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1 YLEISTÄ

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimeksiannosta olemme laatineet Keski-
Pasilan tornialueen pysäköintialueen yleissuunnitelman asemakaavoituksen pohjak-
si. Suunnitelma sisältää kolme erillistä tornitalojen läheisyyteen sijoittuvaa pysäköin-
tilaitosta, joissa on yhteensä 717 autopaikkaa.

Suurin pysäköintilaitos sijoittuu tornien T1-T5 väliselle alueelle. Pysäköintilaitos on 3-
kerroksinen ja siihen sijoittuu tornien T1-T5 huoltotilat ja 574 autopaikkaa. Ajo pysä-
köintilaitokseen tapahtuu Veturitien kiertoliittymän kautta Pasilan sillan vierestä.

Tornien T6 ja T7 pysäköintilaitos sijoittuu Teollisuuskadun viereen olemassa olevan
pääradan sillan alle ja länsipuolelle rakennettavaan laitokseen. Pysäköintilaitokseen
kuuluu myös erillinen osa, joka sijoittuu tornin T7 eteläpuolelle. Ajo tänne tapahtuu
em. pysäköintilaitoksen kautta. Pysäköintilaitokseen on suunniteltu 87 autopaikkaa.
Tornin T7 huolto on mahdollista järjestää pysäköintilaitoksen kautta, mutta torniin T6
ei voida tätä kautta rakentaa suoraa yhteyttä. Sisäänajo pysäköintilaitokseen tapah-
tuu veturihallien pohjoispuolelta kevyenliikenteen luiskan alapään kohdalta pysäköin-
tilaitoksen seinään rakennettavan kulkuyhteyden kautta.

Tornien T8-T10 pysäköinti- ja huoltotilat sijoittuvat tornien välisille alueille. Sisäänajo
tapahtuu Tallikadun kautta tornin T10 eteläpuolelta. Ajoyhteys kulkee tornin T10 län-
sipuolelta ja tornin T9 läpi. Tähän pysäköintilaitokseen on suunniteltu 56 autopaik-
kaa.
Lisäksi on tutkittu kallioon sijoitettavan pysäköintilaitoksen rakentamismahdollisuuk-
sia alueen länsireunalla sijaitsevaan kallioresurssiin. Pysäköintilaitokseen on suunni-
teltu 630 autopaikkaa. Kalliopysäköintilaitokseen on tutkittu myös 3200 henkilön vä-
estönsuojan sijoittamista.

Tilaajan puolelta työtä ovat ohjanneet Kaupunkisuunnitteluvirastosta Eija Kivilaakso,
Timo Lepistö, Peik Salonen, Ville Purma ja Harri Verkamo
Aku Varsamäki Fundatec Oy:stä on toiminut projektipäällikkönä ja vastannut suun-
nitteluryhmän johtamisesta sekä kohteen kallio- ja geoteknisestä suunnittelusta.
Projektirymän muut vastuuhenkilöt ovat olleet:
Arkkitehtisuunnittelu, Juha Lampi, Innovarch Oy
Rakennesuunnittelu, Pasi Loukonen, Fundatec Oy
LiikennesuunnitteluJouni Ikäheimo Trafix Oy
Lvis-suunnittelu, Asko Laune, Instakon Oy
Palotekninen konsultointi, Juha-Pekka Laaksonen, L2 Paloturvallisuus Oy

2 LÄHTÖAINEISTO

Kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) luovutti suunnitteluryhmälle työn lähtötiedoiksi
seuraavan lähtöaineiston:

- Maaperätiedot, lisäksi maaperätietoja on haettu lisää HKI-soilista
- Pohjakartta
- Loci maisema-arkkitehdit Oy:n maisemasuunnitelma 31.10.2011
- Alueen autopaikkalaskelmat KSV Päiväämätön, ks. liite

- Pasilan jätevesitunnelin sijaintipiirustus 10.01.2012
- Osayleiskaava nro 11356 vuodelta 2006
- Asemakaavan viitesuunnitelma Cino Zucchi 2009

3 SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin kaupungin Keski-Pasilassa Cino Zucchin suunnit-
teleman 10 korkean rakennuksen alueella.  Kalliopysäköintilaitos sijoittuu Länsi-
Pasilan puolelle Pasilankadun sekä korttelien 17065 ja 17069 alapuolelle.

Kuva 1. Suunnittelualue

4 ARKKITEHTISUUNNITTELU

4.1 YLEISTÄ

Tornienvälisiä pysäköinnille varattuja tiloja leimaa liikenneväylistä, torniarkkitehtuu-
rista ja maisemasuunnittelun pystygeometriasta seuraava monimuotoisuus ja sokke-
loisuus; vakiomuotoista ja tilankäytöltään ekonomista pysäköintiratkaisua on vaikea
toteuttaa. Toisaalta maanpinnalle johtavia pysty-yhteyksiä voidaan sijoittaa alueelle
suunniteltuihin yksikerroksisiin rakennusmassoihin ja muuriaiheisiin niin, ettei niistä
tule irrallisia ”kioskeja” maisemaan.
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Mikäli tornien rakentaminen voidaan vaiheistaa ja integroida pysäköintilaitoksen to-
teutukseen, henkilöpysty-yhteydet voidaan myös liittää tornien porrasjärjestelmiin ja
hisseihin.

Arkkitehtuuriltaan pysäköintilaitokset sulautuvat tornialueen kokonaisuuksiin, erityi-
sesti yksikerroksisiin pysäköintilaitoksien tontilla sijaitseviin liiketiloihin ja muuriaihei-
siin. Vaiheistuksen kannalta ja mahdollisten synergiaetujen saavuttamiseksi nämä ti-
lat ja rakenteet voisi olla perusteltua toteuttaa pysäköintilaitoksien yhteydessä ja jo-
pa niihin kuuluvina. Pysäköintilaitosten tonttijakoehdotus on raportin liitteenä.

Kaupunkikuvan ja toiminnallisuuden kannalta olennaisimmat kohdat ovat laitosten
sisäänajot, jotka on perusteltua suunnitella ”paraatisisäänkäynneiksi”. Tämä laaduk-
kuuden ja kutsuvuuden tarve koskee myös kallioparkin kaupunkikuvassa sijaitsevia
hissiyhteyksiä.

