja pääurakoi As.oy Alppikatu 13 uudisrakennuksen kortte-
lissa 321. Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Tauno Salo ja Mauri Karkulahti.1705 Uu-
disrakennuksen rahoitti Helsingin osakepankki (HOP).1706 Julkisivulautakunta oli piirus-

1707 Rakennus toteutui vuoden 1963 asemakaavaehdotuk-
sen pohjalta. Tontin aiempi rakennus muistetaan kauniista kiveyksestään; koko alakerta oli
mukulakivillä päällystetty, samoin porttiholvi.1708

Korttelissa 312 Leipomo Hildén Oy haki asemakaavamuutosta omistamilleen tonteille n:o
6 ja 8 vuonna 1965. Rakennushanke on yksi niistä harvoista saneerausajan tapauksista, joi-
den kohdalla on säilynyt tietoa suunnittelun ja rakentamisen tavoitteista:

liikettä 12. vuoden ajan, ja sitä ennen saman-
henkistä pienteollisuutta panimon muodossa.  Rakennusten vanhentuessa on kuitenkin
etsitty ratkaisua tulevan toiminnan turvaamiseksi. ... Pienoismalli ja luonnospiirustukset
ovat huolellisen harkinnan ja pitkäaikaisen suunnittelun tuloksia. Suunnittelutyötä on

1699 Julkisivulautakunnan 49/67 18.10.1967 § 738 Cb:20. HKA.
1700 Klaus Groth kuului viimeisiin tunnettuihin rakennusmestarisuunnittelijoihin. Hän suunnitteli Helsinkiin
viisi rakennusta, joista viimeinen, vuonna Albertinkatu 27:ään 1969 suunniteltu rakennus oli viimeinen ra-
kennusmestarin Helsinkiin suunnittelema kerrostalo. Rakennustaiteen seura, jäsentiedote 4/2007, s.7, 45.
1701 Rakennuslupahakemus 11-2348-66-A, Rakvv:n arkisto.
1702 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 40/66 21.9.1966 § 670 ja 43/66 5.10.1966 § 702 Cb:20. HKA.
1703 Lainhuutokortisto, kortteli 320. KA.
1704 Nenonen ja Toppari 1983, 181.
1705 Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.10.1968 pöytäkirja, KA; rakennuslupahakemus 11-2251-68-A, Rakvv:n
arkisto.
1706 Khs:n mietintö 1969 n:o 16, taulu 4.
1707 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 40/68 11.9.1968 § 575 ja 41/68 18.9.1968 § 605 Cb:21. HKA.
1708 Nenonen ja Toppari 1983, 181.



toteutettu yhteistyössä kaupungin viranomaisten kanssa ja kehitetty annettujen suuntavii-
vojen mukaisesti. Pyrkimyksenä on ollut luoda yhtenäinen liikekulma, joka toisi positiivi-
sen lisän katukuvaan, ja joka myös rauhoittaisi ja avartaisi katukuvaa Porthaninkadulle.
Taloyhteisö liittyy joustavasti naapuritaloihin. Liikehuoneistoihin olisi osittain käynti au-
rinkoiselta, istutetulta pihalta, joka avautuu väljästi Porthaninkadulle. Yhdessä tontille ve-
dettyjen paikoitustilojen kanssa antaa talo tiiviisti liikennöidylle kadulle väljyyttä ja va-
loa. Suunnitelmassa on pääpaino annettu liikehuoneistoille 1. ja 2. kerroksissa, joita lei-
pomomme tulisi pääasiassa palvella. Tämän lisäksi olisi talossa vain leipomon toimin-

1709

Rakennushanke noudatti vuoden 1963 asemakaavamuutosta, mutta koska sitä ei ollut vah-
vistettu ministeriössä, laadittiin vuonna 1967 erillinen kaavamuutos (n:o 5901, Walle-
nius).1710 Leipomo Hildén kuitenkin peruutti kaavamuutoshakemuksensa jo 7.4.1967:
tettuamme Vallilan kaupunginosasta kiinteistön .. on suunnitelmamme muuttuneet ... äkilli-
nen muutos johtuu vaikeuksista toimia nykyisissä tiloissamme, jotka kaipaavat alituista

 Kaavamuutos peruttiin ennen sen käsittelyä valtuus-
tossa.1711

Kalevala Koru oy suunnitteli uudisrakentamista omistamalleen tontille korttelissa 321.
Kiinteistö oli ollut pitkään Kalevala Koru oy:n omistuksessa (lainhuuto 29.10.1945).1712 Se
oli suunnittelut asuintaloa tontilleen pitkään. Pisimmälle edennyt suunnitelma eteni piirus-
tuksiksi, jotka laadittiin arkkitehti Touko Nerosen toimesta vuonna 1967.1713 Kiinteistö oy
Castreninkatu 14:sta toimesta tontille olisi rakennettu 6-kerroksinen talo, jossa ensimmäi-
sessä kerroksessa oli muun muassa noin sadan hengen ravintola. Toinen kerros käsitti
vuokrattavia toimistotiloja ja neljä ylintä kerrosta vuokrattavia asuinhuoneistoja. Kalevala
Koru oy:n liittokokouksessa vuonna 1971 kuitenkin päätettiin myydä kiinteistö.1714 Raken-
nus toteutui uuden omistajan taholta seuraavaksi käsiteltävällä ajanjaksolla.

1709 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 8.3.1967 § 156, liite 1. HKA.
1710 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 8.3.1967 § 156. HKA.
1711 Helsingin kaupungin kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätösluettelot liitteineen 1967 I
osa asia n:o 8 § 103, liite 9. Ce:130. HKA.
1712 Kiinteistökortisto, kortteli 321, HKA; Nenonen ja Toppari 1983, 179.
1713 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 33/67 26.7.1967 § 529 Cb:20, HKA.
1714 Mäkelä 1984, 204, 212.



Rakennusoikeuden tuottamien haittojen kuten sen salliman tiiviin rakentamisen takia ra-
kennusoikeutta supistettiin jälleen vuonna 1961. Supistusajatus oli jäänyt kytemään edelli-
sestä supistuspäätöksestä, joka koettiin jo vahvistamishetkellään kaupunkisuunnittelijoiden
ja vasemmiston puolesta riittämättömäksi. Ajanjakson suunnittelua leimaa uudella raken-
nusoikeudella laadittu Kallion ja sen lähiympäristöä käsittänyt ensimmäinen laaja-alainen
asemakaavanmuutosehdotus vuonna 1963. Kaava jätettiin lopulta valtion taholta vahvista-
matta, mutta se ohjasi ajanjakson rakentamista kattamallaan alueella. Rakentaminen pai-
nottui Linjojen alueelle, jolle muodostettiin lähinnä myös uusia puistoalueita. Toteutuneet
rakennukset olivat aikaisempaa pienempiä. Tämä alkoi laajemminkin tuottaa kaupunkiku-
vallisia häiriöitä kantakaupungin umpikorttelimaisesti rakennetuilla alueilla. Ajanjaksona
1961 1968 kaupunki suunnitteli Eläintarhanlahden pohjoispuolisen alueen rakentamista.
Kaupungin tarkoitus oli rakentaa alueelle omia, julkisia rakennuksiaan. Tätä silmälläpitäen
kaupunki osti alueelta kiinteistöjä. Julkisista rakennuksista toteutui Kaupunginteatteri.
Huomattava suunnittelukohde oli myös Kallion kansakoulu. Sitä koskevat laajat lisäraken-
nussuunnitelmat muuttuivat kuitenkin vanhan rakennuksen korjaus- ja muutostöiksi. Aal-
lon keskustasuunnitelman takia Eläintarhan huviloita purettiin. Tähän johti rata-alueen le-
vennys. Rakentamiseen alkoivat aikaisempaa enemmän kytkeytyä pankit, vakuutusyhtiöt,
liitot ja järjestöt, jotka rakensivat alueelle toimistotilaa ja asuinrakennuksia. Asuinraken-
nukset rakensivat edelleen pääsääntöisesti rakennusmestaritaustaiset yritykset.



VII Suunnittelu nivoutuu yleiskaavoitukseen 1969 1986

Ihmettelen erityisesti sitä, että Kallion kaupunginosassa  muutettiin taas rakennusjär-
jestystä siihen suuntaan, että sinne saa rakentaa enemmän. Ja kumminkin tällä välin siellä
tapahtunut nk. saneeraus esimerkiksi Toisen linjan kohdalla mielestäni on sellainen, että
sokeankin pitäisi nähdä, että se ei ainakaan ole ollut mikään parannus, vaan johtanut tilan-
teeseen, jossa pieni ihminen on aivan likistetty sinne asvaltiin ja korkeiden seinämuurien

vapautta, oma korttelipuisto  - O.-I.
Meurman 1972.1715

Meurmanin lausunto liittyy tässä luvussa käsiteltävään rakennusoikeuden nostamiseen.
Nostamisen tavoitteena oli muodostaa vanhoista ja vielä rakentamattomista tonteista koos-
tuneita, umpinaisista kortteleista aiempaa yhtenäisempiä. Tavoite liittyy myös kaupungin-
hallituksen vuonna 1968 tekemään päätökseen Helsingin väkiluvun nostamisesta.

Kritiikki nousee yhdessä rakennussuojelun aatteiden kanssa

Useat modernismin suunnitteluperiaatteet asetettiin 1960-luvulla kyseenalaisiksi.1716 Ideo-
loginen murros liittyi uusradikalismin nousuun vuosina 1966 1970. Valistuneiden kansa-
laisten ja kansalaisjärjestöjen huoli vanhan rakennuskannan hävittämisen seurauksista alkoi
purkautua kannanottoihin ja toimintaan. Taloudellista kasvua edistäneet tehokkuusvaati-
mukset ja keskittämispyrkimykset joutuivat Pariisissa, Berliinissä, Frankfurtissa ja Amster-
damissa kansalaisliikkeiden kritiikin kohteeksi.1717

Yhdysvalloissa huomiota saivat etenkin Lewis Mumfordin ja Jane Jacobsin kriittiset kirjoi-
tukset modernista kaupunkisuunnittelusta. Moderni kaupunkisuunnittelu ei ollut juurikaan
onnistunut luomaan toiminnoiltaan aktiivista ja sosiaalisesti luontevaa ympäristöä.1718 Osit-
tain kirjoitusten vaikutuksesta New Yorkin vanhoja kaupunginosia säästyi purkamiselta.
Jacobsin ajatuksilla oli merkittävä vaikutus myös New Urbanism -suuntauksen syntyyn
1980-luvulla.1719

Brittiläisestä Buchanan-raporttina tunnetusta New Town Hook ja Traffic in Towns -liiken-
nesuunnitteluportista (1963) tuli puolestaan tärkeä herättäjä autoistumiskeskustelussa. Sekä
Jacobs että Buchanan herättivät ajatuksia kompaktimman kaupunkimallin paremmuudesta

1715 O.-I. Meurmannin haastattelu 12.3.1972. Yle.fi.
1716 Tuomi 2005, 12.
1717 Kolbe 2002, 284 286.
1718 Jacobs 1961, 187.
1719 Norppa 2019, 217, 219.



verrattuna hajakeskittämiseen.1720 Myös Christopher Alexander kritisoi 1966 kirjoitukses-
saan A city is not a tree alueiden ja toimintojen eriyttämistä toisistaan.1721

Suomessa kansalaisten aktiivinen osallistuminen laajeni 1960-luvun puolivälistä lähtien ra-
kennetun ympäristön kysymyksiin.1722 Ympäri maata yleistyneet suojelukiistat koskivat
ensisijaisesti kaupunkien kivitaloja ja puutaloja, työväenasuntoja sekä tehdasrakennuk-
sia.1723 Kansalaisyhdistyksiä perustettiin kiihtyvällä tahdilla tekemään suojeluesityksiä
purku-uhan alla olleista rakennuksista.1724 Kallion ja lähikaupunginosien asukasliikkeen ja
paikallisten järjestöjen toiminnasta olivat esimerkkejä Alppila-Seuran (per. 1968)1725 me-
nestyksellinen Josafatin puistoliike ja kansanliike, joka vastusti uuden liikenneväylän joh-
tamista ns. Kinaporin asuinkorttelin läpi.1726

Aikakaudelle tyypillisiä olivat pamflettikirjat, jotka nostivat julkisuuteen suuryritykset,
kunnan virkamiehet, luottamusmiesten sisäpiirit ja muut isokenkäiset verkostoina ja ryh-
mittyminä.1727 Vilhelm Helander ja Mikael Sundman kiinnittivät teoksissaan Kenen Hel-
sinki  raportti kantakaupungista (1970), Saneeraus suomalaisessa kaupungissa (1972) ja
Miltä näyttää maamme: ympäristön muutos ja rakennusperinnön kohtalo (1982) huomiota
nopeasti muuttuneeseen kaupunkikuvaan, jossa autoliikenne ja taloudelliset intressit mää-
räsivät muutoksen suunnan, ympäristön ja rakennussuojelun jäädessä häviäjän rooliin.
Kunnallispoliittisen päätöksenteon heikkoudet nousivat puolestaan esiin pamfletissa Iso-
kenkäisten maa  yhdyskuntasuunnittelun taustavoimat (1971), jossa Helsingin kaavoituk-
sen parissa työskennelleet kirjoittajat analysoivat kaupunkisuunnittelun ja muiden vaikutta-
jien suhdetta. Kirjoittajien mielestä eri sosiaaliryhmistä tulevat asukkaat eivät pystyneet
vaikuttamaan suunnitteluun yhtä paljon, koska asiantuntemus oli kasaantunut ylemmille
sosiaaliryhmille, jotka olivat valikoituneet tietyille kaupungin alueille.1728

Vuoden 1958 rakennuslaissa, samoin kuin vuonna 1964 valmistuneessa ensimmäisessä ra-
kennussuojelulaissa korostui yksityisen maanomistajan oikeus suojelua vastaan. Suojelu
edellytti omistajan myönteistä suhtautumista suojeluun, varsinkin kun valtio myönsi niu-
kasti varoja rakennusten suojeluun. Vuoteen 1974 mennessä rakennussuojelulailla oli koko
maassa suojeltu vain 19 rakennusta. Myöskään rakennuslain mahdollistamaa kaavallista
suojelua ei juurikaan oltu käytetty.1729 Esimerkiksi Helsingissä oli vuonna 1970 vain 12

1720 Hankonen 1994, 309.
1721 Norppa 2019, 312.
1722 Lähteenmäki 2017, 50.
1723 Lähteenmäki 2017, 42.
1724 Lähteenmäki 2017, 51.
1725 Kolbe 2002, 207.
1726 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 49.
1727 Kolbe 2002, 297.
1728 Auvinen, Kirsti et al. 1971, 68.
1729 Lähteenmäki 2017, 46 47.



asemakaavalla suojeltua rakennusta.1730 Erityisesti kaupunkien keskustoissa rakennukselle
tuli löytää uusi käyttötarkoitus, jotta sen säilyttäminen oli perusteltua taloudellisista pai-
neista huolimatta.1731

Helsingissä kaupunginhallitus oli vuonna 1959 antanut Kaupunginmuseon tehtäväksi laatia
asemakaavaosaston kanssa luettelon sivistyshistoriallisesti arvokkaista rakennuksista. Lu-
etteloon kuului noin 400 rakennusta. Suomen Rakennustaiteen Museon asiantuntijatoimi-
kunta muokkasi luetteloa vuosina 1964 65 supistamalla listaa ja ryhmittelemällä raken-

kaupungin arkki-
tehtuurista sekä säilyttää miljöökokonaisuuksia, katu- ja torikokonaisuuksia ja puistoalu-
eita.1732 Luetteloa ei kuitenkaan vahvistettu noudatettavaksi.1733

Osana ilmapiirin muutosta vanhan rakennuskannan arvostaminen kasvoi suunnittelijapii-
reissä merkittävästi 1970-luvun alussa.1734 Suojelun piiriin hyväksyttiin myös enenevässä
määrin historiallinen kerrostuneisuus ja ympäristön kokonaisvaltaisuus. Asiantuntijat ja
tutkijat alkoivat nähdä myös puukaupungit osina rakennetun ympäristön historiaa. Esimer-
kiksi vuonna 1972 Pohjoismaat aloittivat yhteisen pohjoismaista puukaupunkia käsittele-
vän projektin, jonka tarkoituksena oli turvata häviämisvaarassa olleen pohjoismaisen puu-
kaupunkiperinteen säilyminen.1735

Puu-Käpylän kaavoittaminen uudisrakentamiselle vuonna 1960 oli käynnistänyt keskuste-
lun, johon oli osallistunut asukkaita, poliitikkoja ja kulttuuriympäristön asiantuntijoita.1736

Vuonna 1969 ryhdyttiin virallisesti tutkimaan Puu-Käpylän säilyttämistä. Kaupungin hal-
linnossa alueen purkavaa saneerausta ehkä tiukimmin ajanut apulaiskaupunginjohtaja Ki-
vistö kuoli yllättäen vuonna 1969. Tällä oli myös vaikutusta asioiden kulkuun. Alueen ra-
kennuskannan säilyttävä asemakaava hyväksyttiin vuonna 1971. Puu-Käpylälle rinnakkai-
nen ilmiö Helsingissä oli Puu-Vallila, jonne oli vuonna 1968 esitetty asemakaavaa, jossa
puutaloin rakennettuja tontteja oli osoitettu yleisille rakennuksille ja asuntokerrostaloille.
Vastustuksen takia kaava jäi toteutumatta.1737 Alueen säilyttäminen varmistui kantakau-
pungin 1976 yleiskaavassa.1738 Ruotsissa päätettiin kritiikin takia suojella 1980-luvulla Gö-
teborgissa Hagan alue, jota oli suunniteltu purkavan saneerauksen kohteeksi jo 1930-lu-
vulla (ks. luku III).1739

1730 Esimerkiksi vuonna 2010 oli Helsingissä suojeltu jo yli 4 000 rakennusta tai ympäristöä. Käytännössä
rakennus tai ympäristö suojellaan nykyisin yleensä asemakaavalla. Heikkilä-Kauppinen 2012, 245 246.
1731 Lähteenmäki 2017, 47.
1732 Kolbe 2002, 215.
1733 Heikkilä-Kauppinen 2012, 217.
1734 Mustonen 2010, 87.
1735 Kivilaakso 2017, 56 57.
1736 Kivilaakso 2017, 3.
1737 Nurmi 2010, 143.
1738 Herranen 1997, 160.
1739 Ejderoth-Linden ja Lönnroth 2009.



Vähitellen muuttuneista asenteista huolimatta uusien kerrostaloalueiden rakentaminen hä-
vitti kuitenkin 1970-luvulla edelleen vanhoja puutaloalueita kuten tapahtui esimerkiksi
Länsi-Pasilassa (Puu-Pasila).1740 Vastaavasti Ruotsissa purettiin muun muassa Tukholman
vierellä Solnan kunnassa sijaitseva työväestön asuttama Hagalund, joka oli pääosin 1890-
luvulla matalin puu- ja kivitaloin rakennettu alue. Tilalle rakennettiin muun muassa kah-
deksan 13-kerroksista vaaleansinistä lamellitaloa. Alueen itäreunaan jätettiin kuitenkin
muistoksi pieni, vanhoista taloista koostuva alue.1741 Myös Tanskassa Århusin kaupungissa
uudistettiin Nygaden kadun ympäristö, joka oli kaupungin huonomaineisin alue. Kaupunki
osti kaikki alueen kiinteistöt ja rakennutti tilalle vuosina 1970 79 uudet 2 3-kerroksiset
asuinrakennukset. Vanhasta alueesta ei jäänyt mitään jäljelle.1742

1980-luvun alkuun mennessä suomalainen empire-puukaupunki oli hävinnyt joko koko-
naan uusien rakennusten alle tai sirpaloitunut uusien rakennusten sekaan. Kokonainen kau-
punkikulttuurin muoto oli hävinnyt ja säilynyt vain pienissä, erikseen suojelluilla alueilla
noin kymmenen kaupungin keskustan alueella.1743

Vuonna 1975 rakennuslakiin oli saatu muutos, joka edellytti luvan hakemista rakennuksen
tai sen osan purkamiselle sekä käyttötarkoituksen muuttamiselle, silloin kun alueella oli ra-
kennuskielto. Tähän asti mikään säännös ei ollut estänyt purkamista, jos rakennuttaja vain
purkaa halusi.1744 Uudisrakentamista koskevia säännöksiä ei myöskään enää ollut pakko
soveltaa muualla kuin rakennuksen siinä osassa, jota muutos koski. Sisäasiainministeriö oli
lähettänyt vuonna 1982 kunnille tätä täsmentävän

. Rakennussuojelumyönteisen rakennustarkastaja Arvid Ekelundin (virassa 1982
89) ansiosta kirjeen vaikutus Helsingin korjausrakentamiseen oli merkittävä.1745

Uusi rakennussuojelulaki astui voimaan vuonna 1985. Arvorakennusten purkamisia oli
tässä vaiheessa tapahtunut niin paljon, että mielipide oli muuttunut aiempaa myönteisem-
mäksi myös eduskunnassa.1746 Uudenkin lain ongelmaksi osoittautui kuitenkin omistajan
taloudellisen edun asettaminen rinnakkain suojelutavoitteiden kanssa. Rakennussuojelulaki
uudistui vuonna 2010 rakennusperintölakina.1747

1740 Norppa 2019, 281.
1741 Olle Olsson Hagalund Museum.
1742 Buhl Thomsen 2015.
1743 Sundman 1991, 101.
1744 Heikkilä-Kauppinen 2012, 244.
1745 Heikkilä-Kauppinen 2012, 132, 134.
1746 Heikkilä-Kauppinen 2012, 140.
1747 Lähteenmäki 2017, 48 49.



Helsingin kehitykseen alkoi 1960-luvun loppupuolelta lähtien vaikuttaa voimakas asuinra-
kentaminen Espoossa ja Vantaalla ja sitä myöten muuttoliikkeen suuntautuminen Helsin-
gistä pääkaupunkiseudun muihin kuntiin.1748 Myös Kallion väkiluku ja asumistiheys aleni-
vat, kun työläisperheet siirtyivät lähiöiden suurempiin asuntoihin.1749

1960-luvun puolivälissä kaavoitusteoria vaihtui Suomessa yhteisöllisyyttä korostavaksi
kompaktikaupungiksi. Jyväskylän Kortepohjan alueen asemakaavakilpailu vuonna 1964 oli
metsäkaupunki-ideologian päättymisessä tärkein tapahtuma. Kilpailun voitti Bengt Lunds-
tenin ehdotus, jossa yhdistyivät ruutukaava ja avoin korttelirakenne.1750 Helsingissä ideolo-
giaa soveltavia toteutuksia ovat Merihaka ja Itä-Pasila,1751 joista viimeksi mainitun esiku-
vana toimi Pariisin La Défense.1752 Esikuvansa tavoin Itä-Pasilan rakentaminen vähensi
painetta keskustan saneeraukselle.1753 Kantakaupungin rakentamisen kannalta merkittävä
muutos tapahtui vuonna 1972 arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntyneen Katajanokan kär-
jen kohdalla, jossa nähtiin paluu kohti umpikorttelia.1754 Uusi ruutukaavaratkaisu toimi
myöhemmin esimerkkinä Ruoholahdessa ja Arabianrannassa.1755

1960-luvulta yleistynyt elementtirakentaminen johti siihen, että rakentamisessa korostui
tekninen ja taloudellinen puoli visuaalisen kustannuksella.1756 Ulkonäköön vaikutti myös
vuonna 1965 rakennuslakiin lisätty käsite maanpäällinen kellari, jonka jälkeen monet
asuinkerrostalot rakennettiin lain mahdollistamaa rakennusoikeuslisää hyödyntäen niin,
että jalankulkijan tasossa sijaitsi lähes ikkunattomia betoniseiniä ja autotallinovia. Vahvis-
tettuja asemakaavoja ei määräyksen takia kuitenkaan muutettu, vaan uusi käsite saattoi vai-
kuttaa myöhempiin kaavamuutoksiin.1757 Rakennusten ulkonäköön vaikuttivat myös 1970-
luvun öljykriisit, joiden seurauksena ikkunoiden kokoa pienennettiin energian säästä-
miseksi.1758

1748 Lankinen ja Vihavainen 2011, 28.
1749 Koskinen 1990, 38.
1750 Nikula 1993, 146.
1751 Norppa 2019, 294.
1752 Kolbe 2002, 282; Ward 2002, 235.
1753 Schulman 2011, 196.
1754 Norppa 2019, 338.
1755 Schulman 2011, 197.
1756 Lähteenmäki 2017, 55.
1757 Maanpäällinen kellari poistui säännöksistä vasta vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslaissa. Heikkilä-
Kauppinen 2012, 112, 114 115.
1758 Norppa 2019, 311.