Laitureita käyttävän huoltoajon toteuttaminen pysäköinnin yhteyteen on luontevasti
mahdollista lähinnä 5-tornien rakennusryhmässä. 2-tornien ja 3-tornien alueella se-
kä erillisten liiketilojen kohdalla, pysäköintitilat jäävät mataliksi, minkä lisäksi tarpeel-
lisen korkoeron järjestäminen huoltolaitureita varten on vaikeaa.

Kaupunkikuvan ja toiminnallisuuden kannalta olennaisimmat kohdat ovat laitosten
sisäänajot, jotka on perusteltua suunnitella ”paraatisisäänkäynneiksi”. Tämä laaduk-
kuuden ja kutsuvuuden tarve koskee myös kallioparkin kaupunkikuvassa sijaitsevia
hissiyhteyksiä.

Laitureita käyttävän huoltoajon toteuttaminen pysäköinnin yhteyteen on luontevasti
mahdollista lähinnä 5-tornien rakennusryhmässä. 2-tornien ja 3-tornien alueella se-
kä erillisten liiketilojen kohdalla, pysäköintitilat jäävät mataliksi, minkä lisäksi tarpeel-
lisen korkoeron järjestäminen huoltolaitureita varten on vaikeaa.

Kallionsisäinen pysäköinti on toteutettavissa suhteellisen selkeämuotoisena. Kallio-
resurssit kuitenkin sallivat sen palvelevan suoraan vain 5-tornien korttelia.

Autopaikkamitoituksessa on rajallisten tilaresurssien takia käytetty ”perinteistä” riit-
täväksi osoittautunutta asukaspysäköintimitoitusta: autopaikan koko on 2,5 x 5 met-
riä ja kaksisuuntaisen ajotilan leveys näiden välillä on 7 metriä.

Pasilan sillan viereen ja alle tuleva betonitunneli tulee olemaan yhteinen 5-tornien
pysäköintilaitokselle, kalliopysäköintilaitokselle ja keskustakorttelille. Sen suunnitte-
luratkaisuja ei ole tässä työssä tutkittu, vaan suunnittelurajana on ollut pysäköintilai-
toksen ehdotettu tonttiraja ja kallioparkkiin menevän ajotunnelin kallio-otsa.

Tilaaja luovutti lähtöaineistona tornialueen autopaikkalaskelman:

4.2 TORNIEN T1-T5 VÄLINEN PYSÄKÖINTILAITOS, ”5-PARKKI”

Pysäköintilaitos sijoitetaan omalle tonttialueelle tornikohtaisten tonttien lomaan kol-
meen kerrokseen. Sisäänajo on Pasilan sillan vierestä Veturitien kiertoliittymän kaut-
ta.  Tonttialue on hyvin epäsäännöllinen, mutta ratkaisu on toteutettavissa keskeistä
kierreramppia käyttäen. Monimutkainen muoto vaikeuttaa rakenteiden sovittamista
tiloihin. Tilan muoto on myös arka muutoksille: mikäli esimerkiksi tornien tonttialue
kasvaa nyt esitetystä, pysäköinnin tilakammat joutuvat alttiiksi suurille muutospai-
neille.

Sisääntulotaso on +13.5 ja tämä tehdään keskeisiltä ajoväyliltään niin korkeaksi, et-
tä jakeluautotasoinen huoltoliikenne torneille on mahdollista. Korkoero tornien suun-
niteltuun lattiakorkoon (+15) on 1,5 m, mikä mahdollistaa 1,2 m korkeiden huoltolai-
tureiden toteutumisen. Korkeuseron takia asukaspysäköinnistä toisaalta on vaikea
järjestää portaattomia yhteyksiä muutamia luiskamahdollisuuksia lukuun ottamatta.
Näiden tekijöiden perusteella tornien lattiatasoa voisi harkita laskettavaksi +15:stä
+14.7:ään.

Huoltotaskut osastoidaan paloteknisesti ja niihin sijoitetaan järjestelmän edellyttämät
jaeyksiköt, missä jatkosuunnittelussa otetaan huomioon alueen koko jätejärjestel-
män luonne. Huoltolaitureilta järjestetään jatkosuunnittelussa yhteydet torneihin. Ve-
turitien liiketilojen tavaroittaminen huoltotaskujen kautta edellyttäisi kalliita ja hanka-
lia nostinjärjestelyjä. Yksinkertaisempana vaihtoehtona olisi järjestää tavarahuolto
Veturitien pinnalta.

Tasolle +13.5 on mahdollista järjestää asukaspysäköintitilaa myös tavallista korke-
ammille ajoneuvoille kuten matkailuautot.

Pysäköintitason korkeusasema mahdollistaa henkilöautopaikoituksen ulottamisen
Veturitien liiketilojen (+17) alle – mahdollisesti jopa tontin rajaan asti. Alikorkeita
reuna-alueita voidaan myös käyttää teknisinä kanavatiloina.
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Kuva 2.

Alin pysäköintitaso sijoittuu korkeudelle +10, jolloin se voidaan ulottaa Veturitien ton-
tin rajaan asti.  Tälle tasolle liiketilojen alle mahtuu myös vähintään 6 m sisäkorkeu-
den vaativa ilmastointikonehuone.  Tästä teknisestä tilasta voidaan suurimmat ka-
navistot johtaa korkean keskikerroksen kautta ja jakaa pystykanavia matalampiin
äärikerroksiin. Teknisen tilan vaatima piippurakenne on luontevinta integroida osaksi
torniin liittyvää matalaa rakennusmassaa. Tämä edellyttää jatkosuunnittelussa tila-
massoittelun tarkastelua, jotta varmistetaan riittävät yhteiset vertikaalilinjat kuiluille ja
portaille (esimerkkitilanne, kuva 3).

Tornien alin suunniteltu kerros ei ulotu tasolle +10. Esteettömyyden ja toiminnalli-
suuden kannalta olisi kuitenkin suositeltavaa ulottaa henkilöyhteysvertikaalit tälle ta-
solle asti, mikäli rakenteelliset seikat tämän sallivat.

Ylin pysäköintitaso sijoittuu pääosin +18.7:n korkeuteen. Pihakannen korkeusvaihte-
lut erityisesti Pasilan sillan alikulun kohdalla voivat edellyttää kansitasojen paikallista
kallistamista matalammallekin. Tornien suunniteltu lattiakorko on tässä kerroksessa
+18.5, mikä on kohtuullisen lähellä pysäköintitason korkeusasemaa. Esteettömyy-
den kannalta tilannetta edelleen parantaisi tornin lattiakoron nostaminen 200 mm:llä.

Suunnitelma on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa, jolloin vaiheraja kulkee
T2:n ja T4:n välisessä kapeikossa. Tällöin kaksi uloskäytävää ja tekniset päätilat si-
joittuisivat pohjoisenpuoleiseen 1. vaiheeseen. Vaiheistusraja on esitetty tonttija-
koehdotuksessa.

Pysäköintilaitoksen pysty-yhteydet (uloskäytävät, tulo- ja poistoilma, savunpoisto ja
korvausilma) integroidaan 1. kerroksisiin liiketiloihin, suunniteltuihin muuriaiheisiin ja
kallioparkin pysty-yhteyksiin, joiden kautta on myös mahdollista saada ulkoiset his-
siyhteydet laitokseen. Mikäli tornien hissikuiluja ei jatketa tasolle +10 asti, harkitta-

neen liiketilamassoihin integroituja lisähissiyhteyksiä. Kaavaillut pysty-yhteydet on
esitetty arkkitehdin pihatason piirustuksessa.

Kuva 3.

4.3 TORNIEN T6 JA T7 VIEREINEN PYSÄKÖINTILAITOS, ”2-PARKKI”

Torni T6 sijaitsee liikenteellisesti niin ahtaassa rakennuspaikassa, ettei sen yhtey-
teen ole mahdollista rakentaa pysäköintitiloja menemättä itse tornin tai katualueiden
alle. Samasta syystä tornin huolto voi tapahtua vain katupinnalta.

Torni T7:n itäpuolelle suunnitellun raitin ja puistopihan alle ja osin ratapihan alle on
mahdollista sijoittaa paikoitustilaa yhteen tasoon +16. Raitin alle on mahdollista si-
joittaa sisäinen tornin eteläpuolisen pihakannen alle tasoon +12.5 johtava ajoramppi.
Tälle alemmalle tasolle voidaan sijoittaa lisäpaikkoja.

Pysäköintilaitoksen sisäänajo tapahtuu katutasossa (n. +16) matalaan rakennus-
massaan arkkitehtonisesti integroidun muuriseinän läpi. Pohjoiseen johtava kevyen
liikenteen raitti nostetaan 1/20-luiskalla tämän ajo-oven ylle, jolloin vältetään tasoris-
teys autoliikenteen kanssa. Muilta osin sisäänajoyhteys pinnoitetaan ja profiloidaan
pihakatumaiseksi.
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Kuva 4. Näkymä sisäänajosuunnasta (vas) ja punaisella merkitty maisemasuunni-
telman muutostarpeet (oik)

Kulkuyhteys T7:n alimmalle tasolle +15 voi tapahtua esteettömästi pysäköintitilan si-
säisen rampin kautta. Ratkaisu mahdollistaa myös rakennuksen lattiakoron muutta-
misen jatkosuunnittelun aikana. Rakennuksen seuraavan kerroksen suunniteltuun
korkoon +18.5 on mahdollisuus liittyä Veturitien puolelta. Itäpuolisen puistopihan
puolella maanpinnan korko tulee nousemaan suunnilleen tasolle +20 - +21, joten täl-
lä puolella rakennuksesta on luontevinta ottaa ulkoyhteys tasolta +22.

Pysäköintilaitoksen tekniset tilat on luontevinta toteuttaa torniin liittyvän matalan ra-
kennusmassan alimpaan, osin maanpinnan alle jäävään tasoon. Tarvittavia ul-
kosäleikköjä voidaan sijoittaa eteläseinustalle sekä rakennusmassan katolle. Ko-
koavaan muuriaiheeseen liitetään myös alemmalta tasolta tulevat uloskäytäväovet.

Matalien tilojen ja alikulkukorkeuksien takia pysäköintilaitosta ei voida käyttää varsi-
naiseen huoltoliikenteeseen. Vain n. 2,5 m korkeat ajoneuvot mahtuvat tilaan. Pa-
kettiautotasoinen huoltoliikenne ilman huoltolaitureita on mahdollinen. Pysäköintilai-
tokseen ei ole suunniteltu jätetiloja, vaan ne on sijoitettava torneihin. Jätehuolto py-
säköintilaitoksen kautta voidaan hoitaa vain korkeintaan 2,5m korkealla kalustolla.

Pasilan jätevesitunnelin pystykuilu (periaateleikkaus, kuva 5) tulee varautua sijoitta-
maan ”2-parkin” tason +16 alle, tämä tulee ottaa huomioon lähtötietona tilavarauk-
sissa, alapohjarakenteissa ja toiminnallisena rasitteena. Pystykuilun paikka on mer-
kitty tonttijako- ja pohjapiirrokseen.

Kuva 5. Pasilan jätevesitunnelin kuilun periaateleikkaus.

4.4 TORNIEN T8-T10 VÄLINEN PYSÄKÖINTILAITOS, ”3-PARKKI”

Pysäköintilaitoksen tiloja rajoittaa kapea rinnemäinen kortteli, jonka T9 katkaisee
kokonaan. Koska pohjoisen puolelta on vaikea järjestää pysäköintitilaa, muista kort-
teleista poiketen pysäköintilaitoksessa on oltava tornin alle sijoittuva sisäinen kulku-
yhteys. Tämä vaikeuttaa ja rajoittaa T9:n suunnittelua.

Ajo pysäköintilaitokseen on järjestettävissä etelän suunnasta T10:n länsipuolelta
koukaten. Tällöin yhteys voidaan toteuttaa pihakatumaisesti pihan tasossa. Ratkaisu
edellyttää muutoksia maisemasuunnitelmaan: kulkuyhteyden ja riittävien tilojen jär-
jestämiseksi köynnösseinää tulisi siirtää länteen päin (kuva 6).