Helsingissä suunnittelutilanne muuttui, kun kaupunginhallitus päätti 30.3.1968, että kau-
pungin kehittämisessä pyritään vuoteen 1980 mennessä tuottamaan asuntoja ainakin 600
000 asukkaalle eli enemmällä määrälle kuin mille yleiskaava 1960 oli perustunut.1759 Kau-
punkisuunnitteluvirastossa käynnistyivät laajat yleis- ja asemakaavalliset tutkimukset ja
eräillä alueilla pitkälle viety kaavoitustyö pysähtyi.1760 Asutus haluttiin sijoittaa julkisten
raideliikenneväylien, erityisesti tulevan metron yhteyteen. Puitteet rakentamiselle antoi
keskusta-asumisen tukeminen, Pasilan kehittämissuunnitelma ja aluekeskusjärjestelmä.1761

Rakentamisen pohjana toimivat myös kaupungin uudet asuntotuotanto-ohjelmat, joista en-
simmäinen käsitti vuodet 1969 1973.1762 Ne perustuivat vuonna 1966 hyväksyttyyn asun-
totuotantolakiin, joka antoi kunnille mahdollisuuden harjoittaa pidemmän tähtäyksen asun-
topolitiikkaa. Valtuuston oli vuosittain tarkastettava viiden vuoden mittainen asuntotuo-
tanto-ohjelma.1763 Laki vakiinnutti myös aravalainoituksen ja aravamäärärahat kasvoivat
vuodesta 1971 lähtien.1764

Rakennusoikeuden korottamispäätöstä vuonna 1969 edelsi valtuuston 2.10.1968 tekemä
rakennuskiellon jatkamispäätös. Tässä yhteydessä päätettiin, että asemakaavaa laatiessa
tärkeintä oli rakennusmaan käyttötarkoituksen määrittäminen. Tämä tarkoitti ennen kaik-
kea asumiseen ja työpaikoiksi tarvittavan kerrosalan keskinäisen suhteen määrittämistä,
jotta asuntojen poistumaa saataisiin hidastettua. Valtuusto hyväksyi päätöksen yhteydessä
ponnen kantakaupungin asuintalojen lisärakennusoikeudesta esimerkiksi ullakkokerrosten
muuttamiseksi asuinkäyttöön. Päätöksellä pyrittiin parantamaan asuntotuotannon edelly-
tyksiä kantakaupungin alueella.1765

Uudet rakennusoikeuden muutokset tulivat käsiteltäväksi, kun kaupunkisuunnittelulauta-
kunta oli todennut aiempien tehokkuuslukujen noudattamisen tuottavan epäyhtenäisiä kort-
teleita (ks. luvun VI esimerkit Kalliossa) ja hävittävän kantakaupungille tyypilliset umpi-
korttelit. Sopusointuun pääseminen  säilytettäviksi tarkoitettujen rakennusten kanssa olisi
vaikeaa. Aiemmat tehokkuusluvut olivat myös lisänneet liikerakennusten osuutta kanta-
kaupungin rakentamisessa.
ja tilaa istutuksia sekä leikkiä ja oleskelua varten liialliset

1759 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.4.1967 n:o 27 Vt Pettisen ym. aloite Helsingin kaupungin tulevan
enimmäisasukasluvun arvioimisesta.
1760 Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 1967, 29. HKA.
1761 Kolbe 2002, 276.
1762 Mustonen 2010, 311.
1763 Kolbe 2002, 276 277.
1764 Nurmi 2010, 147.
1765 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 2.10.1968 n:o 10: Rakennuskiellon jatkaminen 1. 8. ja 10. 14. kaupun-
ginosassa.



piharakennukset ja käyttämällä uudisrakennuksissa entistä kapeampia talojen runkoja.
Myös asuntojen lukumäärän vähenemistä tuli rajoittaa ja autopaikat tuli järjestää parem-
min.1766

Tavoitteiden saavuttamiseksi kaavoituksen apuvälineeksi tulivat ns. korttelikaavat. Yksit-
täisen korttelin kattava suunnitelma määritteli rakennuspaikat, oleskelu- ja leikkipaikat
sekä paikoitus- ja viheralueet. Antaessaan maistraatille lausuntonsa rakennusluvasta ase-
makaavaosaston tuli liittää lausuntona oheen kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä
tontin korttelia koskeva suunnitelma.1767

Piha-alueiden painotus johtui siitä, että asemakaavaosastolla oli tehty saneeraustutkimus,
jonka oli laatinut ainakin osittain arkkitehti Stenius. Hänen viimeinen virkamatkansa oli
kohdistunut 29.-31.5.1968 Tukholmaan, jossa tavoitteena oli ollut selvittää kaupunkiraken-
nustoimiston saneerausosaston kokemuksia saneerausongelmista.1768 Saneeraustutkimuk-
sessa oli todettu umpikorttelijärjestelmän johtaneen kaksitahoisuuteen rakennustavassa.
Kadunpuoli näyttäytyi vanhoilla umpikorttelialueilla positiivisesti, koska rakennusten poh-
jakerroksiin oli usein sijoittunut liiketoimintaa kuten myymälöitä, baareja ja erikoisliik-
keitä. Umpikorttelirakenne ja verrattain yhtenäiset rakennuskorkeudet tekivät myös katuti-
lan selkeäksi. Pihan puolet todettiin pääosin epäonnistuneiksi, koska ne olivat yleisesti as-
falttikenttinä ja sieltä useimmiten puuttuivat leikkipaikat ja ulko-oleskelutilat.1769

Valtuusto päätti 18.6.1969 korottaa rakennusoikeutta 1. 8. ja 10. 14. kaupunginosissa niin,
että tontin kerrosala sai olla välitonteilla enintään 1,6 ja kulmatonteilla enintään 2,4 kertaa
tontin pinta-ala. Määrää voitiin nostaa erityisistä syistä enintään 25 %, ja erikoistapauk-
sissa välitonteilla olla suurempikin kuin 25 %. Torkkelinmäen keskiosassa (korttelit n:o
337, 341 ja 342) rakennusoikeus säilytettiin vuonna 1945 vahvistetun asemakaavan mukai-
sena. Edellä mainituista rakennusoikeutta koskevista ohjeista voitiin poiketa, jos tontilla

mattavien rakennusten suojelusta 27.11.1964 annetun lain nojalla määrätä joko kokonaan
tai osittain säilytettäväks 1770

Päätökseen kuuluivat kaupunginhallituksen tilapäiset ohjeet kaavoituksen järjestämiseksi
päätöstä koskevissa kaupunginosissa, koska kantakaupunkiin oli laadittavana vyöhyke-
suunnitelma (eli kantakaupungin yleiskaava). Ohjeet olivat voimassa siihen saakka, kunnes
valtuusto hyväksyi vyöhykesuunnitelman. Kaupunkisuunnitteluviraston oli noudatettava

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 18.6.1969 n:o 19: Rakennusoikeuden tarkistaminen 1. 8. ja 10. 14.
kaupunginosissa.
1767 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 18.6.1969 n:o 19: Rakennusoikeuden tarkistaminen 1. 8. ja 10. 14. kau-
punginosassa.
1768 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 15.5.1968 § 415. HKA.
1769 1. 8. ja 10. 14. kaupunginosien saneeraustutkimus 15.5.1968. Käsiteltiin kaupunkissuunnittelulautakun-
nassa 4.12.1968 § 1027.
1770 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 18.6.1969 n:o 19: Rakennusoikeuden tarkistaminen 1. 8. ja 10. 14. kau-
punginosassa.



ohjeita sen antaessa lausuntoja poikkeus- ja rakennuslupia koskevissa asioissa. Ohjeista
Kalliota koskettivat:

1)  asemakaavaosaston piirustuksessa n:o 6216/16.5.1969 keltaisella värillä merki-
tyille alueille ei liike-, teollisuus- eikä varastorakennusten rakentaminen ole sallittua.

3) Liikerakennusten rakentaminen  asemakaavaosaston piirustukseen n:o
6144/4.12.1968 merkityn alueen ja edellä 1) kohdassa tarkoitettujen alueiden ulkopuo-
lelle voidaan sallia, mikäli sanotuilla rakennuksilla on merkitystä asutuksen peruspalvelu-

1771

Yleiskaavaehdotus julkistettiin huhtikuussa 19701772 ja hyväksyttiin lopulta valtuustossa
marraskuussa 1972.1773 Yleiskaava oli ajoitettu vuoteen 1980 kaupunginhallituksen päätök-
sen mukaisesti. Yleiskaavalla pyrittiin kantakaupungin elinkeinotoimintojen, asumisen,
virkistysmahdollisuuksien sekä joukkoliikenteen edistämiseen.1774 Kallion osalta yleis-
kaava noudatti käytännössä voimassa olleita asemakaavoja.

Yleiskaavatyöhön liittyi vyöhykesuunnitelma, joka hyväksyttiin 26.8.1971.1775 Suunnitel-
makartassa (kuva) oli keltaisella värillä osoitettu asumiseen käytettävien kortteleiden rajat,
joiden sisällä liike-, toimisto- ja varastotilaa sai olla vain ensimmäisessä kerroksessa.
Asunnoiksi rakennettuja tiloja ei saanut näissä kortteleissa muuttaa toimistoiksi.1776

Kuva. Hyväksytty vyöhykesuunni-
telma (n:o 6659) Kallion alueelle
rajattuna.1777

1771 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 18.6.1969 n:o 19: Rakennusoikeuden tarkistaminen 1. 8. ja 10. 14. kau-
punginosassa.
1772 Herranen 1997, 167.
1773 Kolbe 2002, 276.
1774 Herranen 1997, 193.
1775 Mustonen 2010, 91.
1776 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.6.1973 n:o 37: Rakennusjärjestyksen muuttaminen.
1777 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.6.1973 n:o 37: Rakennusjärjestyksen muuttaminen.



 Yleiskaavoitukseen nivoutui myös saneerauksen yleispiirteinen suunnittelu.1778 Yleiskaa-
vaosastolle perustettiin saneerausprojekti, joka julkaisi saneerausmahdollisuuksia koskevia
tutkimuksia.1779 Selvityksissä todettiin, että purkaminen ja uudisrakentaminen oli aiheutta-
nut yhtenäisten ympäristöjen rikkoutumista ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohtei-
den häviämistä.1780 Selvityksissä päädyttiin suosittelemaan säilyttävää saneerausta eli ole-
massa olevan ympäristön kunnostus- ja kohennustoimenpiteitä.1781

Selvitysten perusteella yleiskaavaosastolla oli laadittu yleispiirteinen saneeraussuunnitel-
makartta, jonka toimenpidealueet ja toimenpidesuositukset kaupunkisuunnittelulauta-
kunta hyväksyi otettavaksi huomioon esimerkiksi kantakaupungin osayleiskaava-
työssä.1782 Kallion osalta saneeraussuunnitelmassa (kuva) oli karkeasti määritelty kortte-
likohtaisesti säilyttävän saneerauksen alueita. Niihin kuului vanhojen kerrostalojen ja
vielä jäljellä olevien puutalojen lisäksi myös melko uusia taloja 1960-luvulta.

Kuva. Saneeraussuunnitelman pääkartta
5.10.1973. Keltaisella merkitty säilyttä-
vän saneerauksen alue kerrostalokortte-
lissa.1783

Kallion alueen asemakaavoittajana 1980-luvulla toimineen Anneli Suitialan mukaan sanee-
rausprojektilla oli suuri merkitys vanhojen kerrostalojen ja osin myös puutalojen säilymi-
selle: Ennen saneerausprojektia ajateltiin, että vanhat talot olivat elinkaarensa päässä ja tuli
korvata uusilla. Projektin myötä löydettiin keinoja asuntotason kohentamiseen ja asenteet
säilyttämiseen ja kunnostamiseen muuttuivat. Samaan asiaan liittyi myöhemmin myös
tässä luvussa myöhemmin esiteltävät perusparannusohjelmat eli korjauksen lainoittaminen
valtion lainoilla.1784

1778 Mustonen 2010, 94, 115.
1779 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 18.6.1969 n:o 19: Rakennusoikeuden tarkistaminen 1. 8. ja 10. 14. kau-
punginosassa.
1780 Saneeraussuunnitelma osa 1 , 7 9.
1781 Sundman 1973, 4, 8. Kohennustoimenpiteiksi määriteltiin muun muassa asuntokohtaisen wc:n rakenta-
minen. Kunnostustoimenpiteiksi määriteltiin esimerkiksi kiinteistön liittäminen kaukolämpöverkkoon ja jul-
kisivun uusiminen.
1782 Helsingin kaupungin saneeraussuunnitelma, KSV 29.11.1973. Yleiskaavaosaston julkaisuja B20/1973, 1.
1783 Helsingin kaupungin saneeraussuunnitelma, KSV 29.11.1973. Yleiskaavaosaston julkaisuja B20/1973.
1784 Suitiala 11.3.2022.



Kantakaupungin yleiskaava laadittiin, koska oli katsottu tarpeelliseksi laatia alueelle yleis-
kaavaa yksityiskohtaisempi suunnitelma. Helsingin väkiluku oli kasvanut vuoteen 1969
saakka, ja vuonna 1966 rikottiin puolen miljoonan asukkaan raja. Kantakaupungin väki-
luku aleni kuitenkin vuosina 1950 75 lähes sadallatuhannella ihmisellä. Lapsiperheet
muuttivat Helsingin, Vantaan ja Espoon lähiöihin. Vanhaa asuntokantaa purettiin liiketalo-
jen tieltä ja asuntoja muutettiin konttoreiksi; puhuttiin piilokonttoristumisesta.1785

Kehityksen syynä oli muun muassa työpaikkojen lisääntyminen keskusalueella ja lisäänty-
nyt liikenne. Kaavassa esitettiin useita tavoitteita kuten asuinrakennusten purkamisen ra-
joittaminen, uusien asuntojen rakentaminen kantakaupunkiin ja  toimistotalojen rakentami-
sen rajoittaminen. Lisäksi virkistysalueita haluttiin suojella. Liikennejärjestelmän kehittä-
misessä nähtiin tärkeänä metrolinjan rakentaminen keskustan läpi.1786

Valtuusto hyväksyi kantakaupungin yleiskaavan 23.6.1976. Yleiskaava toimi ohjeena ti-
lankäytön suunnittelulle, asemakaavoitukselle ja liikennejärjestelyjen suunnittelulle. Yleis-
kaavan kaavamääräykset täsmensivät eri alueilla sallitut maankäytön muutokset. Määräyk-
sissä viitattiin liitekarttoihin, joissa annettuja suosituksia tuli noudattaa soveltuvin osin.
Lain mukaan yleiskaava ei kuitenkaan ollut voimassa asemakaava-alueella. Yleiskaava ei
esimerkiksi estänyt asemakaavaa laadittaessa poikkeamasta yleiskaavasta.1787

Käytännössä kantakaupungin yleiskaavan merkitys jäi pääosin jo rakennetulla tutkimusalu-
eella vähäiseksi. Kaavaan liittyi kuitenkin ns. city-kuvion rajauksen muutos, joka ulotettiin
Siltasaaren puolella käsittämään uusia tontteja kahdesta korttelista.1788 Rakennusoikeus oli
kuvion alueella ympäröiviä tontteja selvästi suurempi. Tämä koitui ns. Kansanvallantalon
kohtaloksi, vaikka rakennus kuului kantakaupungin yleiskaavan kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiden rakennusten luetteloon. Suuren rakennusoikeuden takia Suomen Työväen Sääs-
töpankki sai rakennuttaa tontille vuonna 1981 valmistuneen toimitilarakennuksensa.1789

Kaavoituksen sekä 1980-luvulla suoritetun piilokonttorijahdin avulla saatiin kantakaupun-
gin asuma-alueiden konttoristuminen pysähtymään. Toisaalta kantakaupunkiin rakennettiin
liike- ja hallintotiloja vuosien 1970 1985 välisenä aikana saman verran kuin Espooseen ja
Vantaalle yhteensä.1790 Tämä näkyi myös Kalliossa ajanjakson huomattavana toimistora-
kentamisena.

1785 Mustonen 2010, 63.
1786 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 23.6.1976 n:o 21: Kantakaupungin yleiskaavan hyväksyminen.
1787 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 23.6.1976 n:o 21: Kantakaupungin yleiskaavan hyväksyminen.
1788 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 114.
1789 Maima Norri, Kansanvalta kaadetaan , Arkkitehti 2/1979, 18.
1790 Herranen 1997, 201.



Laki asuntojen perusparantamisesta tuli voimaan 1.2.1979. Sen mukaan asuintilojen laatua
ja varustetasoa parantavien toimenpiteiden rahoittamista varten voitiin valtion varoista
myöntää perusparannuslainaa valtuuston hyväksymän ja asuntohallituksen vahvistaman,
alueittaisen perusparantamisohjelman mukaisesti.1791 Valtioneuvosto päätti kesäkuussa
1979 korttelin 319 määräämisestä perusparantamisen kokeilualueeksi,1792 ja Helsingin kau-
punginvaltuusto vahvisti maaliskuussa 1980 korttelin kuuluvan kaupungin ensimmäiseen
perusparannuskokeiluohjelmaan.1793 Perusparantamisohjelman alue laajeni jo vuoteen
1983 mennessä käsittämään kaikki Kallion alueen vanhoja asuinrakennuksia sisältävät
asuinkorttelit.1794 Myös Ruotsissa oli päädytty jo aikaisemmin vastaavaan ratkaisuun: valti-
onlainoja myönnettiin vanhojen asuinrakennusten kunnostusta ja kohentamista varten.1795

Ensimmäisestä perusparannusohjelman korttelista lähti kokeiluun mukaan vain Viidennen
linjan loppupäässä sijaitseva As.oy Ihantola. Tuolloin talon asunnoista lähes puolesta puut-
tui wc. Peruskorjaus saatiin valmiiksi vuonna 1981. Jokainen huoneisto sai oman wc:n,
minkä lisäksi taloon saatiin muun muassa pesutupa ja sauna.1796

Ajanjaksona Kallion kaavoitusta ohjanneen kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoonpano
ja puoluekoostumus ilmenevät liitteenä olevasta taulukosta. Kunnallisvaalit pidettiin vuo-
sina 1968, 1972, 1976, 1980 ja 1984. Ajanjaksolla kokoomuksella oli aluksi 2 edustajaa,
mutta sen paikkamäärä nousi vuoden 1980 vaalien tuloksena 3 edustajaan. SDP:llä puoles-
taan oli aluksi 2 edustajaa nousten vuoden 1976 vaalien tuloksena 3 edustajaan laskien
vuoden 1980 vaalien tuloksena 2 edustajaan. Merkittävämpiä muutoksia voimasuhteissa
tapahtui vuoden 1968 vaaleissa, kun SKDL:n 2 edustajaa väheni yhteen pysyen samana tä-
män jälkeenkin. Myös vuoden 1976 vaaleissa RKP:n 2 edustajaa väheni yhteen. Liberaa-
lilla kansanpuolueella oli lautakunnassa yksi paikka vuoteen 1984 asti.

Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa toimivat apulaiskaupunginjohtajat Aatto
Väyrynen, Jussi-Pekka Alanen ja Erkki Tuomioja. Lautakunnan puheenjohtajana toimi

1791 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 26.3.1980 n:o 22: Perusparannuskokeilualueiden perusparantamisohjel-
mien hyväksyminen.
1792 Keskinen 1987, 78.
1793 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 26.3.1980 n:o 22: Perusparannuskokeilualueiden perusparantamisohjel-
mien hyväksyminen.
1794 Ministeriö vahvisti ohjelman 24.5.1984. Asemakaavamuutoksen n:o 8965 (Itä-linjat) selostus.
1795 Hall 1991, 237.
1796 Keskinen 1987, 78 82.



koko ajanjakson Ylermi Runko (sd.). Toinen pitkäaikainen jäsen oli Lauri Nordberg (sd.),
joka oli lautakunnan jäsen vuodesta 1970 alkaen. Nordberg oli 1960-luvun lopulla synty-
neen autoiluvastaisen Enemmistö ry:n perustajahenkilöitä.1797

Julkisivuja ajanjaksona tarkastivat (ks. liite) viran puolesta rakennustarkastajina ja puheen-
johtajina Aulis Salo ja lopuksi Arvid Ekelund, asemakaavapäällikkönä ensin Olavi Terho
ja sitten Pirkko Vitikainen. Kaupunginarkkitehtina toimi Sakari Siitonen. Maistraatin valit-
semista jäsenistä pitkäaikaisia olivat arkkitehdit Vilhelm Helander, Kirmo Mikkola ja
Matti Mäkinen.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston organisaatio muuttui ajanjaksolla niin,
että vuonna 1972 asemakaavaosastoon oli perustettu neljä jaostoa käsittänyt kantakaupun-
kitoimisto, jonka itäistä jaostoa johti Anneli Wallenius.1798 Wallenius laati Kallion alueen
asemakaavoja vuoden 1980 loppuun asti, mutta kaavoitukseen osallistui myös muita henki-
löitä vuodesta 1976 lähtien. Walleniuksen poisjäännin jälkeen arkkitehti Anneli Lahti laati
pääosin aluetta koskeneet asemakaavamuutokset vuosina 1982 86. Osan tästä ajasta hän
toimi itäisen osaston jaospäällikkönä. Asemakaavamuutokset on listattu liitteessä.

Wallenius teki ajanjaksona matkan Tukholmaan Svenska Lokaltrafikföringenin järjestä-
mille asemakaavapäiville 30.10.19691799 ja osallistui Svenska Förening för Samhällspla-
nering järjestämään Sanering av bostäder och bostadssområden -seminaariin Jönköpingissä
8.-10.9.1971.1800 asuntoalueiden saneerausprob-
lematiikkaa  teknisestä, sosiaalisesta, taloudellisesta sekä hallinnollisesta näkökulmasta.
Seminaarissa myös esiteltiin erilaisista saneeraustoimenpiteistä Pohjoismaissa saatuja ko-
kemuksia. Asemakaavapäällikkö Terho oli perustellut matkan tärkeyttä kaupunkisuunnitte-

Koska saneerauskysymys on myös Helsingin suunnittelussa
yhä tärkeämpi kysymys, ja koska meillä varmasti on syytä oppia esim. Ruotsin kokemuk-
sista, pitää esittelijä aiheellisena, että viraston edustajia voitaisiin lähettää kyseiseen semi-

1801 Wallenius oli itse perustellut seminaariin pääsemistä Terholle:
kee saneerausta, ei purkamalla vaan säilyttämällä, nimenomaan asuinalueilla. Näinollen
katson, että aihe koskettaa nimenomaan kantakaupunkitoimistoa. Ottaen huomioon kielitai-
don ja hoidettavien alueiden lu 1802

1797 Paula Holmila, Pitkän linjan kaupunkiaktivisti: Helsingin kasvun hillitseminen olisi koko Suomen etu ,
Helsingin Sanomat 7.12.2019.
1798 Mustonen 2010, 201.
1799 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 8.10.1969 § 996. HKA.
1800 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 8.7.1971 § 847. HKA.
1801 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 8.7.1971 § 847, liite 1. HKA.
1802 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 8.7.1971 § 847, Walleniuksen kirje asemakaavapäällikkö
Terholle. HKA.



Edellisten lisäksi Wallenius osallistui asuinympäristöä tutkineeseen seminaariin (Nordisk
seminar i boligmiljöforskining) Oslossa 5.-7.3.1972.1803

Muiden kaavoittajien matkoista mainittakoon Terhon osallistuminen Vanhojen keskeisten
kaupunginosien saneerausta koskevaan symposiumiin  Göteborgissa vuonna 1973. Kalliota
vuodesta 1982 asemakaavoittanut Anneli Lahti puolestaan teki virkamatka Tukholmaan
vuonna 1979 sekä Länsi-Saksaan vuonna1985.

Asemakaavaosastolle keskeisimpiä ajanjaksolla tilattuja ulkomaalaisia lehtiä olivat ruotsa-
laiset Plan, Stadsbyggnad ja Arkitektur, tanskalainen Arkitekten Maanedshefte, Byplan ja
uutena Landskap sekä norjalainen Byggekunst ja ranskalainen L´architecture d'Au-
jourd'hui, saksalaiset Bauen und Wohnen, Garten und Landschaft ja Landschaft und stadt
ja englantilainen Architectural design. Suomalaisista ammattilehdistä keskeinen oli Arkki-
tehti, Suomen Kunnallislehti ja uutena Yhdyskuntasuunnittelu.1804

Tutkimusalueen uudisrakentamiseen tähtäävä saneeraus jatkui vuosina 1970 76 kortteli-
suunnitelmien ja niihin mahdollisesti kytkeytyvien asemakaavamuutosten muodossa ja
myöhemmin kantakaupungin yleiskaavaan osittain pohjautuvin asemakaavamuutoksin
sekä poikkeusluvin. Valtuuston 18.6.1969 päätöksen mukaisesti oli Kalliossa lisäksi tarkoi-
tus vahvistaa asemakaavassa puistoiksi kaikki kaupungin omistamat, puistoiksi kunnostetut
rakentamattomat tontit.1805 Kantakaupungin yleiskaavan hyväksymisen myötä myös ullak-
kotiloja alettiin vähitellen rakentaa asuinkäyttöön.1806 Kallio oli rakennuskiellossa
31.10.1990 saakka niiden alueiden osalta, joille ei 18.11.1969 jälkeen oltu hyväksytty tai
vahvistettu asemakaavan muutosta.1807

Vuonna 1973 rakennuslakia muutettiin niin, ettei vähemmän merkittäviä asemakaavan
muutoksia tarvinnut alistaa vahvistettavaksi ministeriössä silloin, kun kunnan  kaavoitus-
toimi oli kehittynyt. Valtuuston vahvistaminen oli näissä tapauksissa riittävä.1808 Muutos
näkyi myös Kallion kaavamuutoksissa. Kaavoituksen muuttuminen näkyi lisäksi asema-
kaavamuutosten tarkentumisena. Muutoksiin kirjattiin aikaisempaa yksityiskohtaisempia
asemakaavamääräyksiä.1809 Kaavoihin liittyivät myös kirjalliset selostukset, joissa esitettiin

1803 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 24.2.1972 § 247, liite 1. HKA.
1804 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjat 1969 85. HKA.
1805 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 23.2.1972 n:o 22/33. 11.11.1970, n:o 42: Vt Tuomisen ym. aloite Cast-
reninkadun ja Kolmannen linjan kulmassa olevan rakentamattoman tontin tekemisestä viheralueeksi.
1806 Heikkilä-Kauppinen 2012, 134. Harjussa varhaisia on Fleminginkatu 18. Lupapiste Kauppa, ullakkolupa
1975.
1807 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.9.1988 6/6: Rakennuskiellon jatkaminen 11. ja 12. (Kallion ja Alppi-
harjun) kaupunginosissa. s. 1357.
1808 Heikkilä-Kauppinen 2012, 119 120.
1809 Heikkilä-Kauppinen 2012, 240.



perusteluja kaavan laatimiselle ja sisällölle.1810 Selostukset olivat vielä 1960-luvun alussa
lyhyitä, mutta 1970-luvun lopulla tietoja esitettiin jo laajastikin.1811

Asemakaavoitukseen liittyvät ennen kantakaupungin yleiskaavan hyväksymistä korttelis-
suunnitelmat, joita on käsitelty myös edellä. Kallioon korttelisuunnitelmia laadittiin tutki-
musalueelle kortteleihin n:o 305, 308 309 (yhteinen), 312, 316, 318, 320 ja 321, 336 327
(yhteinen), 339 ja 343. Ensimmäiseksi laadittiin suunnitelma kortteliin n:o 339
(10.12.1969) ja viimeiseksi kortteliin n:o 343 (14.10.1976).1812

Korttelisuunnitelma käsitti useita eri piirroksia: nykytilanne (piirros A, puutaloja ei piir-
retty), lähivuosien saneerausehdotus (B) kaavailtua uudisrakennusta varten, jossa nykyinen
kivitalokanta säilyi ja autopaikat oli poistettu pihoilta ja istutuksia lisätty, saneerausehdotus
tai teoreettinen saneeraustilanne (C, nimi vaihtelee) 18.6.1969 päätöksen mukaisen raken-
nusoikeuden sijoittaminen kaikille tonteille noudattaen vanhan asemakaavan mukaista
korttelirakennetta sekä piirros, jossa oli merkitty korttelien sisäänajot ja autopaikka-alueet
(D). Korttelisuunnitelmaan kuului lisäksi julkisivukaavioita (E-F) ja korttelin n:o 339 koh-
dalla myös pihakorkeuksien saneerausta esittänyt piirros (I).1813 Esimerkkinä alla korttelin
n:o 339 korttelisuunnitelman piirrokset A, B ja C. Poikkeuksena muihin Kallion alueen
korttelisuunnitelmiin viimeiseksi laadittuun eli korttelin n:o 343 saneeraussuunnitelmaan ei
sisältynyt vanhojen rakennusten purkamista kuvaavaa suunnitelmapiirrosta.

Kuvat. Korttelin n:o 339 korttelisuunnitelma (n:o 7257, Wallenius). Vasemmalla nykytilanne (A),
keskellä uudisrakennuksen sijoittaminen tontille n:o 33 (B), oikealla vanhojen rakennusten purka-
mista edellyttänyt teoreettinen saneerausehdotus (C).

1810 Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, 109.
1811 Kuoppamäki 1984, 107.
1812 Mäkelä 2013, 85.
1813 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 21.5.1975 n:o 19.



Mielenkiintoinen asia korttelisuunnitelmissa oli, että niissä olivat jälleen mukana myös jul-
kisivukaaviot (kuva). Tämä, 1920 30-luvulla Helsingissä käytössä ollut, yhtenäiseen kau-
punkikuvaan tähdännyt keino (ks. luku II) otettiin käyttöön samalla kun umpikorttelit tuli-
vat jälleen tavoitteeksi. Uusien rakennusten räystäskorkeuksien mukautumista säilytettä-
väksi tarkoitettujen talojen räystäskorkeuksiin pidettiin silloin kaupunkikuvallisesti tär-
keänä. Tämä näkyy myös alla olevassa kaaviossa säilytettäväksi tarkoitetun, oikeanpuolei-
sen rakennuksen kohdalla.1814 Kuvassa vasemmalla olevaa, korttelin muita rakennuksia
selvästi matalampaa myöhemmin purettavaksi ajateltua asuntolarakennusta, ei piirroksessa
huomioitu. Rakennus purettiinkin 1980-luvulla (ks. jäljempänä tässä luvussa).

Kuva. Korttelin 336 julkisivukaavio Kaarlenkadun varrelle rakennettavaa energialaitoksen työsuh-
deasuntolan uudisrakennusta varten (korttelisuunnitelma n:o 7598, 14.10.1976, AW/IK).1815

Asemakaavaosaston lisäksi Kallioon laati korttelisuunnitelman korttelia 315 varten Suun-
nittelukonsultit oy. Suunnitelma julkaistiin Kortteli kehittyy 1970 -tutkimuksena (1970).1816

Suunnitelmaan ei sisältynyt uudisrakentamista, vaan se oli tarkoitettu parantamaan kortte-
lin asumistasoa muun muassa piha-alueita yhdistämällä. Suunnitelmaa varten oli käyty tu-
tustumassa muun muassa Tukholman korttelipihoihin.1817 Korttelisuunnitelmassa (kuva)
oli esimerkiksi ideoitu, että autot keskitettäisiin Neljäs linja 26 talon autohalliin. Kolmas
linja 21 talon pihalle ehdotettiin puolestaan ulkoilmateatteria; piha oli u-kirjaimen muotoi-
nen ja hyvä akustisesti.1818 Suunnitelmaa ei kuitenkaan koskaan toteutettu.

1814 Jan Grönvall 23.10.2020.
1815 Kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto, korttelisuunnitelmapiirrokset Ih:101 ja Ih:102. HKA.
1816 , Helsingin Sanomat 17.12.1970, 16.
1817 Suunnittelukonsultit oy 1970, 17. HKA.
1818 Suunnittelukonsultit oy 1970, 7 8. HKA.



Kuva. Korttelin 315
suunniteltu yhteinen piha-
alue toimintoineen.1819

Kantakaupungin yleiskaavan mukaisesti laadittiin korttelisuunnitelmien jälkeen Kallion
alueelle kantakaupungin yleiskaavan mukaisia asemakaavan muutoksia. Ne toteutettiin
myös suurehkoina, alueittaisina kokonaisuuksina.1820 Näissä ns. kaksitasoisissa asemakaa-
van muutoksissa rakennuksia suojeltiin kahdella tavalla, kaavoihin lisätyillä suojelumää-
räyksillä ja toteutunutta rakentamista pienemmällä, sallitulla rakennusoikeudella.1821

Kokoavat kaavat saatiin valmiiksi 1980-luvun puolessavälissä tai sen jälkeen. Kaavoja laa-
dittiin kolme: Itä-Linjat (n:o 8965, Lahti), Länsi-Linjat (n:o 9499, Lahti) ja Torkkelinmäki
(n:o 9699, Virtala). Kaavat kokosivat ennen kaikkea yhteen vuosikymmenien aikana tehdyt
asemakaavamuutokset1822 ja vanhan asemakaavan (1901) mukaiset alueet. Itä-Linjojen
kaava (1985) oli kokoavista kaavoista ainoa, joka sisälsi uudisrakentamista. Siinä mahdol-
listettiin pitkään tyhjänä olleen tontin rakentaminen korttelissa 305 ja samassa korttelissa
olleen ns. Panttilainaamon talon laajentaminen ja uudistus (ks. jäljempänä). Länsi-Linjojen
kaava (1989) ei sisältänyt uudisrakentamista, mutta siinä Wallininkadun itäpuolen yleistä
rakennusta varten kaavailtu kortteli 396 muutettiin puistoksi ja yhdistettiin viereiseen puis-
toalueeseen. Samahan oli tehty jo vuoden 1963 kaavaehdotuksessa, mutta sitä ei koskaan
vahvistettu. Puistoalue nimettiin Tauno Palon puistoksi vuonna 1997. Viimeisimpänä laa-
dittu Torkkelinmäen kaava (1990) ei myöskään sisältänyt uudisrakentamista. Siinä kuiten-
kin nimettiin Franzéninaukio ja puistoiksi nimettömät Agricolanaukio, Torkkelinaukio
sekä Helsinginkadun ja Aadolfinkadun välissä oleva puistoalue Aadolfinrinteeksi. Kaava-
muutoksen yhteydessä myös numeroitiin muutamia kortteleita uudelleen. Näitä olivat kort-
teli 338 a (uusi numero 11002), 338 b (uusi numero 11003) ja 334 a (uusi numero 11004).

1819 Suunnittelukonsultit oy 1970, 8. HKA.
1820 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.8.1986 n:o 21.
1821 Anneli Suitiala 31.1.2022.
1822 Mäkelä 2015, 114.



Tutkimusalueen rakentamista, korttelisuunnitelmia ja asemakaavamuutoksia havainnollis-
tetaan oheisessa kartassa.

Kuva. Rakentaminen ja puistoalueet 1969-1986.1823 Tummanpunainen  = uudet rakennukset, vaa-
leanpunainen = uudisrakentamista varten vahvistettu asemakaavamuutos, valkeat rakennukset =
myöhemmin rakennettu, tummanvihreä = asemakaavamuutoksella toteutunut puisto, vaaleanvihreä
= aikaisempi puisto, harmaat = aikaisemmin rakennetut rakennukset, sininen katkoviiva = tonttien
yhdistäminen. Kadunnimien muutokset ja uudet sillat punaisella. Myöhempi täydennysrakentami-
nen viivoitettuna.

Korttelisuunnitelmien avulla toteutui yhdeksän asuinrakennusta ja kolme toimistoraken-
nusta. Elannon suunnittelema uudisrakennus osoitteessa Hämeentie 16 18 korttelissa 318
ei toteutunut.

Asemakaavamuutosten vahvistamisten yhteydessä tehtiin seuraavia puisto-alueisiin liitty-
viä asemakaavamuutoksia, jotka painottuvat ajanjakson loppupuolelle: Diakonissalaitoksen
vieressä ollut puistoalue nimettiin vuonna 1980 Diakoniapuistoksi (n:o 8317, Wallenius ja
Oikuri), korttelissa 319 sijaitseva leikkipaikaksi kunnostettu alue nimettiin vuonna 1985
Porthaninpuistikoksi (n:o 8965, Lahti) ja Paloaseman pohjoispuolinen puistoalue kortte-
lissa 327 nimettiin vuonna 1985 Castrénin puistikoksi (n:o 9047, Lahti ja Oikuri). Lisäksi
Kaupunginteatterin viereinen alue muutettiin puistoalueeksi vuonna 1986 korvaamaan

1823 Lähteinä kaupunginvaltuuston päätökset, korttelisuunnitelmat ja asemakaavanmuutokset. Koonnut kar-
talle Mäkelä 2022.



teatterin laajennuksen takia menetettyä puistoaluetta (n:o 9203, Lahti ja Veltheim). Puistoi-
hin liittyen vahvistettiin vuonna 1972 Eläintarhanlahden rantapuiston nimeksi Tokoinranta
senaattori Oskari Tokoin mukaan (n:o 6759, Wallenius).1824

Eläintarhan huvilan n:o 7 rakennukset siirtyivät kaupungille vuonna 1977, kun niissä toi-
minut Sokeain ammattikoulu muutti Leppävaaraan.1825 Huvila kunnostettiin ja siellä avat-
tiin lasten päiväkoti syyskuussa 1981.1826 Huvilan toiminnan muutoksen takia laadittiin
kaavamuutos (n:o 8502, Lahti ja M-L.J). Siinä rakennukset suojeltiin, minkä lisäksi muo-
dostettiin sosiaalitointa palvelevien rakennusten kortteli 394. Nyt tiloihin sai sijoittaa päi-
väkotitoimintaa.1827

Kadunnimien muutoksia varten laadittiin myös kaavamuutoksia. Rautatien sähköistyksen
katkaisema Eläintarhantien länsipuoli nimettiin Linnunlauluntieksi vuonna 1969 (n:o 6230,
Wallenius).1828 Haapaniemenkuja nimettiin Ässänrinteeksi vuonna 1970 (n:o 6330, Walle-
nius).1829 Nimimuutoksen taustalla oli Ässärykmentissä palvelleiden kirje kaupunginhalli-
tukselle, jossa nimimuutosta ehdotettiin.1830 Vuonna 1969 Alppikatu aiottiin nimetä Laki-
miehenkaduksi suunnitellun Oikeustalon takia.1831 Sitä varten laadittiin asemakaavamuutos
(n:o 6307, Wallenius). Sen kuitenkin kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsi 19.11.1969,

1832

Kaupunginvaltuusto päätti 15.9.1971 palolautakunnan suosituksesta, että Kallion paloase-
masta tehdään pääpaloasema tulevan laajennuksen yhteydessä. Arkkitehti Seppo Kasasen
suunnittelema uudisrakennusosa liitettiin vanhaan paloasemarakennukseen, jonka pohjois-
siipi ja harjoitustorni purettiin. Silloinen kellarikerroksen kalliosuoja muutettiin hälytys-
keskukseksi. Erottajan paloasema ei soveltunut enää pääpaloasemaksi, koska paloaseman
tontille ei ollut mahdollisuuksia rakentaa suuria lisätiloja.1833 Julkisivulautakunta oli puol-

1824 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 21.11.1968 § 966. HKA.
1825 Nenonen ja Toppari 1983, 112.
1826 , Helsingin Sanomat 1.10.1981. Asemakaavaosasto Uc:96 1981
lehtileikkeet. HKA.
1827 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 25.8.1982 n:o 25: 11. kaupunginosan (Kallion) puistoaluetta koskevan
asemakaavan muuttaminen.
1828 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 3.9.1969 n:o 37: 11., 12. ja 14. kaupunginosassa (Kalliossa, Alppihar-
jussa ja Taka-Töölössä) olevan Eläintarhantien nimeä koskevan asemakaavan muuttaminen.
1829 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 21.1.1970 n:o 11: 11. kaupunginosassa (Kalliossa) olevan Haapaniemen-
kujan nimeä koskevan asemakaavan muuttaminen.
1830 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 6.10.1969 § 2796. HKA.
1831 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 8.11.1967 n:o 25: 11. kaupunginosan (Kallion) kortteleita n:o 302, 303,
394 ja 395 sekä puisto-, katu- ja rautatiealueita koskevan asemakaavan muuttaminen.
1832 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 19.11.1969 § 1166. HKA.
1833 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 15.9.1971 n:o 21: Kallion paloaseman ja pääpaloaseman (Erottajan palo-
aseman) saneerauksen luonnospiirustusten hyväksyminen.



yksityiskohdat hyväksytään rakennustarkastajan toimesta ennen rakennustöiden aloitta-
1834 Keskuspaloaseman ensimmäinen rakennusvaihe käsitti vuonna 1974 valmistu-

neen hälytyskeskuksen ja toinen vaihe pääosan itse paloasemasta. Loput tilat valmistuivat
vuonna 1978 valmistuivat loput tilat.1835 Paloasema oli koko maan suurin.1836 Rakennuksen
urakoi Helsingin kaupungin rakennusviraston talorakennusosasto.1837 Se ei tarvinnut ase-
makaavamuutosta.

Paloaseman tontille tehtiin vuonna 1978 asemakaavamuutos (n:o 7856, Oikuri1838 ja Wal-
lenius) muun muassa maanalaisen hälytystilan takia. Samalla Kaarlenkadun ja osittain Ag-
ricolankadun puolella ollut luonnonkivimuuri suojeltiin ja Paloaseman ja Kallion kirkon
välisen Itäisen Papinkadun osuus merkittiin jalankululle ja pyöräilylle. Katualueen loppu-
osa liitettiin paloaseman tonttiin. Kaavamuutoksessa määrättiin myös ilman korttelitun-
nusta olleelle kirkon tontille korttelinumero 385. Tätä oli esitetty myös vahvistamatta jää-
neessä vuoden 1963 kaavaehdotuksessa. Valtuusto hyväksyi asemakaavanmuutoksen
27.9.1978.1839 Asiasta ei käyty valtuustossa keskustelua.1840

Helsingin metron ensimmäinen vaihe Rautatientorin ja Itäkeskuksen välillä avattiin käyt-
töön vuonna 1982.1841 Samalla avattiin myös Hakaniemen metroasema ja hieman myöhem-
min Sörnäisten metroasema. Hakaniemen ja Sörnäisten Junatien välisen metrolinjauksen
valtuusto oli vahvistanut jo 17.6.1970 (n:o 6415, Nykänen).1842 Hakaniemen metroaseman
rakentaminen oli aloitettu vuonna 1974.1843 Sen alkuperäinen tarkoitus oli toimia kahden
metrolinjan risteysasemana.1844

Metroaseman (kuva) rakennutti kaupungin metrotoimisto. Asema valmistui keväällä 1978,
mutta se avattiin liikenteelle kesäkuussa 1982. Metroaseman suunnitteli Suunnitteluryhmä

1834 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 8/72 9.2.1972 § 42 Cb:23. HKA.
1835 Kallio ja ympäristö-lehti 29.1.1978, s. 12. KS.
1836 Kallio ja ympäristö -lehti n:o 16 16.9.1979, 8. KS.
1837 Rakennuslupatunnus: 11-1021-A-72. Rakvv:n arkisto.
1838 Pirjo Oikuri oli Walleniuksen viimeisten vuosien kaavapiirtäjä. Hän oli tullut virastoon karttapuolelle
piirtäjäksi vuonna 1970, mutta siirtyi 1.6.1977 maanmittausteknikkona Walleniuksen jaokseen piirtäjä Irma
Kernenin jäätyä eläkkeelle. Oikuri valmistui maanmittausinsinööriksi (amk) keväällä 1998. Jan Grönvall
15.10.2021.
1839 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.9.1978 n:o 28: 11. kaupunginosan (Kallion) kortteleita n:o
327 ja 385 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen.
1840 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.9.1978 n:o 28, valtuuston kokouksen keskustelupöytäkirja, § 418.
1841 Mustonen 2010, 107.
1842 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 17.6.1970 n:o 17: Asemakaavan muuttaminen metron maanalaista tun-
nelitilaa varten 10.-12
21. ja 22. kaupunginosassa (Sörnäisissä, Kalliossa, Alppiharjussa, Hermannissa ja Vallilassa) välillä Haka-
niementori-Junatie.
1843 Kallio ja ympäristö-lehti n:o 5 19.3.1978, 4. KS.
1844 Uusi Suomi 17.7.1971, 5. KK.



Viisio oy.1845 Urakan toteutti Lemminkäinen oy:n ja ruotsalaisen WLP System ab:n vuonna
1973 perustama WLP-System oy.1846 Urakointisopimus herätti aikanaan kohua, koska kau-
punginhallitus valitsi sen ilman kilpailutusta. Lisäksi toteuttajaksi valittu yhtiö oli toiminut
vasta vuoden eikä ollut tehnyt vastaavaa suurta rakennushanketta tätä ennen.1847

Kuva. Hakaniemen metroasema ympäristöineen.1848

Metroasemaa varten vahvistettiin kaavamuutos vuonna 1973 (n:o 6840, Wallenius).
Maanalainen tila merkittiin eteläiselle lippuhallille Hakaniementorin länsipuolelle ja poh-
joiselle lippuhallille Siltasaarenkadun sekä korttelin 306 ja korttelin 307 tontin 7 alle.1849

Ympyrätalon viereinen, avonaiseksi suunniteltu sisäänkäynti päätettiin rakennusvaiheessa
kattaa sadesuojaksi (n:o 7793, Wallenius ja tarkennuttu muutos n:o 8258, Wallenius ja
Oikuri)1850 Muutostarvetta perusteltiin sillä, että kattamattomat portaat muodostivat talvi-
olosuhteissa turvallisuusriskin jalankulkijoille.1851

1845 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 11.6.1980 n:o 17: 11. kaupunginosan (Kallion) katualueen asemakaavan
muuttaminen (Hakaniemen metroasema). Viisio oy:n kuuluivat Ins.tsto Lauri Mehto (betonikonstruktiot ja
koordinointi), Arkkitehtitoimisto Heikki Castren & Co (arkkitehtuuri), Ins.tsto Olof Granlund - Antti Oksa-
nen (LVI), Sähköinsinööritoimisto Eino Ranta-Aho Ky (sähkösuunnittelu) ja Ins.tsto Saanio & Laine (VSS-

, Uusi Suomi 17.7.1971,
5. KK. Monessa yhteydessä suunnittelutoimiston nimi on kirjoitettu virheellisesti Visio oy.
1846 Uusi Suomi 12.5.1983, 10. KK.
1847 Pentti Sainio ja Helge Heinonen, Apu n:o 46 16.11.1979, 42
44. KK.
1848 Uusi Suomi 23.5.1973, 7. KK.
1849 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.9.1973 n:o 18: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin n:o 306 tonttia
n:o 8, korttelin n:o 307 tonttia n:o 7 ja katualuetta koskevan asemakaavan muuttaminen.
1850 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.31978 n:o 22: 11. kaupunginosan (Kallion) katualueen asemakaavan
muuttaminen. (Hakaniemen metroasema.); Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 11.6.1980 n:o 17: 11. kaupungin-
osan (Kallion) katualueen asemakaavan muuttaminen (Hakaniemen metroasema)
1851 Uusi Suomi n:o 135 20.5.1977, 6. KK.