Kuva 6.
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Mikäli Teollisuuskadun vanhan tunnelin kattorakenteet päädytään uusimaan, pysä-
köintilaitoksen lattiataso voidaan esteettömyyden varmistamiseksi sovittaa raken-
nusten alimpaan lattiakorkoon +22. Muussa tapauksessa laitoksen lattiakorkeus tu-
lee olemaan noin +23, mikä aiheuttaa paineita muuttaa rakennuksen lattiatasoja. Il-
man Teollisuuskadun tunnelin katon uusimista pysäköintilaitoksen vapaa korkeus
jää 2,6 metriin

Tilojen ahtaus ja mataluus johtavat siihen, että varsinaisia huoltotoimintoja ei mahdu
pysäköintilaitokseen. Ainoastaan pakettiautotasoinen huoltoliikenne ilman huoltolai-
tureita on mahdollinen. Jätetiloja ei ole sijoitettu pysäköintilaitokseen, vaan ne on si-
joitettava torneihin. Jätehuolto pysäköintilaitoksen kautta voidaan hoitaa vain kor-
keintaan 2,5 m korkealla kalustolla. Raskaampi huolto on järjestettävä Ratapihan
tieltä.

Tekniset tilat on sijoitettavissa käyttämättömiin kulmauksiin ja säleiköt sekä uloskäy-
tävät integroitavissa muuriseiniin. Tornin T10 itäpuolelle jää tila, joka on käytettävis-
sä huolto- ja teknisiksi tiloiksi sekä uloskäytäväreitiksi alikulun suulle.

Ym. tilaongelmien takia ”3-parkin” ratkaisu jää hyötyneliöiltään huonoksi ja kustan-
nukset autopaikka kohti tulevat kovin korkeiksi.

4.5 KALLIONSISÄINEN PYSÄKÖINTITILA ”KALLIOPARKKI”

Pasilan sillan alta on mahdollisuus louhia ja rakentaa ajoyhteys Länsi-Pasilan kortte-
lin 17069 taitse alas kalliotilaan, johon on sijoitettavissa pysäköintilaitos n. 630:lle
ajoneuvolle. Laitokseen on integroitavissa S6-väestönsuoja 3200 hengelle. Sijaintin-
sa vuoksi laitoksesta on suora yhteys vain 5-tornien kortteliin.

Kalliopysäköintilaitos on pääosin kolmilaivaista kaksikerroksista hallitilaa. Ainoas-
taan kaakkoiskulmalla joudutaan tyytymään yksikerroksiseen tilaan kalliokaton ra-
joittamana. Väestönsuoja on tässä ratkaisussa luontevinta toteuttaa kaksikerroksi-
sena.

Kuva 7.

Sisäänajo kalliotilaan on otettavissa suoraan Pasilan sillan puoliskon alaisesta kal-
lio-otsasta (kuva 7). Sisäänkäynnin yhteyteen toteutetaan ajoluiskan tekniset tilat ja
uloskäytäväporras maanpinnalle. Maan pinnalle tulevat rakenteet integroidaan pihan
köynnösseinään ja sen pergolarakenteisiin.

Kuva 8.

Koska laitos palvelee vain asukaspysäköintiä, sisäänajo jaetaan jo tulorampissa eri
kansille. Sisäisiä tasonvaihtoramppeja ei rakenneta, mutta luoteisnurkalle voidaan
tehdä yhteysvaraus keskustakorttelin pysäköintitiloihin.

Laitokseen rakennetaan tekninen tilakokonaisuus väestönsuojan ulkopuolisille tiloille
ja toinen väestönsuojatiloille. Tarvittavat pysty-yhteydet sijoitetaan pääosin kortteli-
alueen reunalle sijoittuvien pystysuorien kallio- ja tukimuurielementtien yhteyteen ja
täydentäviltä osin katualueen viherkaistalle sijoitettaviin rakennelmiin. Pysty-
yhteydet on esitetty arkkitehdin pihatasopiirustuksessa.

Talotekniikka integroidaan pys-
typintaan kuitenkin välttäen peit-
tämästä liiketilan näyteikkunaa.
Pylonirakenteeseen voidaan
yhdistää, opaste-, info- tai mai-
noslaite.



8

Kuva 9. Periaatepiirros talotekniikkapiipusta

Kuva 10.  Pasilankadun viherkaista, jolle voisi sijoittaa kapean teknisen piippuraken-
teen.

4.6 MILJÖÖRATKAISUT, PINNAT JA MATERIAALIT

Pysäköintilaitoksen sisämiljöö toteutetaan siten, että käyttäjälle syntyy vaistomainen
orientoitumisen tunne: Sisäänkäynnit ja kulkuyhteydet korostetaan materiaalein, vä-
rein ja valaistusratkaisuin. Ao. tornit ”näkyvät” p-laitoksen sisätilassa ja ovat tunnis-
tettavissa. 2-Parkki ja 3-Parkki ovat kompakteina helppoja orientoitavia, mutta 5-
Parkki ja Kallioparkki hyötyisivät opastuksen lisäksi esim. värikoodauksesta ja sisäi-
sistä maamerkeistä. Näitä voivat olla pysty-yhteyksien ohella paljaaksi jätettävät kal-
liopinnat (miljööseinä), 5-Parkin kierreramppi ja mahdolliset ikkunayhteydet – eli lä-
hinnä olemassa olevien elementtien hyödyntämistä.

Kansitilojen mataluus vaikeuttaa suunnistautumista ja opastamista. Kalliotiloissa
ruiskubetonipintojen epätasainen pölyyntyminen on miljööongelma, johon voidaan
vaikuttaa käyttämällä kirkkaan vaaleita täydentäviä silopintoja. Tippuvesi kalliokatos-
ta on pölyyntymisen ohella otettava huomioon sisäkattoratkaisuissa ja asennuksis-
sa.

Materiaaliehdotuksia:

 Kalliopinnat, maalattu ruiskubetoni
 5-tornien kalliotaideteos kuitenkin jätetty louhospinnalle
 Seinät,  maalattu betoni
 Betonilattiat, sirotepintavahvistuksin (Neodur, Mastertop)
 Alapohjissa (kallioluola sekä pohjaveden painetason yläpuoliset osat) myös

komposiittimassa (Confalt tv.)
 Katto, maalattu betoni
 Henkilöyhteyksien yhteydessä tornien seinä-, katto- ja lattiamateriaaleja
 Sisäänajoyhteyksissä vastaavien tornirakennusten julkisivumateriaaleja
 Mahdollisesti p-laitoksen kanssa toteutettavien liikerakennusmassojen pinnat

vastaavan tornirakennuksen mukaan.
 Sisäisiä efekti- ja orientaatiopintoja, joissa voidaan soveltaa myös dynaamista

valaistusta ja av-teknistä opastusmetodiikkaa.
 Pihapinnoitteet ja istutukset alueen maisemasuunnitelmien mukaan.