Helsingin kaupungin energialaitos rakennutti korttelissa n:o 336 osoitteeseen Kaarlenkatu
3 5 sähkölaitoksen henkilökunnan asuinrakennuksen. Rakennuksen suunnitteli Arkkitehti-
toimisto Kalevi Ruokosuo ja sen pääurakoi Rakennus oy Hartela.1852

Rakennus kuului kaupungin asunto-tuotanto-ohjelman suunnitelmaan vuosina 1977 81
työsuhdeasuntoina (vuokra-asunnot).1853 Se oli tarkoitettu lähinnä Hanasaaren voimalaitos-
ten henkilökunnalle.1854 Yhtiöllä oli ollut vaikeuksia saada henkilökuntaa, minkä lisäksi
vaihtuvuus oli ollut suuri.1855 Helsingin sähkölaitos koki pulaa henkilöstöstä, koska naapu-
rikuntien sähkölaitokset kilpailivat samasta ammattihenkilöstöstä. Helsingin sähkölaitok-
sen mielestä Helsingin mahdollisuudet selviytyä kilpailusta riippuivat hyvin paljon siitä,
pystyykö laitos tarjoamaan työsuhdeasunnon erikoishenkilöstölle. Vuonna 1975 rakennusta
oli suunniteltu 5-kerroksiseksi1856, mutta se toteutui kerrosta korkeampana.

Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan todennut muun muassa pitäneensä epätyydyttävinä
rakennuksen ehdotettua kattomuotoa, liittymistä naapurirakennuksiin ja pihalle pääsyä.
Suunnitelmasta oli myös huomautettu, että julkisivun materiaalit ja värit eivät sopeutuneet
rakennukseen ja ympäristöön.1857

Valtuusto hyväksyi rakentamista varten laaditun asemakaavanmuutoksen 8.12.1976 (n:o
7597, Wallenius). Muutoksessa tontit n:o 3 ja 5 yhdistettiin uudeksi tontiksi n:o 9, jonka
tehokkuusluku oli 2,0. Lisäksi sähkölaitoksen päämuuntajalle varattiin paikka maanalai-
sena tilana viereisistä paloaseman korttelista n:o 327. Korttelissa n:o 336 olleet viereisten
tonttien edustajat olivat toivoneet, että tontit olisi merkitty puistoksi tai rakennettu matalin
rakennuksin tai avonaisesti.1858 Valtuustossa ei käyty muutoksen yhteydessä keskuste-
lua.1859 Kuusikerroksiseen taloon tuli kaikkiaan 40 asuntoa, joiden huoneistojen koot vaih-
telivat kahdesta huoneesta ja keittiöstä neljään huoneeseen ja keittiöön. Alakerrassa oli ti-
loja lasten päiväkodille ja liikkeille. Kellaritiloihin rakennettiin autohalli ja sähköasemati-
loja.1860 Kaavaa korjattiin vuonna 1994 uudella asemakaavamuutoksella (n:o 10219).

1852 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 8.12.1976 n:o 35: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin n:o 336 tontteja
n:o 3 ja 5, korttelin n:o 327 tonttia n:o 8 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muuttaminen. s. 1336
1337; rakennuslupahakemus 11-1096-A-78, Rakvv:n arkisto.
1853 Khs:n mietintö 1976 n:o 26, taulukot 3 ja 9.
1854 Nenonen ja Toppari 1983, 241.
1855 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.3.1978 n:o 12: Energialaitoksen henkilökunnan Kaarlenkadun asuin-
rakennuksen ja Kallion sähköaseman tasasuuntaamo-osan luonnospiirustusten hyväksyminen.
1856 Asemakaavaosasto Uc:93 1973
77 lehtileikkeet. HKA.
1857 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 23/77 25.5.1977 § 232, 27/77 15.6.1977 § 271 Cb:25 ja 14/78 5.4.1978 §
130 Cb:26. HKA.
1858 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 8.12.1976 n:o 35: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin n:o 336 tontteja
n:o 3 ja 5, korttelin n:o 327 tonttia n:o 8 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muuttaminen. s. 1336
1337.
1859 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 8.12.1976 n:o 35, valtuuston kokouksen keskustelupöytäkirja § 740.
1860 Kallio ja ympäristö-lehti n:o 6 2.4.1978, 12.



Siinä lähinnä autopaikat tarkistettiin vastaamaan muuttuneita autopaikkavaatimuk-
sia.1861

Tontilla n:o 3 sijaitsi aiemmin yksikerroksinen kaapelivarasto ja tontilla n:o 5 Selim A.
Lindqvistin suunnittelema sähköasema (1911).1862 Tontit olivat kantakaupungin yleiskaa-
vassa merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi eikä rakennuksia oltu suojeltu.

Valtuusto hyväksyi 5.9.1973 Hakaniemen metroaseman takia laaditun asemakaavamuutok-
sen (n:o 6840, Wallenius), jossa kortteli 306 ja korttelin 307 tontti n:o 7 (Toinen linja 7)
merkittiin liiketalotonteiksi ja molempien kohdalle sijoitettiin metron sisäänkäynti. Kortte-
lin 363 päiväkotikäytössä olleelle, kaupungin omistamalle tontille mahdollistettiin 7-n ker-
roksisen toimistotalon rakentaminen. Korttelissa 307 olevaa toimistorakennusta jatkettiin
alkuperäisen suunnitelman (kaavamuutos n:o 4678 vuodelta 1959) mukaisesti koko tontin
levyiseksi korotetun rakennusoikeuden sallimana.1863 Kiinteistöhän oli siirtynyt kaupungin
omistukseen vuonna 1971 (ks. edellinen luku).1864 Päätöksen yhteydessä ei vielä yksilöity
toimistotalojen tulevaa käyttötarkoitusta eikä valtuustossa käyty muutoksen yhteydessä
keskustelua.1865

Kaupunginhallitus päätti 22.9.1975, että kortteliin 306 suunnitellaan virastotalo.1866 Raken-
nustarkastaja Aulis Salo oli vakuuttanut kaupungin johdon siitä, että rakennustarkastusvi-
rasto tarvitsi isommat tilat. Samalla pari muuta, tiloja tarvitsevaa yksikköä saisi uudet ti-
lat.1867 Myös Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliitto (TVK ry) oli kiinnostunut
vuokraaman korttelin 306 ja rakentamaan sille toimistotalonsa. Kiinteistölautakunta ei kui-
tenkaan hyväksynyt tätä, koska kaupunki tarvitsi tontin omiin tarpeisiinsa.1868

Korttelissa n:o 306 sijaitsi kaksikerroksinen puutalo (kuva), jonka Stockholms daghem för
barn -niminen yhdistys oli lahjoittanut kaupungille 1.1.1953 (ks. luku IV). Talon loppuai-
koina talossa ah-
joitusvaroilla ylläpidetty päiväkoti Tukholma, sittemmin Kaleva.1869

1861 Asemakaavamuutoksen n:o 10219 selostus (1994). Pysäköintinormin mukaan autopaikkoja tuli järjestää,
1 ap/175 m2 asuntokerrosalaa kohden.
1862 Nenonen ja Toppari 1983, 241.
1863 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.9.1973 n:o 18: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin n:o 306 tonttia
n:o 8, korttelin n:o 307 tonttia n:o 7 ja katualuetta koskevan asemakaavan muuttaminen.
1864 Luovutuskirja 26.4.1971. KA.
1865 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.9.1973 n:o 18: valtuuston kokouksen keskustelupöytäkirjat, § 499.
1866 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 22.9.1975 § 2770. HKA.
1867 Heikkilä-Kauppinen 2012, 127.
1868 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 22.9.1975 § 2770, liite 2. HKA.
1869 Nenonen ja Toppari 1983, 120.



Kuva. Kaleva-Tukholman lastenkoti.1870

Rakennuksen hävittäminen herätti keskustelua sekä kaupungin koneiston sisällä että pai-
kallisissa yhdistyksissä. Kaupungin Lasten päivähoitolautakunta teki esityksen vanhan ra-
kennuksen säilyttämisestä lasten päiväkotina, mutta kaupunginhallitus katsoi 13.10.1975,

1871

Lähiseudun asukkaita edustaneet Kallio-Seura r.y. ja Alppilan Demokraattinen Yhdistys
olivat pyytäneet Uudenmaan lääninhallituksen määräämään rakennuksen kulttuurihistorial-
lisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun lain nojalla suojeltavaksi. Rakennus
haluttiin säilyttää tuleville sukupolville osoituksena kaupunginosan tyypillisestä puuarkki-
tehtuurista ja kulttuurihistoriallisesti tärkeänä muistomerkkinä siitä, kuinka lastenhuolto oli
kehittynyt. Asiaa perusteltiin myös niin, että rakennuksen purkaminen merkitsisi jo Kallion
ennestään vähäisten päiväkotipaikkojen vähenemistä ja uuden toimistorakennuksen aiheut-
tavan alueen vähäisten viheralueiden häviämistä. Kaupunginmuseon antaman lausunnon
mielestä päiväkodin kulttuurihistoriallinen arvo oli huomattava, koska se oli rakennettu
päiväkodiksi aikana, jolloin lastenhuolto- ja suojelutoiminta oli yksityisen hyväntekeväi-
syyden varassa ja edusti aikakautensa erään pedagogisen suunnan periaatetta.1872 Kallion
lasten päivähoitopaikkatilannetta tutkinut kansalaistoimikunta oli puolestaan yhdessä Kal-
lion Naiset ry:n, Kiven Naiset ry:n ja Sörnäisten Naiset ry:n kanssa vaatinut kaupunginhal-
litukselta päiväkotirakennuksen kunnostamista ja kerännyt sitä tukevia allekirjoituksia yli
2300:lta asukkaalta ja 16:sta alueella toimivalta järjestöltä.1873

Lääninhallitus antoi asiasta väliaikaisen suojelupäätöksen, jonka aikana se pyysi lausunnot
museovirastolta ja kaupunginhallitukselta. Museovirasto puolsi lausunnossaan rakennuk-
sen säilyttämistä ja sen käyttämistä ensisijaisesti lasten päiväkotina. Kaupunginhallitus kui-
tenkin vastusti 8.11.1976 tekemässään päätöksessä rakennuksen säilyttämistä. Päätöstä

1870 Signe Brander 1908, Finna.fi. HKM.
1871 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.6.1977 n:o 10: Siltasaarenkadun toimistotalohankkeen perustamis-
suunnitelman hyväksyminen.
1872 - KS, Kallio ja ympäristö-lehti 20.6.1976, 3.
1873 -Tukholma rauhoitetaan , Kallio ja ympäristö-lehti n:o
12 17.10.1976, 6. KS.



vastustivat vain SKDL:n jäsenet. Päätöstä perusteltiin sillä, että talon alkuperäinen, puisto-
mainen ympäristö oli metron rakennustöiden aikana pääosiltaan hävinnyt eikä kortteli siten
enää kuulunut historiallisista tai taiteellisista syistä suojeltaviin alueisiin. Päätöstä perustel-
tiin myös kaupunginsuunnitteluviraston lausunnolla, jossa puolustettiin tontin tehokasta ra-
kentamista maisemallisilla näkökohdilla. Alueelle olisi viraston mielestä muodostunut epä-
määräisesti rajattu aukio, jota kaupunkikuvan kannalta ei voitu pitää tyydyttävänä.1874

Lääninhallitus hylkäsi suojeluhakemukset.1875 Kallio-Seura valitti päätöksestä vielä turhaan
valtioneuvostolle todeten, että tontilla ennen metron rakennustöiden alkua kasvaneet puut
olivat siellä edelleen ja tontille voi istuttaa lisää puita ja pensaita.1876

Valtuusto päätti 22.6.1977, että kortteliin 306 rakennetaan toimistotalo, korttelin 307 ton-
tilla n:o 7 olevaan ns. Metrotaloon1877 liittyvänä rakennetaan toimistokäyttöön tuleva lisä-
rakennus (kuva), ja että kaupungin toimesta perustetaan Kiinteistö oy Kallion toimistotalot,
jolle kaupunki vuokraa molemmat tontit ja luovuttaa Metrotalon, ja jonka lukuun mainitut
hankkeet toteutetaan. Tiloihin sijoitettiin rakennustarkastusvirasto,1878 lasten päiväkoti ja
muun muassa kiinteistöviraston asuntoasiain yksiköitä. Toimistotalon rakentamista kortte-
liin n:o 306 peruteltiin keskeisellä sijainnilla, ja koska paikka on lähellä Kallion virastota-
loa, jonka palvelut voisivat olla toimistotaloon sijoitettavien toimintayksiköitten käytettä-

sa-
manaikaisesti, koska se olisi erillisenä hankkeena tullut huomattavasti kalliimmaksi.1879

Kuva. Virastotalo, metro-
talo ja sen laajennus.1880

1874 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 8.11.1976 § 3315, liite 1. HKA.
1875 Helsingin Sanomat 31.3.1977. Kaupunkisuunnitteluvirasto,
asemakaavaosasto lehtileikkeet Uc:93 1973 77. HKA.
1876 Kallio ja ympäristö-lehti n:o 7 8.5.1977, 4. KS.
1877 Metrotalossa suunniteltiin ja ohjattiin metron valmistumista 1970- ja 80-luvuilla.
1878 Rakennustarkastusviraston nimi muuttui vuonna 1978 rakennusvalvontavirastoksi. Heikkilä-Kauppinen
2012, 126.
1879 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 22.6.1977 n:o 10: Siltasaarenkadun toimistotalohankkeen perustamis-
suunnitelman hyväksyminen.
1880 Helsingin Sanomat 28.12.1977.



Uudisrakennukset urakoi Mauri Räty oy1881 arkkitehtitoimisto Jaakko Laapotin suunnitel-
mien mukaisesti.1882 Rakennukset valmistuivat vuonna 1981. Julkisivulautakunta oli käsi-
tellyt molempia uudisrakennuksia samanaikaisesti. Lautakunta oli ennen puoltoaan kiinnit-
tänyt erityistä huomiota suunniteltujen rakennusten Siltasaarenkadun suuntaiseen näky-
mään Hakaniementorilta ja siinä ilmenevään kehittämistarpeeseen ja eteläpäätyihin. Koska
puheenjohtajajana toimi tuolloin rakennusvalvontaviraston päällikkö Aulis Salo, hän ei
osallistunut asian käsittelyyn.1883

Arkkitehti Laapotti totesi itse suunnitelmastaan, että se

, jota vältettiin rakennusten
vähäisellä muotoilulla.1884

Rakennusprosessi toteutettiin KVR-kilpailun avulla, jossa urakoitsija laaditutti suunnitel-
man ja teki tarjouksen sen toteuttamisesta. Käytännössä kilpailtiin hinnalla, mikäli saatujen
tarjousten hintakuoret avattiin.1885 Kilpailun ratkaisu herätti keskustelua, koska halvim-
maksi tarjoukseksi osoittautunut oli kaupunkikuvallisesti arvioitu vasta jaetulle kolman-
nelle sijalle (kuvat).1886 Ensimmäiselle sijalle oli asetettu Rakennustoimisto A. Puolimatka
Oy:n arkkitehtien Kristian Gullichsenin, Erkki Kairamon ja Timo Vormalan konstruktiivi-
nen ehdotus.1887

Kuvat. Parhaaksi arvioitu ja halvimmaksi osoittautunut ehdotus.1888

1881 Teollisuusneuvos Mauri Räty (1922 2001) oli rakennusinsinööri ja rakennusmestari. Hän oli Rakennus-
liike Mauri Räty oy:n perustaja ja omistaja 25 vuotta. Liikkeestä kehittyi merkittävä pääkaupunkiseudun ta-
lonrakennuttaja. Räty myi yhtiönsä 1980-luvun alussa Polar-rakennus oy:lle. Kansallisbiografia.fi.
1882 Rakennuslupahakemus 11-898-79-A. Rakvv:n arkisto.
1883 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 14/79 4.4.1979 § 164 ja 26/79 27.6.1979 § 309 Cb:26. HKA.
1884 Uusi Suomi 20.10.1980. Kaupunkisuun-
nitteluvirasto, asemakaavaosasto, lehtileikkeet 1980 Uc:95. HKA.
1885 Heikkilä-Kauppinen 2012, 127.
1886 Heikkilä-Kauppinen 2012, 129.
1887 Markku Komonen, , Arkkitehti 2/1979, 42 44.
1888 , Uusi Suomi 10.2.1979. Asemakaavaosaston lehtileikkeet Uc:94
1978 79 lehtileikkeet. HKA.



Molemmat uudisrakennukset purettiin vuonna 2020 Lyyra-nimisen uudisrakennuksen
tieltä. Korttelin n:o 306 kiinteistössä sijaitsi kevääseen 2018 asti muun muassa rakennus-
valvontavirasto ja  kaupungin päiväkoti Kaleva. Korttelissa n:o 307 sijainneessa toimisto-
talossa oli loppuvuosina Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) pääkonttori.1889

Sörnäisten metroasema valmistui vuonna 1984. Sen rakennutti Helsingin kaupungin metro-
toimisto. Aseman suunnitteli Arkkitehtitoimisto Jaakko Kontio ja Kalle Räike. Pääurakoit-
sijana toimi Mauri Räty oy. Rakennus sijoittuu osittain Pengerkadun alle, ja sisäänkäynti
on sijoitettu aseman pohjoispäähän Alppiharjun puolelle. Eteläosan varauloskäynti sijaitsee
Franzéninkadun puistikossa.1890 Metroasemaa varten laaditun kaavamuutoksen (n:o 8225,
Kiehelä) valtuusto vahvisti 20.8.1980.1891

Kaupunki pyrki ostamaan nuorisotiloja alueelta. Kaupunki osti vuonna 1971 Jaakko Hel-
lakselta kolme huoneistoa Kolmas linja 1 -talosta nuorisokerhotiloja varten.1892 Kaupunki
kuitenkin luopui tästä suunnitelmasta taloyhtiön vastustuksen takia ja kehotti kiinteistölau-
takuntaa miettimään niille tiloille muuta käyttöä.1893 Lisäksi kaupunki yritti ostaa vuonna
1980 Eläintarhan huvila n:o 14 päärakennuksen Niilo Koljoselta. Tarkoituksena oli muut-
taa rakennus nuorison ja lasten käyttöön.1894 Koljonen ei kuitenkaan suostunut kaup-
paan.1895 Säilyneiden huviloiden n:o 6 ja 8 vuokrasopimuksia on jatkettu tähän päivään
saakka. Mainittakoon vielä, että kaupunki myi korttelissa 302 sijainneen Toisen linja 8

vuonna 1997.1896 Tämäkin tila
tuli nuorisonkäyttöön. Rakennus säilyi, koska sen paikalle 1960-luvulla suunniteltu koko
korttelin 302 täyttänyt poliisitalo ei toteutunut.

Vakuutusyhtiö Eläke-Sampo rakennutti korttelissa 305 kaupungin vuokraamalle tontille ns.
sekatalon.1897 Rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Jauhiainen-Nuuttila ja sen

1889 Asemakaavamuutoksen n:o 12543 selostus.
1890 Rakennuslupahakemus 11-2029-A-75. Rakvv:n arkisto.
1891 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.8.1980 n:o 20: 12. kaupunginosan (Alppiharjun) katualuetta koske-
van asemakaavan muuttaminen (aluetta rajoittavat Pengerkatu, Vaasankatu, Hämeentie ja Helsinginkatu).
1892 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 13.10.1971 n:o 7.
1893 Khs 24.1.1972 § 269. HKA.
1894 , Helsingin Sanomat 9.10.1980, 9. KK.
1895 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.11.1984 n:o 18 Eläintarhanhuvila 14:n maanvuokrasopimuksen uusi-
minen. Kaupunki sai huvilan ostettua vuonna 1996. Rakennus toimii tätä nykyä Helsingin kulttuurikeskuksen
taiteilijaresidenssinä. Heinämaa 2018, 4 6.
1896 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 6.5.1997 § 376. HKA.
1897 sekatalo = asuinkerrostalon ja liikerakennuksen yhdistelmä, jossa katutason myymälä- tms. tilojen lisäksi
on toimistotiloja toisessa kerroksessa.



pääurakoi Puolimatka oy.1898 Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan edellyttänyt muun
muassa, että julkisivujen yksityiskohtia ja materiaalia tarkistetaan.1899 Rakennushanke lu-
keutui osaksi valtuuston 28.8.1985 hyväksymää Itä-Linjojen alueen asemakaavamuutosta
(n:o 8965, Lahti). Kaupunki oli saanut tontin haltuunsa tekemällä vaihtokaupan Kiinteistö
oy Kurvilinjan kanssa vuonna 1963 (ks. luku VI). Ennen uudisrakennusta tontti oli toimi-
nut vuosikymmeniä väliaikaisena pysäköintipaikkana. Tämä johtui ilmeisesti ainakin osin
siitä, että metron suunnitelmien ollessa kesken ei tonttia päästy rakentamaan.

Diakonissalaitos suunnitteli korttelinsa uudistamista vuonna 1969 laaditun uuden yleis-
suunnitelman mukaisesti. Tässä vaiheessa oli päädytty siihen, että aikaisemman, vuoden
1963 yleissuunnitelman (ks. luku VI) mukaista korttelin kaikkien vanhojen rakentamista ei

vanha päärakennus on historiallisesti ja arkkitehtoonisesti arvokas.
(Suomen Rakennustaiteen museon luettelossa sairaalarakennus, merkintä A = arvokas ra-

1900

Vaikka nyt oli päädytty kaikkein vanhimman osan säilyttämiseen, suunniteltiin edelleen
vuodelta 1928 peräisin olleen Helsinginkadun ja Kolmannen linjan kulmauksessa olleen
vanhainkodin rakennuksen osittaista purkamista ja korvaamista uudella 8-kerroksisella pis-
tetalolla (kuva). Myös vanhoja piharakennuksia oli suunniteltu purettavaksi joko uudisra-
kentamista tai pysäköintipaikkoja varten.1901

Kuva. Rakennuslupahakemuksen
11-473-B-69 asemapiirros. Esimer-
kiksi Helsinginkadun ja Kolmannen
linjan kulmarakennus on osittain
korvattu uudella rakennuksella.1902

1898 Rakennuslupahakemus 11-3985-86-A. Rakvv:n arkisto.
1899 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 22.10.1986 § 468 ja 5.11.1986 § 513 Cb:32. HKA.
1900 Rakennuslupahakemus 11-473-B-69, liite. Rakvv:n arkisto.
1901 Rakennuslupahakemus 11-473-B-69, Lupapiste Kauppa 2021.
1902 Rakennuslupahakemus 11-473-B-69, Lupapiste Kauppa 2021.



Uuden yleissuunnitelman mukaan ei kuitenkaan vielä toteutettu tornitaloa, joka olisi edel-
lyttänyt tämän rakennuksen purkamista. Sen sijaan rakennettiin suunnitelmaan kuulunut
toinen tornitalo Helsinginkadun varteen vuonna 1964 valmistuneen  Cecilia-talon pariksi.
Rakennus valmistui vuonna 1970. Siihen sijoittui Aurora-potilashotelli ja viereen vanhaan
sairaalaan kytkeytyvä laajennus, jotka suunnitteli arkkitehti Olavi Kantele ja urakoi Raken-
nusliike Lauri Salo oy.1903 Aurora toimi kuitenkin varsin pian tavallisenakin hotellina.1904

Ennen puoltoaan julkisivulautakunta oli kehottanut muun muassa tarkistamaan uudisraken-
nuksen julkisivumateriaalin naapurirakennuksiin paremmin soveltuvaksi ja uudisrakennuk-
sen vanhoihin rakennuksiin liittymisen.1905 Rakennukset eivät vaatineet asemakaavamuu-
tosta.

Diakonissalaitos suunnitteli 1970-luvun lopulla rakentavansa Alppikadun varrelle raken-
nuksen, joka olisi sisältänyt kuntoutus- ja hallinnollisia tiloja. Rakennusta varten laadittiin
valtuuston 27.4.1977 hyväksymä asemakaavamuutos (n:o 7639, Wallenius), jonka yhtey-
dessä laitoksen tontit n:o 1 ja 2 yhdistetiin uudeksi tontiksi n:o 3. Muutoksen yhteydessä
merkittiin kaavakartalle myös kaupungin ja säätiön valtuuston 27.10.1971 tekemän päätök-
sen mukainen aluevaihto jalankulkuyhteyden säilyttämiseksi Tokoinrannasta Alppipuis-
toon. Vaihdossa kaupunki sai osan Diakonissalaitoksen tontista ja laitos osan entisestä Ensi
linjasta. Diakonissalaitos tarvitsi näitä alueita pysäköintiä varten.1906 Jalankulkutie ja Hel-
singinkadun yli johtava jalankulkusilta oli rakennettu jo kaavamuutosta ennen (ks. luku
VI).1907 Jalankulkuyhteyden takia paikalta jouduttiin poistamaan useita arvokkaita puita ja
koristepensaita sekä purkamaan tontin kulmausta rajannut kivinen suoja-aita.1908 joka oli

1909 Diakonissalaitoksen rakennushanke toteutui
vasta vuonna 1990 opistorakennuksena, koska rakennushankkeen rahoittaminen oli osoit-
tautunut vaikeaksi.1910

Diakonissalaitos rakensi sairaalan laajennuksen vuonna 1980, jonka urakoi rakennustoi-
misto V. Kyllönen. Rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Sollamo.1911 Julkisivulau-

1912

Diakonissalaitos rakennutti myös kolmikerroksisen laajennuksen vuonna 1983 Helsingin-
kadun varteen Aurora-talon ja Cecilia-talon väliin. Sen suunnitteli Arkkitehtitoimisto

1903 Rakennuslupatunnus 11-473-B-1969 (päätös 20.5.1969), Rakvv:n arkisto.
1904 Paaskoski 2017, 315.
1905 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 30/68 3.7.1968 § 436, 41/68 18.9.1968 § 601 ja 12/69 19.3.1969 § 127
Cb:21. HKA.
1906 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.10.1971 n:o 22: Kalliossa sijaitsevien maa-alueiden vaihtaminen.
1907 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.4.1977 n:o 31: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin n:o 304 tonttien
n:o 1 ja 2 sekä puisto-, katu- ja rautatiealueen asemakaavan muuttaminen.
1908 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.10.1971 n:o 22: Kalliossa sijaitsevien maa-alueiden vaihtaminen.
1909 Nenonen ja Toppari 1983, 108.
1910 Paaskoski 2017, 316.
1911 Rakennuslupahakemus 11-2111-B-86. Rakvv:n arkisto.
1912 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 8/77 23.2.1977 § 82 ja 16/77 13.4.1977 § 173 Cb:25. HKA.



Sollamo ja pääurakoi Rakennus oy Hartela.1913 Laajennus sisälsi muun muassa kokous, ra-
vintola- sekä aula- ja säilytystiloja. Julkisivulautakunta oli edellyttänyt muun muassa tut-
kittavaksi lisärakennuksen liittymistä olemassa olevaan rakennuskantaan ja kiinnittämään
huomiota liikuntaesteisten kulkumahdollisuuksiin.1914 Laajennuksen takia laadittiin val-
tuuston 10.12.1980 hyväksymä asemakaavamuutos (n:o 8317, Wallenius ja Oikuri). Kaava
(kuva) oli viimeinen, jota Anneli Wallenius oli tutkimusalueella laatimassa. Säätiö oli pyy-
tänyt myös levennyksen tekemistä Helsinginkadulle linja- ja vuokra-autojen pysähdyspai-
kaksi, mutta kaupunkisuunnittelulautakunta ei puoltanut sitä kaupunkikuvallisista syistä.
Kaavamuutoksen yhteydessä viereisen korttelin n:o 311 puistoalue nimettiin Diakoniapuis-
toksi.1915

Kuva. Diakonnissalaitoksen korttelin kaava-
muutos (n:o 8317).

Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto (KTV ry, nyk. Kunta-alan ammattiliitto,
KTV) rakennutti toimitilarakennuksensa osoitteeseen Kolmas linja 4 korttelissa 305. Ra-
kennus valmistui vuonna 1971. Sen suunnittelivat arkkitehdit Jouko Ylihannu ja Osmo
Rissanen. Pääurakoitsijana toimi Talontekijät oy. Rakennukseen tehtiin korotus vuonna
1981 ja sen suunnitteli arkkitehti Osmo Rissanen.1916 Julkisivulautakunta oli rakennushan-
ketta käsitellessään kiinnittänyt huomiota suunnitelman tutkimiseen etenkin julkisivurat-
kaisujen ja -materiaalien osalta.1917 Uudisrakennusta varten oli laadittu ohjeellinen kortteli-
suunnitelma (n:o 6384 A-G, Wallenius). Asemakaavamuutosta rakennus ei tarvinnut vaan

1913 Rakennuslupahakemus 11-560-B-81. Rakvv:n arkisto.
1914 11-560-B-81, Arkkitehti Paavo Sollamo Julkisivulautakunnan pöytäkirja 29.4.1981 § 168 ja 3.6.1981 §
201 Cb:27.
1915 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.12.1980 n:o 9: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelia n:o 304 sekä
puisto- ja katualuetta koskevan asemakaavan muuttaminen
1916 Kiinteistökortisto, kortteli 305, HKA; rakennuslupahakemus 11-2723-69-A, Rakvv:n arkisto; Nenonen ja
Toppari 1983, 119.
1917 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 1/70 7.1.1970 § 4 ja 13/70 25.3.1970 § 98 Cb:22. HKA.



se toteutettiin 4.12.1969 myönnetyllä poikkeusluvalla.1918 Korotuksen osalta julkisivulauta-
kunta puolsi suunnitelmaa sellaisenaan.1919

Liitto oli perustellut tontin ostotarjoustaan 11.2.1966 siten, että liiton käytössä olleet toimi-
tilat eivät olleet riittävät ja liitto aikoi rakentaa oman toimitalon.1920 Metronsuunnittelutoi-
misto ei kuitenkaan ollut suopea tontin myymiselle, koska tontti liittyi tuolloin vireillä ol-
leisiin suunnitelmiin sen käyttämisestä metron ensimmäisen rakennusvaiheen yhteydessä.
Tarkoituksena oli käyttää tonttia kulku- ja ajotienä metroaseman yhteyteen suunnitelluille
maanalaisille pysäköintitiloille.1921 Neuvottelujen jälkeen järjestettiin tämä ajoyhteys rasit-
teena.1922 Valtuusto vahvisti tontin myynnin KTV:lle vuonna 1969.1923 Tontin läpi kulke-
vaa yhteyttä ei lopulta koskaan tarvittu. Toimitilarakennus purettiin VVO:n rakentaman
asuinrakennuksen (valm. 2011) tieltä.1924

Aatteellisten yhdistysten omistama Oy Ursula1925 rakennutti Tokoinrannan puistoalueelle
osoitteeseen Eläintarhantie 12 kesäkahvilan, joka tuli tunnetuksi Café Pirittana. Rakennuk-
sen suunnitteli arkkitehti Irmeli Visanti ja urakoi Rakennustoimisto Tuomas Savolainen.
Sisäasiainministeriö oli myöntänyt hankkeelle poikkeusluvan.1926 Ennen puoltoaan julkisi-

1927 Paikka kuului aiemmin osaksi huvila n:o 14 tonttia.1928

Seurakuntien talo rakennettiin osoitteeseen Kolmas linja 22 korttelissa 308. Sen suunnitteli
arkkitehtitoimisto Heikki1929 ja Kaija Sirén, jossa pääsuunnittelusta vastasi arkkitehti Tuula
Mäkinen. Rakennuksen urakoi Karme oy.1930 Seurakuntien toimintojen lisäksi

1918 Rakennuslupahakemus 11-2723-69-A. Rakvv:n arkisto.
1919 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 31/79 1.8.1979 § 370 Cb:26. HKA.
1920 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 26.8.1968 § 3256, liite 1 (liiton ostotarjous) Cb:483. HKA.
1921 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 26.8.1968 § 3256, liite 7 (metronsuunnittelutoimiston lausunto
28.3.1966) Cb:483. HKA.
1922 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 26.8.1968 § 3256, liite 6 Cb:483. HKA.
1923 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 9.4.1969 n:o 21.
1924 Rakennuslupahakemus 11-3495-07-A. Rakvv:n arkisto.
1925 PRH, yhtiökokouksen 18.3.1976 pöytäkirja. Osakkeenomistajat olivat Vanhojen huolto r.y.
Sos.dem.Naisliitto r.y, Lomakoti Kotoronta r.y, Kallioniemen Kesäkodin Kannatusyhdistys r.y,
Sos.dem.Virkanaisten Klubi r.y, Helsingin Ensikoti r.y.
1926 Rakennuslupatunnus 11-1144-76-A. Rakvv:n arkisto,
1927 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 49/75 26.11.1975 § 573 Cb:24, 27/76 16.6.1976 § 263 ja 28/76
23.6.1976 § 268 Cb:25. HKA.
1928 KSV 2015, 67. Rakennus vaurioitui tulipalossa 17.9.2008. Kunnostamisen yhteydessä rakennusta laajen-
nettiin vuonna 2010 ja se muutettiin ympärivuotiseen käyttöön.
1929 Heikki Sirenin arkkitehdinansioihin kuului erityisesti hänen Linziin suunnittelemansa konserttitalo
Bruck , Arkkitehti 1/1980, 19.
1930 Arkkitehti 5 6/1979, 38. Rakennusmestari Otto Karme
(1909 1992) perusti oman rakennusyrityksen 1938. Liike rakensi useita asuinkerrostaloja, monia virastota-
loja, kirkkoja, kouluja, urheilutaloja. Rakennustoimisto haki itsensä konkurssiin 1981

, Helsingin Sanomat 3.11.1992.



rakennukseen sijoittui myös Vaasan Höyrymylly Oy:n pääkonttori. Rakennuksen julkisivut
ovat Taivassalon ruskeaa graniittia.1931

Seurakunnat olivat kysyneet kaupungilta 1960-luvun lopulla tonttia virastotalolleen kortte-
lista 303,1932 mutta kortteliin suunniteltiin tuolloin oikeustaloa.1933 Sen sijaan kaupunki luo-
vutti seurakunnille aluevaihdossa 21.4.1971 korttelista 308 tontit n:o 2 ja 6 virastotalon ra-
kentamista varten. Kaupunki sai vaihdossa tiloja muun muassa Myllypuron ja Kontulan vä-
liseltä alueelta. Aluevaihdon yhteydessä oli kuitenkin todettu, että kaupungin taholta oli so-
pivammaksi virastotalon sijoituspaikaksi ehdotettu Pasilaa, mutta Seurakuntien edustajat
eivät olleet tästä innostuneet.1934

Rakennus (kuva) perustui Kirkkohallintokunnan kutsukilpailun vuonna 1975 voittaneeseen
ehdotukseen. -luterilaisten seurakuntien tähän asti
eri rakennuksissa sijainneet toimisto- ja arkistotilat, keskusrekisteri henkilökunta- ja aputi-
loineen sekä kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokoustilat ravintoloineen.1935 Julkisivulauta-
kunta oli kiinnittänyt huomiota rakennuksen liittämistä naapurirakennukseen ja suunnitel-
man tarkistamista kaavamaisesti ratkaistujen julkisivujen osalta.1936

Kuva. Seurakuntien uusi virasto-
talo.1937

Valtuusto hyväksyi 5.6.1974 rakennushanketta varten laaditun asemakaavamuutoksen (n:o
7065, Wallenius) ja siihen liittyneen kortteleita n:o 308 ja 309 koskeneen

1931 , Uusi Suomi 28.4.1979. Asemakaavaosasto Uc:94 1978
79 lehtileikkeet. HKA.
1932 Suomen Sosialidemokraatti n:o 318 14.12.1967, 8 9. Asema-
kaavaosaston lehtileikekokokoelma 73702. HKA.
1933 , Uusi Suomi 17.11.1972. Kaupunkisuunnitteluvirasto, ase-
makaavaosaston lehtileikkeet 1969, 1972 Ua:7. HKA.
1934Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 21.4.1971 n:o 9. Aluevaihdon suorittaminen Helsingin suomalaisten ja
ruotsalaisten evankelisluterilaisten seurakuntien sekä kaupungin kesken.
1935 Kaija ja Heikki Siren, , Arkkitehti 5 6/1979, 38.
1936 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 12/77 23.3.1977 § 126 ja 14/77 30.3.1977 § 153 Cb:25. HKA.
1937 Kallio ja ympäristö-lehti n:o 9 6.5.1979, 3.



korttelisuunnitelman (n:o 7066, Wallenius). Kaavamuutoksessa tontit n:o 2 ja 6 yhdistettiin
tontiksi n:o 7, joka merkittiin hallinto- ja virastorakennusten alueeksi. Yhdistetyn tontin
kerrosala vastasi tehokkuuslukua 2,3. Muistutuksissa vastapäisten kiinteistöjen Kolmas
linja 25 ja 23 edustajat olivat esittäneet, että tontit olisi mieluiten kaavoitettu puistoksi.1938

Valtuuston kokouksessa valtuutettu Mirjam Tuominen (SKDL) valtuutettu Pekka Saarnion
(SKDL) kannattamana esitti koko hankkeen hylkäämistä, mutta ei saanut riittävää kanna-
tusta. Myös Tuomisen tekemä ponsi, jossa esitettiin tutkimaan mahdollisuuksia Kallion,
Sörnäisten ja Alppiharjun kaupunginosien viheralueiden lisäämiseksi ja nykyisten puisto-
jen ja leikkikenttien kunnostamiseksi, hylättiin.1939 Aiemmin esitellyssä Kallion lounais-
osan saneerausehdotuksessa (luku V) näille tonteille oli kaavailtu kahta asuinrakennusta,
joista toinen oli katulinjasta sisäänvedetty.

Suomen Kaupunkiliitto rakennutti kortteliin n:o 303 toimitilarakennuksensa, Kuntatalon.
Kortteli päätyi Kaupunkiliiton toimitalon paikaksi, kun valtuusto peruutti päätöksensä
24.4.1974 oikeustalon sijoittamisesta kortteliin, ja kaupunginhallitus varasi korttelin lii-
tolle.1940

Tapahtumaketju oli alkanut, kun Kaupunkiliitto ilmoitti laajentumistarpeestaan kaupun-
gille, Sen toimitilakiinteistö sijaitsi Etu-Töölössä eduskuntatalon vieressä eikä laajentumi-
nen ollut mahdollista. Liitto oli anonut 19.1.1966 kiinteistölautakunnalta kiinteistön vie-
reistä tonttia, mutta tätä ei voitu luovuttaa, koska valtio tarvitsi tontin Eduskuntatalon laaje-
nemishanketta varten. Liitto ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan sen tontin ja talon
luovuttamisesta kaupungille.1941

Liitto oli ilmoittanut kaupungille
unnallisten järjestöjen nykyistä toimintaa haittaava hajasijainti ja

toimitalon, ns. Kunt
det valtion hallintoviranomaisiin, ja muiden sektoreiden keskusjärjestöihin sekä toisaalta

kortteli
n:o 303.1942 Sijoituspäätökseen saattoi vaikuttaa myös se, että tuolloin vasemmistoenem-
mistöinen Kaupunkiliitto halusi hallinto- ja virastomonumentin "Oikeilla linjoilla".1943

1938 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.6.1974 n:o 11, 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin n:o 308 tontteja
n:o 2 ja 6 koskevan asemakaavan muuttaminen; Rakvv:n arkisto, rakennuslupahakemus 11-711-77-A.
1939 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.6.1974 n:o 11, valtuuston kokouksen keskustelupöytäkirjat, § 329.
1940 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 29.4.1974 §1316. HKA.
1941 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.4.1974 n:o 25: Kvston 10.5. 1967 tekemän, oikeustalon sijoittamis-
paikkaa koskevan päätöksen peruuttaminen.
1942 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.4.1974 n:o 25: Kvston 10.5.1967 tekemän, oikeustalon sijoittamis-
paikkaa koskevan päätöksen peruuttaminen.
1943 Helsingin Sanomat 21.9.1980, 27. HKA, kaupunkisuunnitteluvirasto,
asemakaavaosasto, lehtileikkeet 1980 Uc:95.



Kiinteistölautakunta suhtautui asiaan myötämielisesti, mutta totesi, että korttelissa oleville
monille toiminnoille tuli järjestää tilat muualta. SKDL:n ainoa jäsen Jouko Kajanoja oli
jättänyt korttelin varaamisesta eriävän mielipiteen, mutta hänkään ei siinä puolustanut kort-

ausunnossaan ehdottaa, että kortteli
n:o 303 tulisi kaavoittaa asukkaiden välttämättömien palvelutilojen rakentamiseen ja puis-
toksi ja että kaupunkiliitolle etsitään pikaisesti uusi tontti esimerkiksi Pasilan tai Itäkeskuk-

1944 Korttelissa oli tuolloin vuokralaisina maalariammattikoulu, Mannerhei-
min lastensuojeluliiton nuorisoklinikka ja valtion hammasteknikkokoulu. Lisäksi kortte-
lissa toimi muun muassa Pelastusarmeijan yömaja, vaatturiammattikoulu, kaksi kasvatus-
neuvolaa, poikakoti ja Hesperian sairaalan psykiatrinen hoitola.1945

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mukaan toimitalo sopeutui voimassa olevaan 19.2.1969
asemakaavaan, jossa kortteli oli merkitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi.
Lautakunta suhtautui hankkeeseen myötämielisesti, vaikka kortteli sijaitsi kaupunginhalli-
tuksen 23.6.1969 hyväksymällä ns. keltaisella vyöhykkeellä, jonne ei saanut rakentaa toi-
mistoja. Lisäksi kantakaupungin osayleiskaavassa kortteli oli merkitty asuntoalueeksi ja
merkitty kaavaliitteessä rakennussuojelualueeksi. Lautakunnan mukaan Kaupunkiliitto oli
kuitenkin erikoisasemassa ja voimassa olevan asemakaavan mukaan kortteliin voidaan si-
joittaa liiton toiminnat. Lautakunta kuitenkin päätti laadituttaa nykyistä tarkemman asema-
kaavan muutoksen, kun rakennuksen suunnitelmaluonnokset ovat käytettävissä.1946

Kaupunki luovutti korttelin valtuuston 28.1.1976 hyväksymässä vaihtojärjestelyssä Kau-
punkiliitolle. Kaupunki sai vaihdossa liiton Etu-Töölössä omistaman kiinteistön ja välira-
haa.1947 Lainhuudon järjestely sai 3.6.1980.1948 Varatuomari Voitto Ala-Kurhila Kaupunki-
liitosta oli kertonut lehti-haastattelussa, ettei muita sijoituspaikkoja ollut esillä missään vai-
heessa.1949 Uudisrakennushanketta varten laadittiin valtuuston 28.11.1979 hyväksymä tar-
kennettu asemakaavamuutos (n:o 8162, Wallenius), jossa kortteli oli merkitty hallinto- ja
virastorakennusten alueeksi (YH).1950

Valtuutettu Marja Toivonen (SKDL) oli valtuutettu Kristiina Halkolan (SKDL) kannatta-
mana tehnyt aluevaihdon valtuustokäsittelyn yhteydessä toivomusponsin, jossa olisi keho-
tettu kaupunginhallitusta ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin Kalliossa vielä jäljellä

1944 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 14.2.1974 § 119. HKA.
1945 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.4.1974 n:o 25: Kvston 10.5.1967 tekemän, oikeustalon sijoittamis-
paikkaa koskevan päätöksen peruuttaminen.
1946 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.4.1974 n:o 25: Kvston 10.5.1967 tekemän, oikeustalon sijoittamis-
paikkaa koskevan päätöksen peruuttaminen.
1947 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.11.1979 n:o 34.
1948 Lainhuutokortisto, kortteli 303. KA.
1949 Pääkaupunki 30.8.1979. Lehtileikekokoelma, Kallio 126899. HKA.
1950 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.11.1979 n:o 34, 1327 1328.



olevien Helsingin vanhaa työläisasutusta edustavien puutalojen suojeluarvojen selvittämi-
sestä ja suojelemisesta. Ponsi hylättiin äänin 39 33.1951

Kaupunkien talon eli nykyisen Kuntatalon rakennutti Suomen Kaupunkiliitto. Urakoitsi-
jana toimi Rakennustyöyhtymä Rakennus-Kallio, johon kuuluivat Rakennuskunta Haka, oy
Alfred A. Palmberg ab ja pääurakoitsijana Arvo Westerlund oy. Suunnittelun teki arkkiteh-
titoimisto Castrén Jauhiainen Nuuttila. Suunnittelu aloitettiin Kaupunkiliiton järjestä-
män yleisen arkkitehtikilpailun ratkettua 1977 (kuva).1952

Kuva. Kaupunkiliiton toimi-
talon arkkitehtikilpailun I si-
jan voittanut ehdotus.1953

Arkkitehti-lehdessä suunnittelijat kuvailivat kohdettaan näin:

soittelun osalta tuntui H-muotoon perustuva jäsentely tarjoavan parhaat mahdollisuudet
ohjelmaan sisältyvän hierarkian ja pitkät paikallishallinnon perinteet omaavan keskuslii-
ton tehtävien vaatiman edustavuuden toteuttamiselle ja korostamiselle. H-ratkaisun toi-
mistosiipien avulla haluttiin myös rauhoittaa ja täsmentää alueen kaupunkikuvaa ja luoda
osaksi suljettua yksityisyyttä Kaupunkien talon piha- ja sisäänkäyntialueille, jonne henki-

 1954

Julkisivulautakunta kiinnitti suunnitelmaa arvioidessaan huomiota muun muassa
läntisen julkisivun lähtökohdan ja toteutuksen ristiriitaisuuteen ikkunoiden sijoituksessa ja
materiaalien käsittelyssä, keskimassan liittymiseen sivumassoihin ja sen materiaalien va-
lintaan.1955

1951 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.11.1979 n:o 34, valtuuston kokouksen keskustelupöytäkirja, § 703.
1952 Arkkitehti 6/1984, 58 61.
1953 - , Suomen Sosiaalidemokraatti 12.10.1977. Lehtileikekokoelma,
Uc:93 1973 77. HKA.
1954 Arkkitehti 6/1984, 58 61.
1955 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 25/78 21.6.1978 § 247, 10/79 7.3.1979 § 104, 17/79 25.4.1979 § 196 ja
33/79 15.8.1979 § 395 Cb:26. HKA.