5 GEO- JA KALLIOTEKNINEN TARKASTELU

5.1 YLEISTÄ

Suunniteltujen pysäköintilaitosten kohdalla on tehty eri vuosina pohjatutkimuksia,
jotka ovat käsittäneet paino-, heijari-, porakone ja siipikairauksia. Osassa pora-
konekairauksia on kallion pinta varmistettu kallioporauksella.
Tutkimuspisteitä ei ole kuitenkaan riittävästi, vaan niitä on täydennettävä ennen tar-
kempien suunnitelmien laatimista. Liitteenä olevassa Keski-Pasilan kallionpintakar-
tassa on esitetty alueella oleva kallionpinta siinä laajuudessa kuin se on tutkittu. Pii-
rustuksessa RAK FT279/10 on esitetty kallion pinta tarkemmin tornien T1-T5 alueel-
la.

Tehtyjen tutkimuksien mukaan maanpinta suunnittelualueella on vanhan ratapihan
alueella noin +15,0. T1-T5 tornien alueella maanpinta nousee Pasilankadun tasolle,
ollen Pasilankadun vieressä olevalla avokalliolla tasolla n. +30,0. T8-T10 tornien
alueella maanpinta vaihtelee tasovälillä +18,4...+35,0.

Tornien T1-T5 alueella, vanhan ratapihan kohdalla, on ylimpänä 2-6m paksuinen ra-
tarakenne- ja täyttökerros. Täyttökerros sisältää paikoin louhetta. Täyttökerroksen
alapuolella on enimmillään 13 m paksuinen savikerros, jonka pintaosassa on paikoin
turvetta. Savikerroksen alapuolella on löyhästä keskitiiviiseen vaihteleva kiviä sisäl-
tävä kerros silttiä, hiekkaa ja moreenia. Näiden alapuolella on kallion päällä tiivis
moreenikerros. Kallion pinta on syvimmillään tasolla n. -12,5. Kallion pinta nousee
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jyrkästi nykyiselle Veturitielle päin tultaessa nousten avokallioksi nykyisen Veturitien
ja Pasilankadun välisellä alueella.

Tornien T6 ja T7 alueella täytekerroksen alapuolella on 11m paksuinen savikerros.
Tämän alapuolella on löyhästä keskitiiviiseen vaihteleva kiviä sisältävä kerros silttiä,
hiekkaa ja moreenia. Kantava pohjakerros on syvimmillään syvyydellä n-8.,0. Ker-
rokset ohenevat pääradalle päin ja myös kantava pohjakerros on ylempänä. Tältä
alueelta ei kuitenkaan ollut pohjatutkimustuloksia käytettävissä.

Tornien T8-T10 alue on kallioista aluetta. Kallion pinta laskee jyrkästi pääradalle
päin. Myöskään tältä alueelta ei ollut pohjatutkimustuloksia käytettävissä.

Pohjavesi Keski-Pasilan alueella on mittausten mukaan vaihdellut pääosin tasojen
n. +13,1...+14,6 välillä. Korkeimmat havainnot ovat tasolla +14,9. Pohjaveden vir-
taussuunta alueella on pohjoisesta etelään. Orsivesi alueella on vaihdellut pääosin
tasojen +13,0...+14,5 välillä.

Keski-Pasilan rakentamisohjeiden mukaan rakentamisella ei saa muuttaa olemassa
olevia pohjavesiolosuhteita työnaikaisesti, eikä pysyvästi.
Ratkaisujen pitää olla sellaisia, että pohja- ja orsivesi pääsevät vapaasti kulkeutu-
maan Veturitien puolelta toiselle.

5.2 TORNIEN T1-T5 ALUE POHJARAKENTAMINEN

Pysäköintilaitos perustetaan osittain kallionvaraisena, osittain maanvaraisena ja
osittain paalutettuna. Paaluina voidaan käyttää joko teräs-, tai betonipaaluja. Pysä-
köintilaitos on ankkuroitava nostetta vastaan pysyvillä kallioankkureilla.

Pysäköintilaitoksen kaivanto tehdään osittain louhittuna ja osittain kaivettuna kaivan-
tona. Niiltä osin, kun kaivantoa ei voida tehdä luiskaamalla, eikä kaivanto rajoitu
louhittuun rintaukseen, kaivanto ympäröidään työnaikaisilla vesitiiviillä tukiseinillä.
Pohjaveden virtaus kaivantoon tukiseinien alta estetään tiivistämällä alaosa esim.
suihkupaalu-tekniikalla. Kaivanto pidetään työnaikaisesti kuivana pumppaamalla
suoraan kaivannosta.

5.3 TORNIEN T6-T7 ALUE POHJARAKENTAMINEN

Pysäköintilaitos perustetaan osittain maanvaraisena ja osittain paalutettuna. Paalui-
na voidaan käyttää joko teräs-, tai betonipaaluja. Pysäköintilaitoksen syvä osa on
ankkuroitava nostetta vastaan pysyvillä kallioankkureilla.

Pysäköintilaitoksen kaivanto tehdään osittain luiskaamalla osittain teräsponteilla tu-
ettuna kaivantona. Teräspontit ulotetaan savikerrokseen pohjaveden virtauksen es-
tämiseksi kaivantoon.

5.4 TORNIEN T8-T10 ALUE POHJARAKENTAMINEN

Pysäköintilaitos perustetaan osittain maanvaraisena ja osittain kallionvaraisena. Py-
säköintilaitos sijaitsee pääosin kallioisella alueella ja kaivanto tehdään enimmäk-
seen louhimalla. Ratapihantien reunassa joudutaan käyttämään osittain tukiseiniä.

5.5 KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS

Pysäköintilaitos on suunniteltu louhittavaksi riittävän syvälle niin, että kattopaksuus
riittää myös väestönsuojamitoituksella. Pysäköintilaitoksen kohdalla kallion pinta
laskee etelään päin tultaessa ja ennen tarkempaa suunnittelua on alueella tehtävä
tarkentavia kallioperätutkimuksia. Ajotunnelin kallio-otsa sijaitsee Pasilansillan länti-
sen maatuen vieressä. Kallio-otsa on vahvistettava kestämään päälle tulevat kuor-
mitukset.