Rakennuslautakunta myönsi uudisrakennukselle 11.9.1979 rakennusluvan,1956 ja neliker-
roksinen toimistotalo otettiin käyttöön joulukuussa 1982. Rakennukseen muuttivat Kau-
punkiliiton lisäksi Kunnallistieto Oy, Kunnallinen sopimusvaltuuskunta, Sairaalaliitto,
Suomen Satamaliitto ja Yleisten Ammattikoulujen liitto.1957 Rakennuksen tieltä purettiin
Kallion viimeinen yhtenäinen puutalokortteli (kuva), jossa oli toiminut muun muassa Raa-
jarikkoisten auttamisyhdistyksen (nyk. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö) työkoulu.
Loppuaikoina kortteli oli punk- ja rockyhteisön käytössä. Siellä oli vuonna 1978 aloittanut
vanhassa puutalossa toimintansa Kallion Rock-clubi, jonka toimisto oli yläkerrassa, studio
kellarissa ja esiintymistilat siinä välissä.1958 Kortteli tuli loppuaikoina tunnetuksi lempini-
mellä Kill City.1959

Kuva. Kuntatalon tieltä purettu kortteli.1960

Kuntatalon rakentaminen herätti laajaa keskustelua Linjojen alueen viimeisistä puutaloista
kuten tapahtui myös Rakennusvalvontaviraston uudisrakennuksen suhteen. Kuntatalon
hanketta läpi vietäessä ei tiedusteltu Museovirastolta, Kaupunginmuseolta tai paikallisilta
kotiseutuyhdistyksiltä näiden mielipiteitä. Esimerkiksi Museoviraston Pekka Kärki oli to-
dennut, että korttelin rakennuksilla olisi ollut "hyvät edellytykset" suojelukohteiksi. Mikael
Sundman yleiskaavaosastolta kertoi, että kaupungin päättävät elimet olivat tietoisia

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.11.1979 n:o 34, 1327 1328.
1957 , Helsingin Sanomat 23.10.1980. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto, asemakaavaosasto, lehtileikkeet 1980 Uc:95. HKA.
1958 , Kansan Uutiset 8.7.1979, Asemakaavaosasto
Uc:94 1978 79 lehtileikkeet. HKA.
1959 Mäkelä 2015, 114.
1960 Kari Hakli 1976 Finna.fi. HKM.



ssään vai-
1961

Harjun asukasyhdistys yritti kuitenkin pelastaa korttelin viime hetkellä ja jätti 30.8.1979
Uudenmaan lääninhallitukselle suojeluanomuksen. Anomuksessa perusteltiin suojelun tar-
vetta näin:

eksi esitellyllä tontilla on viime vuosisadan lopulla rakennettuja 2-kerroksi-
sia puutaloja käsittävä yhtenäinen rakennuskokonaisuus, ja puutalojen ympäröivän, van-
haa puustoa kasvavan piha-alueen jakaa vuonna 1925 valmistunut matala tiilirakennus.
Puheena oleva korttelin käsittävä tontti liittyy rakennustaiteellisesti ja iällisesti ympäris-
tön Diakonissalaitoksen, Sokeainkoulun ja Vanhainkodin rakennuksiin sekä Eläintarhan
huvila- ja puistoalueeseen. Korttelin rakennusryhmä miljöönä ja vanhojen käyttötarkoi-
tustensa vuoksi olisi arvokas muistomerkki viime vuosisadan lopun elämästä sekä sosiaa-

1962

Lääninhallitus pyysi muodollisesti lausuntoa kaupunginhallitukselta, Museovirastolta ja
Kaupunkiliitolta syyskuun loppuun mennessä. Anomus ei kuitenkaan estänyt liittoa jatka-
masta purku- ja rakennustöitä, jotka olivat hakemusta tehdessä jo käynnissä.1963

Kortteli joutui tulipalon kohteeksi 24.9.1979, jossa kolme korttelin puurakennusta paloi.
Tässä vaiheessa oli jo purettu matala tiilirakennus ja kaadettu puusto.1964 Sattumalta sa-
mana päivänä lääninhallitus sai museovirastolta pyytämänsä lausunnon. Museoviraston
mielestä korttelin oli kulttuurihistoriallisesti huomattavan arvokkaaksi katsottava koko-
naisuus, johon myös lääninhallitus yhtyi. Suojelumahdollisuudet olivat lääninhallituksen
mukaan kuitenkin olemattomat, kun otettiin huomioon tontin rakennusten tuhoutuminen
palossa sekä tontin omistajan suunnitelmat ja niistä valtiolle aiheutuvat korvausvelvolli-
suudet. Lääninhallitus kuitenkin moitti Helsingin kaupunkia siitä, ettei se välittänyt koh-
teen kaavoituksellisesta suojelusta, vaikka tiesi rakennusryhmän kulttuurihistoriallisen ar-
von. Kaupunki olisi ollut lain ja käytännön perusteella itse velvollinen antamaan kohteesta
suojeluesityksen. Lääninhallitus kehotti kaupunginhallitusta vastedes vaalimaan paremmin
kulttuurihistoriallisia arvoja. Kaupunginhallitus päätti, että se pyrkii lääninhallituksen esit-
tämän muistutuksen mukaisesti toimimaan kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimiseksi
Helsingissä.1965

Puutalojen tulipaloja sattui 1980-luvun vaihteessa monia muitakin, esimerkiksi 12. kau-
punginosan puolella paloivat rakennukset osoitteissa Kirstinkatu 10 ja Vesilinnankatu 21
keväällä 1985.1966 Jan Grönvallin mukaan hänellä oli työhuoneen seinällä Kallion ja

1961 Pääkaupunki 30.8.1979. Lehtileikekokoelma, Kallio 126899. HKA
1962 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 19.11.1979 § 2819, liite 1. HKA.
1963 Ilta-Sanomat 24.9.1979. Lehtileikekokoelma, Kallio
127305. HKA.
1964 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 19.11.1979 § 2819, liite 1. HKA.
1965 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 19.11.1979 § 2819, liite 1. HKA.
1966 Hackzell 1988, 93, 143.



lähiympäristön kartta, johon hän merkitsi puutalojen tulipalot punaisilla nuppineuloilla.
Myös kantakaupunkitoimiston kahvipöytä yms. keskusteluja värittivät aika ajoin tiheästi-
kin toistuvat tulipalotapaukset.1967

Rakentaminen (ks. liite) painottui ajanjaksolla 1970-luvun alkuun ja 1980-luvulle. Raken-
taminen toteutui joko yksittäisiä tontteja käsittäneillä asemakaavamuutoksilla tai poikkeus-
luvin. Rakentamiseen liittyi Kallion alueella 1980-vaihteesta eteenpäin myös vanhojen
asuinkäytössä olleiden kivikerrostalojen kunnostava saneeraus eli peruskorjaus, joita ei
tässä yhteydessä käsitellä.

Erikoinen piirre Kallion rakennetussa ympäristössä olivat vielä 1980-luvun vaihteessa ra-
kentamattomien tonttien olemassaolo muuten valmiiksi rakennetuissa kortteleissa. Tontit
olivat usein pysäköintikäytössä ja niillä oli aikaisemmin ollut puutalo. Suurin tyhjistä ton-
teista sijaitsi Hämeentien ja Neljännen linjan kulmassa käsittäen kaksi tonttia (Hämeentie
16 18) korttelissa 318 ja kuului tuolloin osuusliike Elannolle. Elanto oli ostanut tontin
osoitteesta Hämeentie 16 vuonna 19481968 ja tontin osoitteesta Hämeentie 18 vuonna 1916.
Jälkimmäinen kuului osaksi Elannon suurta kiinteistösuunnitelmaansa (ks. luku II). Tont-
tien jääminen rakentamatta saattoi johtua siitä, että osuusliikkeen voimavarat menivät
myymäläverkoston laajenemiseen.1969

Rakennus oy Hartela1970 rakennutti ja urakoi As.oy Porthaninkatu 7:n uudisrakennuksen
korttelissa 312. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Tapani Nironen.1971 Rakennus oli asun-
tosäästäjät ry:n markkinoima.1972 Hartela oli saanut lainhuudon kiinteistönsä omistukseen
4.1.1971.1973 Julkisivulautakunta puolsi suunnitelmaa sellaisenaan.1974 Uudisrakennusta
varten laaditun asemakaavamuutoksen (n:o 6355, Wallenius) yhteydessä tontit 6 ja 8 yh-
distettiin ja rakentamishankkeen takia laadittiin myös korttelisuunnitelma (n:o 6354, Wal-
lenius). Aiemmin Neljäs linja 6:ssa oli pajarakennus ja väkirikas asuinrakennus.1975

1967 Jan Grönvall 6.3.2020.
1968 Kiiski 1963, 235.
1969 Myymäläverkoston laajenemisen keskeisyyteen viitataan 1960-luvun Elanto-lehdissä julkaistuissa vuosi-
kertomuksissa.
1970 Rakennusmestari, teollisuusneuvos Emil Hartelan (1894 1970) Helsingissä toiminut Rakennus oy Har-
tela nousi maan suurimpien rakennusliikkeiden joukkoon. Hartela rakensi useita asuinkerrostaloja, Hanasaa-

suusneuvos Emil Hartela (1894
Kirjallisuuden Seura https://kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/henkilo/884
1971 Rakennuslupahakemus 11-1790-70-A. Rakvv:n arkisto.
1972 Asuntosäästäjät ry Dc:3, toimintakertomukset 1970 1974. Asuntosäästäjät ry:n hallituksen toimintakerto-
mus vuodelta 1971, s. 2. HKA.
1973 Lainhuutorekisterikortisto, kortteli 312. KA.
1974 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 41/70 16.9.1970 § 298 Cb:22. HKA.
1975 Nenonen ja Toppari 1983, 143 144.



Helsingin Puhelinyhdistys rakennutti toimistorakennuksen korttelissa 319. Rakennuksen
suunnitteli Arkkitehtitoimisto Olli Kuusi ja sen pääurakoi Rakennusliike Vasa oy.1976 Pu-
helinyhdistys oli ostanut tontin 28.9.1963 (lainhuuto) Oy Kaarlenkatu 9 -nimiseltä yhti-
öltä.1977 Rakennus kuuluu samaan kokonaisuuteen viereisen Lars Sonckin suunnitteleman
puhelinkeskuksen (1915) kanssa.

Rakennushanke sijoittui kaupunginhallituksen kaavoitukselle antamien ohjeiden vastaisesti
ns. keltaiselle alueelle, jolle ei saanut sijoittaa liike-, teollisuus- eikä varastorakennuksia.
Puhelinyhdistys joutuikin anomaan kesken rakennustyön poikkeusta
rakennushankkeelleen:

vaatima puhelinkeskus-

tää tehdas-
siin tonttien n:o 9 ja 11 osalta siten, että niitä voidaan käyttää liikerakennuksen (yhdistyk-
sen keskus- ja 1978

sen laajennuksen voidaan katsoa olevan koko po. kaupunginosan kannalta välttämä-
1979 Kaupunginhallitus päätti 17.11.1969, että tontille saadaan rakentaa puhelinkeskus-

ja toimistorakennus.1980 Julkisivulautakunta oli käsittelyissään kiinnittänyt huomiota muun
massa rakennuksen julkisivuihin ja naapurirakennuksiin liittymistä.1981 Rakennus ei tarvin-
nut asemakaavamuutosta, mutta sitä varten laadittiin koko korttelin käsittänyt korttelisuun-
nitelma (6332 A-I, Wallenius). Lisärakennuksen paikalla sijaitsi aiemmin kolme puutaloa,
jotka olivat runsasväkisiä vuokrakasarmeja.1982

Helsingin Asuntokeskuskunta Haka rakennutti1983 ja urakoi As.oy Ylhäisen uudisraken-
nuksen korttelissa 339. Rakennuksen suunnittelivat KK:n arkkitehtiosastolla arkkitehdit
Eero Hoviniemi ja Jouko Ylihannu. Rakennus toteutettiin poikkeusluvalla. Rakennus on
yksi Kallion alueen taloista, johon on rakennettu ns. maanpäällinen kellari vuoden 1965

1976 Rakennuslupahakemus 11-515-A-70. Rakvv:n arkisto.
1977 Kiinteistökortit, kortteli 339. HKA.
1978 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 17.11.1969 § 3241, liite 2 (Puhelinyhdistyksen kirje 24.9.1969) Cb:519.
HKA.
1979 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 17.11.1969 § 3241, liite 1 (kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto
HKA.22.10.1969) Cb:519.
1980 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 17.11.1969 § 3241. HKA.
1981 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 25/69 11.6.1969 § 316, 27/69 25.6.1969 § 335 ja 30/69 16.7.1969 § 370
Cb:21. HKA.
1982 Nenonen ja Toppari 1983, 256.
1983 Ylimääräisen yhtiökokouksen 30.8.1971 pöytäkirja. KA.



rakennuslain salliman muutoksen mukaisesti (ks. edellinen luku).1984 Julkisivulautakunta
oli kiinnittänyt huomiota etenkin julkisivumateriaaleihin, kattomuotoihin ja ympäristöön
sopimisen osalta.1985 Rakennusta varten laadittiin korttelisuunnitelma (n:o 6332 A-I, Wal-
lenius), mutta ei asemakaavamuutosta. Tontilla sijaitsi aiemmin Kalliolle ominainen eli
alakerraltaan kivirakenteinen puutaloryhmä. Helsinginkadun varrelle ollut rakennus tunnet-
tiin myöhemmin Romu-Lindströmin talona.1986

Osittain rakennusmestari Jussi Ketolan omistama As.oy Wallininkatu 91987 rakennutti Ke-
tolan toimiessa pääurakoitsija asuinrakennuksen korttelissa 316. Rakennuksen suunnitteli
arkkitehti Ilmo Valjakka.1988 Rakennus valmistui samalle tontille vuonna 1968 valmistu-
neen talon pariksi (ks. edellinen luku). Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan edellyttänyt
piirustusten täydentämistä, pienoismallin esittämistä ja asemakaavaosaston lausunnon
hankkimista.1989 Uudisrakennushanketta varten laadittiin korttelisuunnitelma (n:o 6365 A-
F, Wallenius), mutta ei asemakaavamuutosta. Tontin tämän osan rakentaminen tuli mah-
dolliseksi valtuuston 18.6.1969 korottaman rakennusoikeuden takia. Edeltävällä pienem-
mällä rakennusoikeudella pystyttiin aiemmin toteuttamaan tontin ensimmäinen rakennus
Wallininkujan puolella lopullista vahvistusta jääneen Kallion laajan asemakaavamuutoksen
(n:o 5383) mukaisesti. Rakennushankkeen yhteydessä kaupungin rakennusvirasto madalsi
tontin kohdalla Kolmannen linjan katupengermän.1990 Katukuvassa pengermä korvautui
betoniseinällä, autohallinovella ja jyrkillä portailla viereisen Toinen linja 31-rakennuksen
kohdalle ennalleen jätetyn korkean pengermän takia. Samoin kuin luvussa V käsitellyssä
Kolmannen linjan korttelin 315 kohdalla, tässäkin yhteydessä menetettiin koko korttelia
reunustanut 1800-luvun lopulta peräisin ollut yhtenäinen kivirakenteinen pengerrys.

1984 Rakennuslupahakemus 11-1147-A-71. Rakvv:n arkisto.
1985 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 43/70 30.9.1970 § 325, 10/71 17.3.1971 § 78 ja 19/71 5.5.1971 § 134
Cb:22. HKA.
1986 Nenonen ja Toppari 1983, 254 255; Lehtinen 2003, 99.
1987 Ketola oli myynyt suuren osan perustamansa yhtiön osakkeista, mutta omisti edelleen kolmasosan. Hän
oli edelleen suurin yksittäinen omistaja. KA, ylimääräisen yhtiökokouksen 14.10.1968 pöytäkirja.
1988 Rakvv:n arkisto, rakennuslupahakemus 11-2079-A-1970; Khs:n mietintö 1971 n:o 1, taulu 4.
1989 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 30/69 16.7.1969 § 370 Cb:21. HKA.
1990 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 5.3.1970 § 275. HKA.



Kuva. Kolmannen linjan
katupenger nykytilassaan.1991

Talotyö oy perusti1992 ja urakoi As.oy Castréninkatu 14 asuinrakennuksen korttelissa 321 .
Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Olli Malinen. Talon erikoisuutena ainakin Kal-
lion alueella on se, että osassa huoneistoissa on kaksi parveketta molemmille puolille taloa
(pihalle ja kadulle). Kiinteistöön rakennettiin myös uima-allas.1993 Julkisivulautakunta oli

sisi kadun tasoa alempana, sekä lisäksi tutkia, onko välttämätöntä tehdä porrasratkaisu kah-
1994 Rakennushanketta varten laadittiin korttelisuunnitelma (n:o

6548, Wallenius), mutta ei asemakaavanmuutosta. Kiinteistö oli jäänyt korttelin vii-
meiseksi puutaloin rakennetuksi tontiksi käsittäen kaksi rakennusta. Talotyön perustama
yhtiö oli saanut kiinteistölleen lainhuudon 26.6.1973.1995 Uudisrakennushankkeen rahoitti
KOP.1996 Tontille oli aiemmin suunnitellut uudisrakennusta Kalevala Koru oy (ks. luku
VI).

Rakennusmestari Jussi Ketola rakennutti1997 ja pääurakoi asuinrakennuksen korttelissa 320.
Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Reijo Kivistö.1998 Julkisivulautakunta oli käsittelyissään
todennut muun muassa, että rakennuksen sisäänkäynnit kadulta ja käynti lastenvaunutiloi-

1999 Rakennushankkeen takia laadit-
tiin korttelisuunnitelma (n:o 6391 A-F, Wallenius), mutta ei asemakaavamuutosta.

1991 Google Maps 2022.
1992 Ylimääräisen yhtiökokouksen 8.7.1971 pöytäkirja. KA.
1993 Rakennuslupahakemus 11-1259-71-A. Rakvv:n arkisto.
1994 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 28/71 30.9.1971 § 215 ja 32/71 4.8.1971 § 269 Cb:22. HKA.
1995 Lainhuutokortisto, kortteli 321. KA.
1996 Khs:n mietintö 1972 n:o 1, taulu 4.
1997 KA, perustavan yhtiökokouksen 18.2.1969 pöytäkirja.
1998 Rakennuslupahakemus Ke 11-2102-70-A. Rakvv:n arkisto.
1999 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 35/70 10.8.1970 § 267, 37/70 19.8.1970 § 275, 46/70 14.10.1970 § 351
Cb:22. HKA.



Kaupunkisuunnittelulautakunta oli palauttanut ensimmäisen version korttelisuunnitelmasta,
jotta tontin pihalle olisi autopaikkojen lisäksi saatu tilaa myös istutettaville puille.2000

Aiemmin tällä Castreninkadun mutkan kohdalla oli pitkä matala talo, johon kuului komea
torni tuuliviireineen. Rakennuksia oli tontilla kaikkiaan kolme, osaksi puuta, osaksi kiveä.
Talo oli korttelin väkirikkain, ja vuokralaisia oli satakunta. Talossa toimi myöhemmin mai-
neikas ruokala Tuulos.2001

Ennen uudisrakennusta tontti oli kuulunut pitkään Osuustukkukaupalle (lainhuuto
8.8.1956).2002 Tontti oli kuulunut jo vuonna 1961 hyväksyttyyn asemakaavamuutokseen
(n:o 4883), jossa rakennus oli vedetty osin sisään katulinjasta Castréninkadun puolelta.
Tällöin rakennus olisi sopinut luontevasti viereiseen katulinjasta sisäänvedettyyn taloon.
Nyt talo toteutettiin kadun varteen, jonka takia sen pääty muodostaa ikävän ikkunattoman
päätyseinän Castréninkadun suuntaan (kuva). Julkisivulautakunta ei tästä päädystä kuiten-
kaan maininnut lausunnoissaan sanaakaan.

Kuva. Castréninkadun kulmaus. 2003

Polar-rakennus oy rakennutti ja pääurakoi As.oy Castréninkatu 13 uudisrakennuksen kort-
telissa 320. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Touko Neronen.2004 Rakennus valmistui
vuonna 1982. Polar oli ostanut kiinteistön perustettavan asunto-oy:n nimiin 1.4.1980 (lain-
huuto).2005 Julkisivulautakunta oli edellyttänyt kiinnittämään erityistä huomiota

2000 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 2.4.1970 § 364. HKA.
2001 Nenonen ja Toppari 1983, 176 177.
2002 Kiinteistökortisto, kortteli 320. HKA.
2003 Google Maps 2022.
2004 Perustamiskokouksen 10.11.1980 pöytäkirja, KA. rakennuslupahakemus 11-1591-80-A, Rakvv:n arkisto;
Nenonen ja Toppari 1983, 174.
2005 Lainhuutokortisto, kortteli 320. KA.



materiaaleihin.2006 Rakennusta varten laadittiin asemakaavamuutos (n:o 7954, Wallenius),
jonka valtuusto hyväksyi 8.11.1978. Uudisrakennuksen tieltä purettiin (kuva) korttelin 320
viimeinen puutalo. Se tunnettiin Heinämäen leipomorakennuksena, jossa leipuri myös itse
asui perheineen ja työntekijöineen.2007 Omistajan asuminen talossa vaikuttikin ilmeisesti
siihen, että talo säilyi näin pitkään.

Kuva. Heinämäen leipomotalo pu-
rettavana syksyllä 1980.2008

Kaupunginvaltuusto kehotti asemakaavamuutosta
tymään toimenpiteisiin Kallion, Alppiharjun tai Sörnäisten vanhaa puutaloasutusta edusta-
van talon säilyttämiseksi ja työläisasutusta esittelevän museohuoneiston muodostamiseksi

2009 Työväenasuntomuseota varten sopiva rakennus osoitettiin viereisestä
kaupunginosasta, Alppilasta Kirstinkujalta. Siellä sijaitsi neljä vuonna 1909 rakennettua
puista asuinrakennusta, jotka olivat Helsingin ensimmäisiä kunnallisia työväenasuntoja.
Rakennukset suojeltiin asemakaavan muutoksella vuonna 1986. Yksi taloista korjattiin
Työväenasuntomuseoksi, joka avattiin yleisölle vuonna 1989.2010

Kommandiittiyhtiö Palkki oy & co urakoi As.oy Säästökodin uudisrakennuksen korttelissa
n:o 343 (tontti 43).2011 Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Rolf Björkstam. Julkisivulauta-
kunta puolsi suunnitelmaa ehdolla, että 1. kerroksen julkisivun materiaaliratkaisua tarkiste-
taan laatan laadun ja lajin osalta.2012 Rakennusta varten laadittiin asemakaavamuutos (n:o
7256, Wallenius), jonka valtuusto hyväksyi 27.11.1974.2013

2006 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 4.6.1980 § 280 Cb:27. HKA.
2007 Nenonen ja Toppari 1983, 176.
2008 Kallio ja ympäristö-lehti 9.11.1980, 5. KS.
2009 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 8.11.1978 n:o 18: 11. kaupunginosan korttelin 320 tontin 8 asemakaavan
muuttaminen.
2010 Työväenasuntomuseo 2021, HKM.
2011 Rakennuslupahakemus 11-446-A-82. Rakvv:n arkisto.
2012 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 45/82 1.12.1982 § 374 Cb:28. HKA.
2013 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.11.1974 n:o 16: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin n:o 343 tontin
n:o 43 asemakaavan muuttaminen; Nenonen ja Toppari 1983, 270, 273.



Tontti oli säilynyt vuosikymmenestä toiseen rakentamattomana. Hämeentien vastapäinen
olistit ovat vallanneet kaikki

2014

Kommandiittiyhtiö Palkki oy & co rakennutti2015 ja urakoi As.oy Hämeentie 16 asuinra-
kennuksen korttelissa 318. Sen suunnitteli arkkitehtitoimisto Björkstam-Heino-Kostiai-
nen.2016 Julkisivulautakunta oli ennen puoltoaan todennut, että julkisivuja on kehitettävä
etenkin julkisivusuhteiden ja kellarikerroksen osalta sekä tarkistettava julkisivumateriaalia
ja -väritystä.2017 Rakennusta varten laadittiin asemakaavamuutos n:o 8527 (Lahti), jonka
valtuusto hyväksyi 10.3.1982. 2018 Edeltävät rakennukset olivat tuhoutuneet sotien pommi-
tuksissa ja tontti oli vuosikymmeniä tyhjänä. Väliaikana siellä toimi muun muassa mini-
golfrata. Tontti kuului kiinteistölautakunnan listaan rakentamattomista tonteista.2019

Elanto oli myynyt tontit perustetulle yhtiölle 13.3.1973 (lainhuuto).2020 Palkki suunnitteli
jo tuolloin paikalle asuintaloa.2021 Vaikka rakennus ei toteutunut, julkisivulautakunta oli
hanketta käsitellessää
valliset näkökohdat huomioon ottaen suunnitellun asemakaavan muutosehdotuksen tarkis-
tamista siten, ettei vahvistettava asemakaavan muutos edellyttäisi rakennuksen IV-linja ka-
tulinjasta tapahtuvaa sisäänvetoa ja edelleen, että uudisrakennuksen Hämeentien puolei-

2022 Kohteen
kaavamuutoksessa luovuttiin siten ensimmäisen kerran rakennuksen sisäänvedosta esteetti-
sistä syistä, joka kuvastaa ajatustapojen muutosta tultaessa 1980-luvun puolelle. Lopulli-
nen rakennus toteutuikin Neljännen linjan varrelle katulinjaan rakennettuna. Keskeytynyttä
rakennushanketta varten laadittiin 1973 asemakaavamuutos n:o 7093 (Wallenius) ja kortte-
lisuunnitelma n:o 7094 (Wallenius).

Korttelissa n:o 307 As.oy Petäjä suunnitteli 1980-luvulla uudelleen lisärakentamista (ks.
luku III). Helmikuussa 1982 yhtiökokous päätti selvittää, voidaanko purkamalla

2014 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.11.1974 n:o 16: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin n:o 343 tontin
n:o 43 asemakaavan muuttaminen.
2015 Ylimääräisen yhtiökokouksen 28.12.1973 pöytäkirja. KA.
2016 Rakennuslupahakemus 11-2553-A-82, Rakvv:n arkisto; Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.3.1982 n:o
10, 278.
2017 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 36/82 29.9.1982 § 311 Cb:28. HKA.
2018 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.3.1982 n:o 9: 11. kaupunginosan korttelin 318 tontin 24 asemakaavan
muuttaminen.
2019  Neljän vuoden uhka- , Pääkaupunki 4.12.1980, lehtileik-
keet Uc:95 1980. HKA.
2020 Lainhuutorekisterikortisto, kortteli 318. KA.
2021 (ei nimeä) 14.12.1973, Asemakaavaosaston Uc:93 1973 77 lehtileikkeet. HKA.
2022 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 1/74 9.1.1974 § 13 Cb:24. HKA.



piharakennus käyttää siitä vapautuva rakennusoikeus katurakennuksen korottamiseen.2023

Lisäkerroksen rakentaminen alkoi kuitenkin kariutua hissien sijoittamisen vaikeuteen ja
perustuksen vahvistamisen mahdolliseen kalleuteen.2024 Korotussuunnitelmista luovuttiin
vuonna 1985.2025

Vaikka korotuksesta luovuttiin, niin vuonna 1985 purettiin tontilla ollut puinen piharaken-
nus, koska sen sähköjohdot ja vesijohdot olivat huonossa kunnossa.2026 Talon tilalle ei ra-
kennettu mitään vaan se on nykyisin osa kiinteistön piha-aluetta. Taloa ei oltu suojeltu pur-
kuajankohdalla voimassa olleessa vuonna 1985 hyväksytyssä Itä-Linjojen asemakaava-
muutoksessa (n:o 8965).