5.6 POHJAVESI

Rakentamisella ei saa muuttaa Keski-Pasilan pohjavesiolosuhteita. Ratkaisut on
tehtävä sellaisiksi, että pohjavesi pääsee vapaasti virtaamaan pysäköintilaitosten
ohi. Tarvittaessa on lopullisen rakenteen suunnittelun yhteydessä suunniteltava put-
kiverkosto, joka johtaa orsi- ja pohjaveden Pysäköintilaitosten ohi.

6 RAKENTEIDEN TARKASTELU

6.1 VIIDEN TORNIN ALUE

6.1.1 Yleistä

Pysäköintihallit rakennetaan kolmeen eri tasoon. Pihakannen valmiin pinnan korot
vaihtelevat LOGI-arkkitehtien laatiman maisemasuunnitelman mukaisesti välillä
+21.0…+28.0. Valmiin pihakannen pinnantason +22.0 alapuolella ei ylintä pysäköin-
tihallin tasoa toteuteta. Ylikorkeissa täytöissä käytetään tarvittaessa kevytsora yms.
muuta sellaista kevennystä rajoittamaan pysäköintihallin rakenteille aiheutuvaa
kuormitusta.

Kun alin taso rakennetaan tasoon +10,0 mahdollistetaan huolto tasolla +13,5. Val-
miin pihakannen korolla +23,0 jää pintakerroksille korkeutta pysäköintihallin laatan
yläpinnasta (+22,3) mitattuna 70 cm. Tämä riittää pääsääntöisesti pihan pintaraken-
teille ja matalalle kasvillisuudelle. Suuret puut vaativat kasvukerroksekseen vähin-
tään yhden metrin, mutta niitä ei kyseiselle alueelle ole maisemasuunnitelmassa esi-
tetty.

Pasilan sillan alle on esitetty alikulkuyhteyttä, jonka alueella valmiin pihakannen kor-
ko on suunniteltu olevan +22.00. Tällä alueella tarvitaan pysäköintihallissa erityisiä
kallistusjärjestelyjä, jotta suunniteltu korko ja alikulkuyhteys voidaan toteutttaa (ks.
piir.nro FT279/016.
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6.1.2 Kalliopinnat, perustaminen ja pohjavesi

Läntinen, säilytettävän luonnonkallion läheisyydessä oleva alue perustetaan louhitun
kallion varaan louhintatason ollessa noin +8.00…+8.50. Muuten pysäköintihallit pe-
rustetaan paalujen varaan. Kallionvaraisen ja paalutetun alueen välissä perustetaan
osa pysäköintilaitosta maanvaraisesti.

Pysäköintilaitoksen rakennukset perustetaan paalujen varaan siellä missä kalliopinta
laskee alle perustamistason. Paaluina käytetään seinälinjojen ja pilarianturoiden
alueella lyötäviä 300x300 tb-paaluja. Lattiapaaluina käytetään täyteen valettavia
dm300…400 putkiporapaaluja, jotka varustetaan jälkijännitetyillä kallioankkureilla.
Putkiporapaalut toimivat veto- ja puristuspaaluina, pohjaveden pinnan vaihteluiden
mukaan.

Pohjaveden mitoituskorkeutena käytetään tasoa +15.0, mikä tarkoittaa, että raken-
teiden suunnittelussa tulee ottaa noste huomioon.

6.1.3 Kuormat

Kansialueiden suunnittelukuormat on esitetty tasopiirustusten yhteydessä. Pohjave-
den pinnan alaiset rakenneosat mitoitetaan nostekuormille.

6.1.4 Rakenteet

Pysäköintitasojen rakenteet ovat jälkijännitettyjä paikallavalurakenteita. Rakenne-
vahvuudet ja dimensiot on esitetty liitteenä olevissa rakennesuunnitelmissa. Kuilura-
kenteiden seinät voivat myös olla kantavia tilanteesta riippuen.

Ylä- ja välipohjien vaakarakenteet ovat jälkijännitettyjä teräsbetonipalkkeja ja -
laattoja. Pystyrakenteina toimivat teräsbetonipilarit sekä teräsbetoniset ulko- ja väli-
seinät. Alapohja koostuu vedenpitävästä teräsbetonisesta sulkulaatasta, kuivatus-/
tekniikka-asennuskerroksesta ja kulutuskerroksen pintalaatasta.

Paineveden alaiset osat tasoon +15 asti tehdään vesitiiviistä betonista ja vesieriste-
tään bentoniittimatolla. Seinät vesieritetään muuten sivelyllä ja yksinkertaisella ku-
mibitumikermillä. Pihakansi vesieristetään vähintään kolminkertaisella kumibitumi-
kermieristeellä  ns. käännettynä rakenteena. Rakennus toteutetaan puolilämpimänä.
Seinät ja pihakansi lämpöeristetään, lämmöneriste seinissä h=100mm ja pihakansi
h=200…250mm.  Alapohjaa ei lämpöeristetä. Pihakansi tultaneen varustamaan pi-
hakaivoilla, jotka voivat toimia tarvittaessa myös vesityskaivoina kannen päällä liik-
kuville vesille. Kanteen suunnitellaan sisäpuolinen vedenpoisto, ellei ulkopuolinen
vedenpoisto onnistu.

Rakennus jäykistetään vaaka- ja lisävaakakuormille. Jäykistävinä rakenteina käyte-
tään seinän ja alapohjalaatan momenttijäykkää liitosta, pilaririvejä mastopilareina ja
kantavia väliseiniä. Ulkoiset vaakavoimat johdetaan pääsääntöisesti kallioperustuk-
sille ja tarvittaessa käytetään vinopaaluja.

6.2 KAHDEN TORNIN ALUE

6.2.1 Yleistä

Kahden tornin alueen pysäköintitilat yhdistetään osittain ratapihan sillan alla olevaan
tilaan teollisuuskadun viereen. Ratapihan ja eteläisen tornitalon välinen puistokaista
korotetaan n. tasoon +21, jolloin se alle voidaan sijoittaa pysäköintitiloja, sisäinen
ramppi veturitien puoleiseen halliin sekä sisäänajo veturitallien pohjoispuoleisesta
seinästä.

6.2.2 Perustaminen ja pohjavesi

Pysäköintihallit Ratapihan sillan ulkopuolisilta osin perustetaan paalujen varaan. Ra-
tapihansillan alainen osa +16.0 tasossa on maanvarainen ja ratapihan sillan kanta-
vat rakenteet säilytetään. +12.5 tasossa olevat rakenteet toteutetaan vesitiiviinä ra-
kenteena tasoon +15 asti.

Paaluina käytetään seinälinjojen ja pilarianturoiden alueella lyötäviä 300x300 tb-
paaluja. Lattiapaaluina käytetään täyteen valettavia  dm300…400 putkiporapaaluja,
jotka varustetaan jälkijännitetyillä kallioankkureilla. Putkiporapaalut toimivat veto- ja
puristuspaaluina, pohjaveden pinnan vaihteluiden mukaan.

Pohjaveden mitoituskorkeutena käytetään tasoa +15.0, mikä tarkoittaa, että raken-
teiden suunnittelussa tulee ottaa noste huomioon.

6.2.3 Kuormat

Kansialueiden suunnittelukuormat on esitetty tasopiirustusten yhteydessä. Pohjave-
den pinnan alaiset rakenneosat mitoitetaan nostekuormille.

6.2.4 Rakenteet

Pysäköintihallien uudet rakenteet ovat jälkijännitettyjä paikallavalurakenteita. Ra-
kennevahvuudet ja dimensiot on esitetty liitteenä olevissa rakennesuunnitelmissa.
Ylä- ja välipohjien vaakarakenteet ovat jälkijännitettyjä teräsbetonipalkkeja ja -
laattoja. Pystyrakenteina toimivat teräsbetonipilarit sekä teräsbetoniset seinät. Ala-
pohja koostuu vedenpitävästä teräsbetonisesta sulkulaatasta, kuivatus-/ tekniikka-
asennuskerroksesta ja kulutuskerroksen pintalaatasta.

Paineveden alaiset osat tasoon +15 asti tehdään vesitiiviistä betonista ja vesieriste-
tään bentoniittimatolla. Seinät vesieristetään sivelyllä ja yksinkertaisella kumibitumi-
kermillä. Pihakansi vesieristetään vähintään kolminkertaisella kumibitumikermieris-
teellä ns. käännettynä rakenteena. Rakennus toteutetaan puolilämpimänä. Seinät ja
pihakansi lämpöeristetään, lämmöneriste seinissä h=100mm ja pihakansi
h=200…250mm.  Alapohjaa ei lämpöeristetä. Kanteen suunnitellaan sisäpuolinen
vedenpoisto ellei ulkopuolinen vedenpoisto onnistu.
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Rakennus jäykistetään vaakakuormille. Jäykistävinä rakenteina käytetään seinän ja
alapohjalaatan momenttijäykkää liitosta, pilaririvejä mastopilareina ja kantavia väli-
seiniä.

6.3 KOLMEN TORNIN ALUE

6.3.1 Yleistä

Teollisuuskadun päälle tullaan rakentamaan lisäkantta tunnelirakenteena, jolloin ny-
kyinen aukko ratasillan ja ratapihantien välissä umpeutuu. Maisemasuunnitelman
pinnan tasauskorkojen ja teollisuuskadun tunnelin tasausviivan korkojen puolesta on
mahdollista rakentaa pysäköintihalli pergolan ja ratapihantien väliselle alueelle tun-
nelin holvin päälle. Nykyiset tunnelirakenteen korkotiedot mahdollistavat 2.6 metrin
ajokorkeuden hallitasolle. Jos Teollisuuskadun tunnelin holvia lasketaan 1.7 m 4.2
m:n huoltokorkeuden mahdollistamiseksi, tulee nyt suunnitellun tulevan teollisuus-
kadun tasausviivan mukaan tunnelin rakenteelliseksi sisäkorkeudeksi pienimmillään
n. 5.4 m, jolloin nyt esitetyn 4.8 metrin vapaan korkeuden ja tunnelin katon väliin jäi-
si 0.6 m. Jos huoltomahdollisuus halutaan säilyttää, tulee jatkossa tutkia riittääkö 5.4
m:n rakenteellinen korkeus katutunnelille, kun tekniikka ja esim. eristysrakenteet
otetaan huomioon vai voidaanko teollisuuskadun suunniteltua korkeusasemaa näiltä
osin vielä muuttaa.

Myös kahden pohjoisemman tornin väliin voidaan rakentaa pysäköintihallin vaatimat
rakenteet ratapihantien ja pergolan väliselle alueelle. Tällöin pysäköintihalleja  yhdis-
tävä tunneli sijoittuu keskimmäisen tornitalon kellariin. Myös sinne on huoltomahdol-
lisuus edellisessä kappaleessa esitettyjen mahdollisuuksien rajoissa.

6.3.2 Perustaminen ja pohjavesi

Pysäköintihallien rakenteet voidaan perustaa louhitun kallon varaan lukuun ottamat-
ta sisäänajotunnelin alkuosaa ja aivan teollisuuskadun päälle tulevia osia, jossa ra-
kenteiden pääkuormat siirretään tunnelin holvin ohi louhitulle kalliolle. Pohjavettä ei
alueella ole.

6.3.3 Kuormat

Kansialueiden suunnittelukuormat on esitetty tasopiirustusten yhteydessä.

6.3.4 Rakenteet

Pysäköintitasojen rakenteet ovat pääsääntöisesti jälkijännitettyjä paikallavaluraken-
teita. Rakennevahvuudet ja dimensiot on esitetty liitteenä olevissa rakennesuunni-
telmissa.

Yläpohjarakenteet ovat jälkijännitettyjä teräsbetonipalkkeja ja -laattoja. Pystyraken-
teina toimivat teräsbetonipilarit sekä teräsbetoniset seinät. Alapohja koostuu maan-

varaisesta pintalaatasta ja kuivatuskerroksesta. Alapohjat perustetaan kallion ja teol-
lisuuskadun kantavan holvin varaan.

Seinät vesieritetään sivelyllä ja yksinkertaisella kumibitumikermillä. Pihakansi ve-
sieristetään vähintään kolminkertaisella kumibitumikermieristeellä  ns. käännettynä
rakenteena.

Rakennus toteutetaan puolilämpimänä. Seinät ja pihakansi lämpöeristetään, läm-
möneriste seinissä h=100mm ja pihakansi h=200…250mm.  Alapohjaa ei lämpöeris-
tetä. Kansiin suunnitellaan sisäpuolinen vedenpoisto ellei ulkopuolinen vedenpoisto
onnistu.