Korttelissa n:o 305 Polar-rakennus oy perustama Kiinteistö oy Toinen linja 32027 uudisti ja
laajensi Helsingin Pantti oy:n vuodelta 1894 olevan kolmikerroksisen panttilainakonttorira-
kennuksen (ark. Werner v. Essen). Uudistuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Jauhiainen-
Nuuttila. Sen yhteydessä vain kadunvarsirakennuksen suojellut julkisivut säilytettiin. Ton-
tin sisäpuolelle rakennettiin uusi toimistorakennus vanhan piharakennuksen (1914) ti-
lalle.2028 Kallion kaavoittajana tuolloin toimineen Anneli Lahden mukaan rakennuksen säi-
lyttämistä ei voitu rakennuttajalta edellyttää,  koska sitä ei ollut tuolloin suojeltu.2029 Perus-
tettu kiinteistöyhtiö oli saanut lainhuudon 24.2.1986.2030 Julkisivulautakunta oli kehottanut
tutkimaan piharakennuksen julkisivua ottamalla huomioon sen käyttötarkoituksen toimis-
torakennuksena ja lisäksi kattoikkunoiden tarkistamista.2031 Muutos- ja laajennustyö kuului
osana Itä-Linjoja käsittänyttä asemakaavamuutosta (n:o 8965, Lahti). Kiinteistö sai luvan
muuttua asuinkäyttöön vuonna 2015.2032

Helsingin Uudet Asuntolat oy2033 rakennutti asuntolarakennuksen korttelissa 336. Raken-
nuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Reijo Ailus ja sen pääurakoi Polar-rakennus oy.2034

Ab Karlsgatan 7 oy oli hakenut kaavanmuutosta jo vuonna 1982 tontin muuttamiseksi ho-
tellitontiksi, mutta kiinteistölautakunta ja kaupunginhallitus suhtautuivat asiaan kielteisesti,
koska tontin kaavoittamiselle kantakaupungin yleiskaavassa asumiseen varatun tontin vas-
taiseen käyttöön ei ollut riittäviä perusteita. Yhtiö haki uudelleen 12.11.1984 tontin

2023 Valli 1990, 37 38.
2024 Valli 1990, 39, 41.
2025 Valli 1990, 74.
2026 Valli 1990, 58, 62.
2027 Polar-rakennusyhtiö oli saanut kiinteistön omistuksen ostamalla vuonna 1981 Helsingin Pantti-Osakeyh-
tiö osakkeista 78 %. Pörssitieto.fi
2028 Rakvv:n arkisto, rakennuslupahakemus 11-2982-A-85.
2029 Suitiala 31.1.2022.
2030 Lainhuutorekisterikortisto, kortteli 305. KA.
2031 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 24/85 12.6.1985 § 313 ja 47/85 4.12.1985 § 589 Cb:31. HKA.
2032 Finna-hakupalvelu, HKM.
2033 Kyseessä oli Koulumatkailutoimisto Oy:n tytäryritys. Pörssitieto.fi
2034 Rakennuslupahakemus 11-1560-A-87. Rakvv:n arkisto.



asemakaavan muuttamista, nyt yksinäisten miesten asuntolatilojen rakentamiseksi. Tähän
kiinteistölautakunta suhtautui myönteisesti, koska piti yksinäisten työssäkäyvien miesten
asuntotilannetta erittäin vaikeana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.1.1986 tontin asema-
kaavamuutoksen (n:o 9102, Lahti/O. Veltheim), jossa tontti merkittiin erityisasumisen
korttelialueeksi (AKS).2035 Uusi rakennus toimi myöhemmin Fenno-hotellina ja vii-
meksi vastaanottokeskuksena. Rakennus purettiin vuonna 2020 uuden asuinkerrosta-
lon tieltä.2036

Tämä kaavamuutos ja siihen perustunut uudisrakentaminen oli tutkimusalueella tapahtu-
neen purkavan saneerauksen viimeinen kohde. Tontilla sijaitsi aiemmin arkkitehti Marius
af Schulténin piirtämä 2 3-kerroksinen kivirakenteinen rakennus (valm. 1925), jonka oli
rakennuttanut Helsingin Autoliikenne Oy - Helsingfors Autofabrik Oy (nimi vuodesta
1928 Ab Karlsgatan 7 Oy2037). Siinä olivat myöhemmin toimineet muun muassa Enighe-
ten-osuuskunnan juustovarasto ja vuodesta 1968 Helsingin Uudet asuntolat Oy.2038 Raken-
nusta oli laajennuttu vuonna 1957.2039 Kallion kaavoittajana tuolloin toimineen Anneli
Lahden mukaan kukaan edes kaupunginmuseo ei ollut kiinnostunut säilyttämään raken-
nusta.2040 Erikoinen sattuma tapauksen osalta oli, että juuri Schultén propagoi Helsingin sa-
neerausta arkkitehdeistä ehkä voimakkaimmin 1930-luvulla (ks. luku III), ja lopuksi hänen
itse piirtämänsä rakennus päätyi harjoitutetun saneerauksen myötä purkuun.

Viimeiseksi on esitelty rakennushankkeita, jotka sijoittuvat ajallisesti tutkimuksen ajanjak-
son ulkopuolelle. Ne eivät enää ilmiönä edusta purkavaa uudisrakentamista vaan alueen
myöhempää täydennysrakentamista, joista tosin osa tapahtui jo saneerausaikana purettujen
puutalojen vuosikymmeniä tyhjinä olleille tonteille. Käytännössä näiden rakennushankkei-
den valmistuttua Kallion rakennettua ympäristöä on voinut pitää valmiina, koska vahviste-
tuissa kokoavissa asemakaavoissa rakentamiseen osoitettuja tontteja ei enää ollut.

Kaupunki rakennutti kaupunginteatterin lisärakennuksen Ensi linjan varrelle korttelissa n:o
330. Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Timo Penttilä, Kari Lind ja Sakari Tilanterä.
Sen pääurakoi Kummila oy. Rakennus valmistui vuonna 1989.2041 Julkisivulautakunta

2035 Kaavaa korjattiin vuonna 1994 muutoksella n:o 10219, jossa lähinnä autopaikkanormit tarkistettiin vas-
taamaan muuttuneita autopaikkavaatimuksia. Asemakaavamuutoksen n:o 10219 selostus (1994).
2036

1920-luvulta Helsingin Sanomat 12.10.2020.
2037 Pörssitieto.fi.
2038 Nenonen ja Toppari 1983, 238, 240.
2039 Kiinteistökortisto, kortteli 336. HKA.
2040 Suitiala 31.1.2022.
2041 Rakennuslupahakemus 11-686-87-B. Rakvv:n arkisto.



puolsi suunnitelmaa sellaisenaan.2042 Laajennusta varten laaditun asemakaavamuutoksen
(n:o 9203, Lahti ja O. Veltheim) valtuusto vahvisti 29.10.1986.

Korttelissa 302 Sokeainkoulu lopetti toimintansa 1970-luvun alussa ja muutti Jyväsky-
lään,2043 jolloin sen käytössä ollut rakennus siirtyi kaupungille. Koulurakennus muutettiin

ston
talosuunnitteluosasto on laadituttanut kiinteistön muutos- ja korjaustöistä suunnitelman oh-

2044

Rakennusta suunniteltiin laajennettavaksi henkilöstöasiainkeskuksen uusiksi toimitiloiksi
vuonna 1986, jolloin tontille kaavailtiin uudisrakennusta kapeana rakennusmassana kiertä-
mään vastapäisen tontin (Toinen linja 10) kerrostalon korkeaa pihakantta.2045 Rakennusta
suunnitteli arkkitehti Aino Tandefelt-Laurila.2046 Hanketta varten laadittiin myös asema-
kaavamuutos (n:o 9276, Tuokko), jonka valtuusto hyväksyi 10.6.1987.2047 Kaavamuutok-
sen yhteydessä muutettiin korttelin lounaiskulma Ilolanlehto nimiseksi puistoalueeksi. Ra-
kennushanke ei kuitenkaan toteutunut, syynä on todennäköisesti ollut 1990-luvun alun
lama.2048

Rakennuskunta Haka rakennutti2049 ja urakoi As.oy Hämeentie 50 asuinrakennuksen kort-
telissa n:o 343. Rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Kalevi Ruokosuo.2050 Haka oli
ostanut tontin vaihdolla ja välirahalla Osuusliike Elannolta 6.11.1987 (lainhuuto).2051

Elanto puolestaan oli ostanut tontin Ab Helsingfors Aktiebostäder -yhtiöltä jo 11.1.1945
(lainhuuto).2052 Rakennusta varten laadittiin asemakaavamuutos (n:o 9363, Lahti), jonka
valtuusto hyväksyi 2.3.1988.2053 Kaavamuutoksen pohjana oli valtuuston 27.11.1974 hy-
väksymä kaavamuutos (n:o 7256, Wallenius). Siinä rakennuksen tehokkuusluvuksi oli
merkitty vuonna 1969 tehdyn rakennusoikeuspäätöksen mukainen välitontin

2042 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 25.3.1986 § 157 Cb:32. HKA.
2043 Nenonen ja Toppari 1983, 98.
2044 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 14.11.1973 n:o 40: Ensi linja 9:ssä sijaitsevan entisen Sokeainkoulun
päärakennuksen muutospiirustusten hyväksyminen.
2045 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 2.3.1988 n:o 21: Henkilöstöasiainkeskuksen uusien toimitilojen kustan-
nustavoitteen korottaminen.
2046 Julkisivulautakunnan pöytäkirja 2.7.1986 § 3241 Cb:32. HKA.
2047 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.6.1987 n:o 25: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelia nro 302 sekä
katu- ja pysäköimisalueita koskevan asemakaavan muuttaminen.
2048 Vanha Sokeainkoulun rakennus on sittemmin toiminut kaupungin koulutuskeskuksena ja yrityskeskuk-
sena.
2049 Perustamiskokouksen 20.8.1987 pöytäkirja. KA.
2050 Lupapiste Kauppa; Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 2.3.1988 n:o 5: 11. kaupunginosan (Kallion) kortte-
lin nro 343 tonttia nro 47 koskevan asemakaavan muuttaminen (Hämeentie 50), s. 288 (9363).
2051 Lainhuutorekisterikortisto, kortteli 343. KA.
2052 Kiinteistökortisto, kortteli 343. HKA.
2053 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 2.3.1988 n:o 5: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin nro 343 tonttia nro
47 koskevan asemakaavan muuttaminen (Hämeentie 50).



.2054 Kaavamuutoksen takia oli laadittu

kuulunut rakennus, joka oli purettu jo vuonna 1963. Siinä oli toiminut loppuvaiheessa Gul-
fin huoltoasema.2055 Vuonna 1963 viereisen Hämeentie 52 asukkaat olivat tehneet aloitteen
tontin muodostamisesta puisto- ja leikkialueeksi, mutta kiinteistölautakunta oli todennut,
ettei se voi muuttaa tontin asemakaavanmukaista käyttötarkoitusta, koska tontti ei ole kau-
pungin omistuksessa.2056

Apteekkien Eläkekassa rakennutti pysäköintialueena toimineelle tontille asuinrakennuksen
korttelissa n:o 318. Rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen.2057 Raken-
nusta varten laadittiin valtuuston vuonna 1992 hyväksymä kaavamuutos (n:o 9977). Siinä
aiemmin yhtenäinen Osuusliike Elannon omistama tontti jaettiin niin, että uudisrakennus
voitiin toteuttaa eri yhtiönä. Kaavamuutos pohjautui kuitenkin lähes sellaisenaan vuonna
1985 hyväksyttyyn Itä-linjojen kaavamuutokseen (n:o 8965). Esimerkiksi tontin rakennus-
oikeus ja tehokkuusluku säilyivät samana.2058

Elanto oli suunnitellut tontin rakentamista useaan otteeseen. 1920-luvulla Ensimmäiseksi
henkilökuntansa asuintaloksi jo (ks. luku II), vuonna 1973 se oli kaavaillut tontille asunto-
lahotellia, mutta ei saanut siihen puoltoa.2059 1990-luvun vaihteessa se suunnitteli tontille
asuintaloa,2060 mutta rakennuksen toteutuminen lienee kariutunut 1990-luvun alun lama-
kauteen.

2054 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.11.1974 n:o 16: 11. kaupunginosan (Kallion) korttelin n:o 343 tontin
n:o 43 asemakaavan muuttaminen. (Tontti sijaitsee Hämeentien ja Torkkelinkadun kulmassa.)
2055 Nenonen ja Toppari 1983, 271.
2056 Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 28.10.1963 § 1840. HKA.
2057 Rakennuslupahakemus 11-2057-95-A, Rakvv:n arkisto.
2058 Kaavamuutoksen n:o 9977 selostus.
2059 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 2.8.1973 § 861 ja 18.191973 § 1231. HKA.
2060 , Kallio ja ympäristölehti
n:o 23, 2.12.1990, 4. KS.



Vuonna 1969 rakennusoikeutta nostettiin, kun suunnittelun tavoitteet muuttuivat umpikort-
telimaista rakentamista ja kaupunkikuvan yhtenäisyyttä uudelleen suosiviksi. Taustalla oli
suunnanmuutos, koska kaupungin päättäjät halusivat estää todetun ihmisten poismuuton
kantakaupungista lähiöihin. Asuinkorttelit tuli suunnitella viihtyisiksi ja niiden piha-aluei-
siin kiinnittää erityistä huomiota. Samaan aikaan myös vanhojen rakennusten kunnostami-
nen alkoi vähitellen nousta uudistamiskeinoksi. Tämä säilyttävä saneeraus kohdentui tutki-
musalueella kuitenkin vain vanhoihin kivitaloihin. Uudisrakentaminen jatkui edelleen puu-
talojen purkamista edellyttäneellä uudisrakentamisella. 1970-luvun puolivälistä lähtien alu-
een rakentamista leimasi ennen kaikkea suurten virastojen rakentaminen puutalojen pai-
kalle. Viimeisiä asuinkäyttöön tarkoitettuja uudisrakennuksia tuotettiin Kallion alueelle
1980-luvun loppupuolella pitkään tyhjinä olleille tonteille.



Kallion saneerauksen katsotaan tässä tutkimuksessa alkaneen vuonna 1933 rakennustarkas-
taja Harald Andersinin Arkkitehti-lehden kirjoituksesta. Tätä ennen oli jo yleisesti keskus-
teltu Helsingin vanhojen kaupunginosien asemakaavan ja rakentamisen tervehdyttämisestä.
Andersinin kirjoitus kohdisti nämä tavoitteet Kallion tiettyihin kortteleihin, joihin hän oli
laatinut avointa korttelirakennetta edustaneen saneeraussuunnitelman. Kirjoituksen taus-
talla saattoi vaikuttaa myös vuotta aikaisemmin julkaistu Heikki Wariksen väitöskirja Työ-
läisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle. Siinä oli tuotu esille
se, kuinka kaupunki oli laiminlyönyt aluetta varsinkin 1800-luvulla kehittämistoimissaan.

Kallion saneeraus linkittyi 1930-luvulla samanaikaisesti kaupunkisuunnittelun valtavirraksi
nousseen funktionalismin mukaisiin ajatuksiin hyvästä asuinympäristöstä. Funktionalismin
lähtökohtana oli pyrkiminen pois perinteisestä, umpikortteleihin perustuneesta kaupunkira-
kentamisesta kohti avointa ja aikaisempaa väljempää rakennustapaa. Kallion saneerausta
perusteltiinkin kaupunginosan vanhan asemakaavan ja rakennusjärjestyksen sallimalla ra-
kentamisen tiiviydellä sekä sen tuottamalla alueen suurella väestömäärällä. Saneerauksen
tavoitteena oli harventaa alueen potentiaalista asutustiheyttä ja samalla rajoittaa alueelle
ennustettua suurta asukasmäärää. Alueen puutalojen ja vielä rakentamattomien tonttien
katsottiin joka tapauksessa tulevan ennemmin tai myöhemmin rakennetuiksi suurin kivita-
loin. Kysymykseksi muodostui se, millaista tämän uudisrakentamisen tulisi olla.

Saneerauksen keskeisiä keinoja olivat vanhaan asemakaavaan tehdyt muutokset, sallitun
rakennusoikeuden supistaminen ja uusien puistoalueiden muodostaminen asemakaavaan.
1930-luvulta eteenpäin kaupungin keskeinen tapa edistää saneerausta olivat tonteille vah-
vistetut sisäiset rakennusrajat ja pihojen istutusmääräykset. Ne kaupunki asetti tuolloin
myymiensä tonttien kaupan ehdoiksi. Torkkelinmäellä muutettiin 1930-luvulla joitakin
kaupungin omistamia rakentamattomia tontteja puistoiksi.

Toisen maailmansodan jälkeen keskustelu sallitusta rakennusoikeudesta nousi aiempaa
voimakkaammin esille saneerauksen toteutumisessa. Keskustelu liittyi keskeisesti juuri
Kallion tai sen lähialueiden saneeraukseen; muualla kantakaupungissa ei enää ollut vastaa-
via laajoja puutaloalueita, jossa rakennusoikeuden leikkauksella olisi saatu aikaiseksi mer-
kittäviä muutoksia. Kalliossa tontit olivat pääosin yksityisomistuksessa, mutta yleinen ra-
kennusoikeuden leikkaus oli mahdollista tehdä ilman korvausvelvollisuutta omistajalle.
Sallittuun rakennusoikeuteen tehtiinkin supistavia päätöksiä vuosina 1945, 1954 ja 1961.
Supistuspäätökset tarkoittivat samalla sitä, että saneeraukseen liittyvät kaavat tai kaavoi-
tusta ohjanneet suunnitelmat muuttuivat uusien rakennusoikeuspäätösten mukaisesti.

Saneeraus liittyi toisen maailmansodan jälkeen aiempaa voimakkaammin myös nopeasti
kasvavan Helsingin keskusalueen laajenemiseen. Sodan jälkeiset keskustasuunnitelmat ja
yleiskaavat vaikuttivatkin suuntaa-antavasti myös Kallion kehitykseen. Suunnitelmista



merkittävin oli vuoden 1954 Lindegrenin ja Kråkströmin keskusalueen asemakaavaehdo-
tus. Kallion osalta ehdotus pohjautui osittain vuoden 1948 aatekilpailun toiselle sijalle tul-
leeseen ehdotukseen. Tässä asemakaavaehdotuksessa huomattavaa julkista rakentamista oli
sijoitettu Eläintarhanlahden pohjoispuoliselle alueelle. Myöhemmin alueelle myös raken-
nettiin sosiaalivirastotalo ja Helsingin kaupunginteatteri. Asuinkortteleiden osalta vuoden
1954 suunnitelmasta toteutuivat pistetalot Toisen linjan varrelle ja myöhemmin liikenne-
järjestelmän osalta Wallininkadun silta. Keskustasuunnitelman toteuttamiseksi kaupunki
myös osti Linjojen alueelta kiinteistöjä keskustasuunnitelman edellyttämän rakentamisen
toteuttamiseksi.

Saneeraukseen liittyi useita erilaisia asemakaavoja tai kaavan tapaisia suunnitelmia, jotka
ohjasivat pääpiirteittäin yksityiskohtaista rakentamista. Suunnitelmista tärkein oli 1950-lu-
vun loppupuolella laadittu Kallion lounaisosan saneeraussuunnitelma. Se mukaili osittain
Lindegrenin ja Kråkströmin keskusalueen ratkaisuja. Vaikka tämän jälkeenkin tehtiin muu-
toksia suunnitelmien perustana olevaan rakennusoikeuteen, noudatti uusi rakentaminen
kattamallaan alueella edelleen pääpiirteittäin em. suunnitelmaa. Rakennusoikeuden muu-
tokset aiheuttivat muutoksia rakennusten kokoon, eivät juurikaan niiden sijoitteluun.

Rakentaminen ja puistoalueiden kaavallinen lisääminen painottui 1950-luvun alusta eteen-
päin Linjoille. Varsinaiset uudet puistoalueet jäivät 1950-luvulla vähäiseksi, mutta niiden
tilalle pyrittiin uudistettaviin Linjojen kortteleihin luomaan yhtenäisiä ja laajoja korttelipi-
hoja. Eläintarhan huviloiden puistomaiselle alueelle sijoitettiin puolestaan suuria, julkisia
rakennuksia.

Asuintalojen uudisrakentamista edistivät ja ohjasivat 1950-luvulta 1960-luvun alkupuolelle
keskeisesti valtion luomat rahoitusjärjestelmät. Niitä olivat aravalainat ja verohuojennuk-
set. Valtion uudisrakentamista tukeva lainoitus liittyi siten Suomessakin saneeraukseen,
kuten Tanskassa tapahtui suuremmassa mittakaavassa (Buhl Thomsen 2015). Kalliossa
varsinkin verohuojennukset tuottivat alueelle huomattavan määrän pienasuntoja. Esimer-
kiksi Mäenpää (1991, 63) on Kallion keskiluokkaistumista 1980-luvulla tarkastelleessa tut-
kimuksessaan päätynyt tulokseen, että nämä pienet asunnot osaltaan edistivät alueen myö-
hempää keskiluokkaistumista: asunnot olivat houkuttelevia nuorelle, keskustahakuiselle
kansanluokalle, joka tarvitsi vain yhden tai kahden hengen asunnon. Oman tutkimukseni
valossa Kallion keskiluokkaistumisen alkamisen voi kuitenkin ajoittaa jo 1950-luvun lo-
pulta alkaneeseen rakennusvaiheeseen. Uusien asuntojen hinnat ja vuokrat olivat tuolloin
liian korkeita puutaloissa asuneille, ja heidän tilalleen tulikin aiempaa varakkaampaa vä-
keä. Poikkeuksena tästä olivat 1950- ja 1960-luvuilla eräät työväenasuntoyhtiöt. Rakennus-
liikkeiden kanssa tekemiensä sopimusten kautta ne järjestivät uudet asunnot vanhoissa
puutaloissa asuneille osakkailleen.

Ensimmäinen, lähes koko Kallion aluetta koskenut asemakaavamuutos laadittiin 1960-lu-
vulla. Kaava perustui vuonna 1961 tehtyyn rakennusoikeuspäätökseen ja salli Kallion koko
asemakaavahistorian pienimmän rakentamisen määrän. Aiempaa vähäisempi



rakennusoikeus taas tarkoitti välillisesti vanhojen, suurten kivitalojen suojelua: jos vanhan,
suuren kivitalon tilalle olisi rakennettu uusi rakennus, olisi se ollut aikaisempaa pienempi.
Mitään suojeluvelvoitetta ei kuitenkaan sinänsä ollut. Puutaloja rakennusoikeuspäätös ei
kuitenkaan suojellut, joten niitä purettiin edelleen. Kaavassa oli muodostettu jonkin verran
uusia puistoalueita, joista merkittävin oli Toisen linjan eteläpuolelle toteutunut, nykyinen
pääosin Leikkipuisto Linjan käytössä oleva alue. Vanhoihin kortteleihin sijoittuessaan jäi-
vät uudet, supistetulla rakennusoikeudella toteutetut rakennukset aikaisemmin rakennettuja
naapureitaan huomattavasti pienemmiksi ja tuottivat näin kaupunkikuvallisia ongelmia.

Kantakaupungin väkiluku oli alkanut 1960-luvulla pienetä muun muassa laajamittaisen toi-
mistorakentamisen takia. Kaupunginhallinto päättikin vuonna 1968, että kantakaupungin
vanhojen asuinkorttelien viihtyisyyttä tuli kohentaa rakentamalla niihin uusia asuintaloja.
Samanaikaisesti todettiin, että aikaisempien vuosikymmenten avoimiin korttelirakenteisiin
perustunut suunnittelu oli tuottanut kantakaupunkiin epäyhtenäisiä kortteleita ja kaupunki-
kuvan rikkonaisuutta. Myös piha-alueet olivat pääosin autojen parkkipaikkoina. Näihin on-
gelmiin ratkaisuksi kehitettiin korttelisuunnitelmat. Niissä luovuttiin pyrkimyksistä avoi-
miin kortteleihin ja pyrittiin takaisin perinteiseen umpikorttelimaiseen kaupunkirakennus-
tapaan. Piha-alueiden viihtyisyyttä pyrittiin lisäämään muun muassa leikkipaikoilla ja istu-
tuksilla.

Kallion saneerausta leimasivat 1970-luvun loppupuolelta eteenpäin suurten virastojen ra-
kentaminen. Osa näistä oli kaupungin omia hankkeita (rakennusvalvontavirasto), osa kau-
pungin muille toimijoille vaihtojärjestelyin luovuttamia tontteja (Seurakuntien talo ja Kun-
tatalo). Rakennusvalvontaviraston talon ja Kuntatalon tieltä purettiin Kallion viimeisiä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita puutaloympäristöjä. Samoihin aikoihin myös yksittäisiä
puutaloja purettiin edelleen  pääasiassa asuinrakennusten tieltä. Rakennussuojelun aatteet
olivat kuitenkin tuolloin jo nousussa.

Kallion saneeraus tuli tutkimukseni mukaan päätökseen 1980-luvun puolivälissä, jolloin
viimeisiä puutaloin tai pienin kivitaloin rakennettuja tontteja korvattiin uusilla kerrosta-
loilla. Tämän jälkeen alueelle rakennettiin enää muutamia taloja vuosikymmeniä tyhjinä
olleille tonteille. Tutkimukseni tarkasteleman ajanjakson loppuvaiheessa tapahtuneesta ra-
kennussuojeluaatteiden noususta huolimatta vanhasta Puu-Kallion alueesta ei jäänyt jäljelle
yhtäkään työväen asuinkäytössä ollutta rakennusta. Kallion vanhimpiin suuriin kivitaloihin
purkaminen ei kuitenkaan edennyt. Niistä useimmat ovat nykyisin suojeltu.

Kallion saneeraukseen vaikuttivat yleisellä tasolla myös talouden nousu- ja laskukaudet.
Tämä näkyi lamakausina lähes täysin pysähtyneenä rakentamisena, mutta nousukausina
huomattavana, jopa
nousu- ja laskukausia olivat lamakausi 1930-luvun alussa, tämän jälkeinen nousukausi, la-
maantunut tilanne toisen maailmansodan jälkeen ja sitä seurannut nousukausi 1950-luvun
puolivälistä alkaen. Talvisodan yllättävä puhkeaminen kesken vahvan nousukauden



aiheutti puolestaan monien pitkällä olleiden rakennushankkeiden peruuntumisen ja muutti
jo tehtyjä rakennussuunnitelmia. Tämä näkyi keskeisesti muun muassa kaupunginteatterin
sijoittamiskysymyksessä.

Saneeraukseen liittyi myös suunnittelijoiden parissa esiintynyt kansainvälisten vaikutteiden
haku. Se suuntautui ensisijaisesti muihin Pohjoismaihin, joihin asemakaavaosaston kaa-
voittajat myös tekivät opintomatkojaan. Matkakohteista keskeisin oli Tukholma, mutta
myös Kööpenhaminassa ja Göteborgissa käytiin usein. Muita tärkeitä matkakohteita olivat
Englanti ja Länsi-Saksa. Kansainvälisyys näkyi myös siinä, että kaupungin järjestämien
suunnittelukilpailujen (kaupunginteatteri) ja huoneohjelmien laadintaan (Poliisitalo) haet-
tiin virikkeitä ulkomaanmatkoilta. Matkojen lisäksi inspiraatiota haettiin lähinnä pohjois-
maisista ammattilehdistä.

Kuva. Kallion rakentaminen vuonna 1933 1986 rakennusoikeuden päätösten mukaisesti jaoteltuna
varhaisimmasta uudempaan ryhmiteltynä. Ruskean eri sävyt = rakennusoikeiden muutosten mukai-
nen rakentaminen varhaisimmista (vaalea sävy) uusimpaan (tumma sävy). Harmaalla merkitty en-
nen saneerausta rakennetut säilyneet rakennukset, valkoisella myöhempi täydennysrakentaminen.
Puistoalueet merkitty vihreällä.

Kallion saneerauksen merkittävin toimija oli Helsingin kaupunki. Kaupunki vaikutti sanee-
raukseen rakennusoikeuspäätöstensä, kaavamonopolinsa ja organisoimiensa keskustasuun-
nitelmien kautta. Kaupunki omisti myös Kallion alueella maata etenkin Eläintarhanlahden
pohjoispuolelta, jonne se rakensi merkittäviä julkisia rakennuksiaan. Lisäksi kaupunki
hankki tältä alueelta lisää maita sopiviksi katsomiaan tarkoituksia varten. Kaupungin



monet suuret hankkeet olivat ketjuuntuneita toisiinsa, joten muutos yhdessä hankkeessa
vaikutti muihin hankkeisiin. Selvimmin tämä näkyi kaupunginteatterin, sosiaalivirastota-
lon, toteutumatta jääneen Poliisitalon sekä Kallion kansakoulun laajennushankkeeseen liit-
tyvissä prosesseissa.

Suunnittelua ja rakentamista ohjasi kaupungin puolelta vuodesta 1933 alkaen kiinteistölau-
takunta ja vuodesta 1964 kaupunkisuunnittelulautakunta. Etenkin kiinteistölautakunnan
rooli oli huomattava: kiivaimpana saneerausaikana lautakunta vastasi Kallion alueen moni-
naisista tontti- ja kiinteistökaupoista sekä antoi kaupunginhallitukselle lausuntoja ja tausta-
tietoja eri hankkeista. Kaupungin muista lautakunnista saneeraukseen lopputulokseen vai-
kutti merkittävästi myös julkisivulautakunta rakennussuunnitelmista antamine korjauske-
hotuksineen.

Rakennuttamisen lisäksi kaupunki vaikutti Kalliossa myös monenlaisten kiinteistökauppo-
jensa kautta. Niillä kaupunki paitsi ajoi eteenpäin omia intressejään, myös järjesteli muille
toimijoille Kalliosta sopivimmiksi katsomiaan rakennuspaikkoja. Kaupungin tekemä yh-
teistyö yksityisten toimijoiden kanssa muistutti siten Hollannissa toteutettuja julkisten toi-
mijoiden ja yksityisten toimijoiden välisiä yhteishankkeita (Veerlan 2016).

Kaupungin osalta vahvinta roolia käytti kuitenkin asemakaavaosasto ja sen kaavoittajat,
joita kiinteistö- ja kaupunkisuunnittelulautakunta vuoroillaan johtivat. Kallion alueen koh-
dalla keskeisinä asemakaavaosaston henkilöinä nousevat esiin ensin arkkitehti Berndt
Aminoff ja sittemmin lähes kolmekymmentä vuotta Kalliota suunnitellut arkkitehti Anneli
Wallenius.

Kaupunginvaltuuston rooli Kallion saneerauksessa rajoittui rakennusoikeuspäätöksiin sekä
isoimmista rakennushankkeista ja niihin liittyvistä asemakaavamuutoksista käytyyn mah-
dolliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Poliittisen puolueiden valtuustoryhmistä va-
semmisto eli SDP ja vuonna 1946 politiikkaan mukaan tullut SKDL olivat 1950- ja 1960-
luvuilla yksimielisiä tärkeinä pitämistään tavoitteista: rakennusoikeuden vähentäminen
Kalliossa ja kielteinen suhtautuminen Kallioon kaavailtuun poliisi- ja oikeustaloon. Puolu-
eiden valtuustoryhmät onnistuivatkin saamaan riittävästi kannatusta myös muissa puolu-
eissa tavoitteidensa saavuttamiseen. Tämä näkyi etenkin vuosien 1954 ja 1961 rakennusoi-
keutta supistaneissa valtuustopäätöksissä, joissa myös muiden puolueiden edustajat olivat
kyseisten päätösten puolella. Tilanne kuitenkin muuttui 1960-luvun aikana ja tämän jäl-
keen ainoastaan SKDL:n edustajat vastustivat alueen suuria toimistotalohankkeita kuten
Kuntataloa, rakennusvalvontavirastoa ja Seurakuntien taloa. Kiinteistönomistajien etuja
lähtökohtaisesti edustaneet oikeistopuolueet, kuten Kokoomus, Rkp ja Kansanpuolue/Libe-
raalit, suhtautuivat vasemmistoa kriittisemmin rakennusoikeusleikkauksiin.

Kaupungin lisäksi saneeraukseen osallistui muita toimijoita, joita olivat pankit, vakuutus-
yhtiöt, erilaiset säätiöt ja järjestöt sekä rakennusliikkeet. Pankeista tärkein oli Kansallis-
Osake-Pankki eli KOP. Se vastasi suurten toimistokiinteistöjen kuten Ympyrätalon



rakennuttamisesta. KOP oli myös Kallioon useita kerrostaloja rakennuttaneen Asuntosääs-
täjien pankkikumppani. Lisäksi KOP itsekin rakennutti Linjojen alueelle asuinrakennuk-
sen. Vakuutusyhtiöistä nousee tärkeimmäksi alueelle monia uudisrakennuksia rakennutta-
nut Kansa-yhtymä, jonka pääkonttori sijoittui Kallion viereisen, Sörnäisten kaupunginosan
puolelle. Kansan intressit Kallioon liittyivätkin pitkälti asuntojen rakentamiseen Kansan
työntekijöille pääkonttorin lähialueelle.

Kaupan alan toimijoista Osuusliike Elannon merkitys oli suurin. Kuten Kansan, niin myös
Elannon pääkonttori tehdaskortteleineen sijoittui aivan Kallion kaupunginosan rajalle, Sör-
näisten puolelle. Elanto rakennutti ja osti kiinteistöjä Kallion alueelta juuri henkilökun-
tansa asunnoiksi. Elanto rakennutti esimeriksi kortteliin 318 kahdessa vaiheessa merkittä-
vän rakennusryhmän ja hankki myös omistukseensa joitakin kerrostalokiinteistöjä. Elanto
myös omisti pitkään rakentamattomia tontteja Hämeentien varrelta. Niitä se ilmeisesti piti
varalla omia suunnitelmiaan varten. Tontit Elanto myi vasta 1980-luvulla uudisrakentajille.
Elannon pitkäaikainen johtaja Ylermi Runko oli myös kaupunkisuunnittelulautakunnan pu-
heenjohtaja lähes koko sen ajan, minkä lautakunta ohjasi asemakaavaosastoa.

Myös erilaiset järjestöt, liitot ja säätiöt rakennuttivat Kallion alueelle toimitilojaan ja asuin-
rakennuksia. Näistä merkittävin oli Asuntosäästäjät, joka rakennutti Kallioon useita asuin-
rakennuksia. Toinen merkittävä toimija oli Diakonissalaitos, joka useaan otteeseen rakensi
sairaalakortteliinsa uusia rakennuksia laajenevaa toimintaansa ja henkilökuntansa asunto-
tarpeita varten.

Kallion alueen asuinrakennusten rakennuttamisesta ja urakoinnista vastasivat pääosin ra-
kennusliikkeet. Useimmat rakennusliikkeet olivat rakennusmestaritaustaisia ja kantoivat
yleensä perustajansa nimeä. Liikkeistä merkittäviä olivat muun muassa Lauri Salon, Lauri
Vidingin, Arvo Westerlundin, Jussi Ketolan ja Armas Puolimatkan rakennusliikkeet. Ra-
kennusmestaritaustaisista yrityksistä on mainittava myös Palkki oy.

Myös isot rakennusliikkeet Sato, Haka ja myöhemmin Polar, rakennuttivat ja urakoivat
myös useita asuinrakennuksia Kalliossa. Polarin rooli oli huomattava alueen toimistoraken-
tamisessa. Niistä merkittävin oli Ympyrätalon urakointi yhdessä Puolimatkan kanssa. Suu-
ret rakennusliikkeet eivät kuitenkaan näyttäydy Kallion tapauksessa erityisen merkittävinä
asuinrakennusten toteuttajina.

Paikallisten asukkaiden tai heitä edustaneiden asunto-osakeyhtiöiden ja asukasliikkeiden
rooli jäi saneerausaikana vähäiseksi. Em. toimijoiden konkreettisia saavutuksia olivat Har-
jutorin muutos puistikoksi ja joidenkin leikkikenttien toteutuminen. Asukkaat yrittivät
myös vastustaa 1970-luvulla suurten toimistorakennusten rakentamisia alueelle, mutta ei-
vät siinä onnistuneet.

Tutkimukseni osoitti, että Kallion saneeraus oli hyvin pitkäkestoinen prosessi, jossa Hel-
singin kaupungin rooli toimijana oli keskeisin. Saneeraukseen vaikuttivat merkittävästi



kaupunginvaltuuston tekemät muutokset tonttien sallittuihin rakennusoikeuksiin, äkilliset
tapahtumat, talouden nousu- ja laskukaudet sekä kaupunkisuunnittelun muuttavat ihanteet.

Kallion rakentaminen oli kaupungin näkökulmasta poliittisesti merkittävä asia, koska ky-
seessä oli suuri asuinalue lähellä keskustaa. Alueen saneeraukseen oli sekä kaupunkikuval-
lisia että modernisaatioon liittyviä, mutta myös sosiaalipoliittisia syitä. Kaavoitus ja raken-
taminen sai varsinkin sotien jälkeisenä aikana suuren painoarvon, kun Helsinki kasvoi en-
tistäkin nopeammin, ja asumisen laatutaso ja -vaatimukset lisääntyivät. Näin alueen kaa-
voituksesta ja rakentamisesta tuli kunnallispoliittisesti keskeinen päätöksenteon kohde. Sen
ympärille myös syntyi rahoittajien, rahoitusjärjestelmien, rakennuttajien ja urakoitsijoiden
verkko.

Kallion saneeraus oli 1930-luvulla luonteeltaan pääosiltaan melko hienovaraista, uusia ra-
kennuksia aikaisempaan rakennuskantaan sopeuttavaa rakentamista. Seuraava, 1950-luvun
loppupuolelta aina 1960-luvun loppupuolelle kestänyt rakennusjakso oli puolestaan hyvin-
kin raakaa uudistamista. Siinä uusien rakennusten liittyminen luontevasti vanhoihin raken-
nuksiin jäi arvona taka-
muistumana Kalliossa edelleen näkyvät, lukuisten rakennusten sisäänvedot katulinjasta
sekä yhtenäisen kaupunkikuvan rikkominen. 1970-luvun alusta lähtien rakentaminen muut-
tui jälleen tavoitteiltaan kaupunkikuvaa eheyttäväksi. Tällöin esimerkiksi rakennusten si-
säänvedoista katulinjasta luovuttiin. Eri aikana olleet tavoitteet kuitenkin tuottivat ristirii-
taisia tuloksia kaupunkikuvassa.

Kallion saneeraus poisti kaupunkikuvasta Helsingin suurimman työväenasuntoalueen his-
toriallisen, puutalovaltaisen ytimen. Kulttuuriperinnön säilymisen näkökulmasta edes jo-
tain tästä olisi pitänyt säilyttää muistona alueen menneisyydestä. Se, että näin ei käynyt, on
erityisen surullista siksi, että merkittäviä, historiallisia, puutaloin rakennettuja kokonai-
suuksia olisi ollut mahdollista säilyttää vielä saneerauksen loppuvaiheessakin  olivathan
rakennuskokonaisuudet tuolloin kaupungin omistamiakin. Tällaisia menetettyjä rakennus-
kokonaisuuksia olivat nykyinen Kuntatalon kortteli, vuonna 2020 puretun rakennusvalvon-
taviraston paikalla ollut päiväkoti tontteineen ja osa puretuista Eläintarhan huviloista. Näi-
den lisäksi olisi uudistuksessa pitänyt pyrkiä säilyttämään edes joitain yksittäisiä puutaloja
muistoksi 1800-luvun työväenasumisesta. Tähän päivään asti säilyneet Kallion varhaisinta
rakennuskantaa edustavat rakennukset ovat säilyneet lähes sattumalta, jo tehtyjen suunni-
telmien muuttuessa tai peruuntuessa. Esimerkiksi Ensimmäisen ja Toisen linjan välisen
korttelin 302 historiallinen rakennuskanta säilyi lähinnä Poliisitalo-hankkeen pitkittymisen
ja peruuntumisen takia.

Kaupungin hallintoa ei kuitenkaan voi Puu-Kallion purkamisesta yksin syyttää; olihan puu-
talojen purkaminen hyvin pitkään koko Suomessa osa yleistä ilmapiiriä. On myös muistet-
tava, etteivät edes Kallion asukkaat tai taloja omistavat tahot pyrkineet säilyttämään puura-
kennuksia kuin vasta siinä vaiheessa, kun viimeisiä rakennuksia oltiin purkamassa. Monet



kiinteistönomistajat, kuten työväenasuntoyhtiöt, pyrkivät myös aktiivisesti saamaan van-
han puutalokiinteistönsä kaupaksi tai löytämään rakentajan puutalojen tilalle tulevan, uu-
den asuinrakennuksen toteuttajaksi. Purkamista vastustettiin lähinnä taloudellisista syistä
ts. siksi, ettei vanhoilla asukkailla ollut mahdollisuutta ostaa tai vuokrata asuntoa uudisra-
kennuksesta. Tämä ei sinänsä ole ihme, koska asuntojen asumismukavuus parani valtavasti
verrattuna purettavaksi aiottuihin, usein jo kunnostuksen puutteiden takia rapistuneisiin
puurakennuksiin. Myös kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet tahot kiinnittivät pitkään huo-
miota vain yksittäisiin merkkirakennuksiin ennen kuin 1970-luvulla alettiin paremmin ym-
märtää myös arkisemman arkkitehtuurin ja yhtenäisten kaupunkiympäristöjen säilyttämi-
sen tärkeyttä.

Aikalaiskeskustelujen perusteella Kallion saneerauksessa onnistui puutalojen korvaaminen
ajanmukaisilla uudisrakennuksilla ja sitä kautta saavutettu asumisen tason nousu. Raken-
nusoikeuden leikkaukset jäivät kuitenkin liian vähäisiksi ennen vuonna 1961 tehtyä, raken-
nusoikeuksia supistavaa päätöstä, jonka takia uudisrakentamista kritisoitiin liian tiiviiksi ja
massiiviseksi. Samoin kritisoitiin Kallion puistoalueiden ja muiden viheralueiden vähäi-
syyttä samoin kuin loppuvaiheen laajaa toimistorakentamista. Uudisrakentamisen pien-
asuntovaltaisuutta ja niiden korkeita vuokria puolestaan arvosteltiin rajusti etenkin 1960-
luvun vaihteessa.

Saneerauksesta käyty keskustelu keskittyi voimakkaasti yksittäisille tonteille sallitun ra-
kennusoikeuden ympärille. Tämä keskustelu oli kuitenkin hieman harhaanjohtavaa: esi-
merkiksi Linjoille kaivattu ympäristön väljyys olisi saatu aikaan nopeasti muuttamalla joi-
takin tontteja puistoiksi  kuten tehtiin Torkkelinmäen alueella 1930-luvulla. Tähän kau-
pungilla olisi myös ollut realistinen mahdollisuus: kaupunki oli saanut Linjoilta kiinteistö-
kauppojen ja vaihtojärjestelyjen kautta omistukseensa joitakin puutaloin rakennettuja tont-
teja. Kaupungille myös tarjottiin 1950-luvulla  juuri ennen kiihkeintä rakennusjaksoa

 ostettavaksi useita eri puutalokiinteistöjä lähes joka Kallion korttelista. Kaupungin teke-
mät rahalliset tarjoukset vain jäivät liian pieniksi tai sitten tarjouksia ei katsottu tarpeelli-
siksi tehdä. Toimiva keino turvata uudisrakentamisen riittävä väljyys olisi myös ollut mää-
rätä asemakaavassa kullekin tontille
harmoninen suhteessa tontin viereisiin rakennuksiin. Tämä olisi kuitenkin voinut merkitä
tontinomistajien laittamista keskenään eriarvoiseen asemaan ja olisi edellyttänyt kaupun-
gilta todennäköisesti korvausvelvollisuutta ainakin niissä tapauksissa, joissa rakennusoi-
keutta olisi merkittävästi supistettu.

Kallion saneeraus herättää edelleen monia kysymyksiä. Ensimmäisenä tulee mieleen pohtia
kenelle kaupunkia suunnitellaan ja kenellä on valta rakentamista koskevia päätöksiä tehtä-
essä. Tämän tutkimuksen perusteella ainakin kulttuurihistoriallisesti merkittävien raken-
nusten ja viihtyisämmän asuinympäristön osalta olisi saneerauksen loppuvaiheessa päästy
parempaan lopputulokseen yhdellä, merkittävällä muutoksella: kuuntelemalla alueen asuk-
kaita ja heitä edustavia järjestöjä. Merkittävin esimerkki asukkaiden kuuntelematta



jättämisestä oli Kallion viimeisen yhtenäisen puutalokorttelin purkaminen asukkaiden vas-
tuksesta huolimatta nykyisen Kuntatalon tieltä. Kyseinen kortteli olisi tänä päivänä Linjo-
jen alueen yksi arvokkaimmista rakennustaiteellisista kokonaisuuksista.

Toisaalta myös joitakin asukkaiden aikoinaan tekemiä aloitteita voi tarkastella kriittisesti,
tästä esimerkkinä ehdotettu Linjojen nimien muuttaminen
kia. On myös muistettava, että asukkaatkaan eivät suhtautuneet purkamiseen kriittisesti
kuin vasta sen loppuvaiheessa.

Koska Kalliosta purettiin saneerauksen yhteydessä valtavasti vanhoja, pääasiassa puura-
kennuksia, on tärkeää nykypäivän näkökulmasta pohtia myös sitä, mitä vanhasta jätetään
jäljelle vanhaa aluetta uudistettaessa. Kallion osalta tätä arvottamista ei tehty kuin aivan sa-
neerauksen loppuvaiheessa. Tämä tietysti liittyy myös myöhäiseen rakennussuojeluaatteen
nousuun.

Kallion saneeraus osoittaa myös sen kuinka tärkeää on laatia rakentamista ohjaavat sää-
dökset sellaisiksi, etteivät ne antaisi tilaa jollain tavalla vinoutuneelle, yksipuoliselle raken-
tamiselle. Kalliossa esimerkiksi verohuojennuslait ohjasivat alueen rakentamista merkittä-
västi pienasuntovaltaiseksi. Tätä ei voine pitää hyvänä kehityksenä, jos tavoitteena on mo-
nipuolinen huoneistojakauma eri elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Voidaan myös kysyä ketä varten olemassa oleva kaupunkiympäristö on. Onko se nykyisiä
asukkaita, uusia asukkaita, kiinteistönomistajien tai sijoittajien etuja, suunnittelijoiden tai-
teellisia intressejä tai kunnallispoliittisten päättäjien tavoitteita varten  vai myös moni-
muotoista luontoa varten? Kallion saneerausta tutkimalla voi ainakin havaita, että poliitti-
nen tahtotila ja toisaalta yksittäiset tonttien rakentajat ja suunnittelijoiden visiot ovat olleet
asukkaiden tarpeita tärkeämmät. Kaupunkia on suunniteltu ja rakennettu ylhäältä päin sel-
laiseksi, minkä on ajateltu edustavan parempaa asuinympäristöstä. Suunnittelu ja päätök-
senteko on tapahtunut asukkaiden yläpuolella kuuntelemalla lähinnä muita intressitahoja.
Tämä suunnittelun lähtökohta on, valitettavasti, edelleenkin pääosin sama.

Kalliossa 1930- ja 1980-lukujen välillä tapahtunut rakennetun ympäristön uudistus on aja-
teltavissa tavoitteiltaan osin onnistuneena, mutta osin myös varoittavana esimerkkinä siitä,
miten olemassa olevaa kaupunkiympäristöä tulisi kehittää.
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