Rakennus jäykistetään vaakakuormille. Jäykistävinä rakenteina käytetään seinän ja
alapohjalaatan momenttijäykkää liitosta, pilaririvejä mastopilareina ja kantavia väli-
seiniä. Ulkoiset vaakavoimat johdetaan pääsääntöisesti kallioperustuksille.

7 LIIKENNETEKNINEN TARKASTELU

7.1 LAITOSTEN YHTEYDET KATUVERKKOON

5-tornin pysäköintilaitokseen ajo tapahtuu Veturitien ja Teollisuuskadun kiertoliitty-
mästä Pasilan sillan eteläpuolelle rakennettavan tonttien sisäisen ajokadun kautta.
Saman yhteyden kautta ajetaan myös suunniteltuun kallioparkkiin ja keskustakortte-
liin.

2-tornin pysäköintilaitokseen ajo tapahtuu saman liittymän kautta kuin Veturitieltä
Veturitalleille. Ajoyhteys on sijoitettu piha-alueille pihakatumaisena ajoyhteytenä.

3-tornin pysäköintiin ajo tapahtuu Savonkadulta Aleksis Kiven kadun liittymää vas-
tapäätä, josta ajetaan nykyisin Veturitalleille.

Kuvassa 11 on esitetty suunniteltujen pysäköintilaitosten ajoyhteydet alueen liiken-
neverkolle.
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Kuva 11. Suunniteltujen pysäköintilaitosten ajoyhteydet katuverkolta.

7.2 PYSÄKÖINTILAITOSTEN LIIKENTEELLINEN MITOITUS

Pysäköintilaitokset on mitoitettu liikenteellisesti siten, että ajoväylät ovat vähintään 7
m levyisiä, pysäköintiruudut (vapaa tila) leveydeltään vähintään 2,5 m ja pituudel-
taan 5 m. Vapaa ajokorkeus on min. 2,5 m. 5-tornin alueella on keskimmäisellä py-
säköintitasolla myös huoltoliikennettä ja kyseisen tason minimikorkeus on 4,3 m.
Pysäköintitilojen ja laitosten sisäisten huoltoliikennetilojen mitoitus on alustavasti
tarkistettu ajouratarkasteluin (pysäköinti henkilöautolla ja huoltoreitit 12 m jakeluau-
tolla).  Kalliopysäköintilaitoksen alustava liikenteellinen mitoitus on tehty samoin pe-
rustein kuin muidenkin.

Ajoramppien max. kaltevuutena on käytetty 12,5 % eli 1/8 kaltevuutta.

7.3 HUOLTOLIIKENTEEN REITIT JA MITOITUS

5-tornin huolto toteutetaan pysäköintilaitoksen keskimmäisen tason kautta. Tason
vapaakorkeus on 4,3m, joten käytettävä kalusto voi maksimissaan olla 4m korkeaa
(heijausvarat huomioitu). Tornien T1, T4 sekä T5 huoltoon voidaan tarkastellulla ra-
kennemaailmalla sallia jopa 12m kuorma-auton käyttö. Liiketilojen huolto kannattaa

toteuttaa tornien T4 ja T5 huollon yhteyteen. Tornien T2 ja T3 huoltotilan kääntöpai-
kan ahtaus rajoittaa käytettävän kaluston 8m kuorma-autoksi.

Tornin T6 huolto voidaan toteuttaa Pasilan sillan alle, mihin saadaan alustavilla tar-
kasteluilla mahtumaan täyskorkea (4,2m) 12m kuorma-auto. Tornin T7 pysäköinti-
hallin vapaa korkeus on 2,6m, mikä rajoittaa sisälle ajavan liikenteen alle 2,5m pa-
kettiautoon. Raskaamman huollon (~8m kuorma-auto) paikaksi on esitetty pysäköin-
tilaitoksen ulkopuolista sisäänajoväylän levitystä. Huollon tarkempi sijoittaminen tar-
kentuu jatkosuunnittelussa.

3-tornin alueella pysäköintilaitoksen vapaakorkeus 2,6m rajoittaa käytettävän kalus-
ton alle 2,4m pakettiautoihin. Kuorma-autoilla tapahtuva huolto voidaan hoitaa pihan
kautta. Tornien T8 ja T9 pihakannelle ajetaan suoraan Ratapihan tieltä. T10 ras-
kaampi huolto voidaan sijoittaa tornin juurelle pysäköinti hallin sisäänajon väylän yh-
teyteen.

Kuvassa 12 on esitetty huoltoliikenteen ajoyhteydet huoltopaikoilta alueen liikenne-
verkkoon sekä käytettävän kaluston kokorajoitteet. Tarkemmat ajouratarkastelut on
esitetty liitteinä.

Kuva 12. Huoltoliikenteen reitit ja käytettävän kaluston kokorajoitteet.
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8 LVI-TEKNISET RATKAISUT

8.1 YLEISTÄ

LVIA-järjestelmät
Kohde käsittää maanalaisen tilaan sijoitettavan pysäköintilaitoksen/VSS-tilan liiken-
neyhteyksineen sekä suunnitellut huoltotilat yhteyksineen pysäköintilaitoksesta kiin-
teistöihin. Osa pysäköintitiloista toimii kriisiaikana S6-luokan väestönsuojana.

Kohde jakaantuu toiminnallisesti  ja hallinnollisesti itsenäisesti toimiviin
tilakokonaisuuksiin seuraavasti:

- Kallioparkin ajotunneli
- Pysäköintitilat/ 5 tornia
- Pysäköintitilat/2 tornia
- Pysäköintitilat/3 tornia
- Kallioparkk/VSS-tila

Suunnitelmissa huomioidaan liittymien ja kuilujen koossa ja mitoituksessa 20%
ylimääräinen laajennusvaraus.

Suunnittelussa noudatetaan Suomen Rakennusmääräyksiä sekä paikallisten
viranomaisten ohjeistusta.

Ulkoilman mitoitusolosuhteina käytetään -26°C(talvi) ja +25°C / 60%Rh (kesä)
Rakennuksen sisäilmasto-tavoitearvot mitoitusolosuhteissa:
Tila Lämpötila Sisäilma

Talvi/kesä
Pysäköintihallit + 5°C / +18°C -
Ajotunneli + 5°C / +18°C
Muut tilat (tekn. ym.) +21°C / +20°C S2 (lämpötilat, ilmamäärät)

8.2 LÄMMITYS

Lämmitysjärjestelmät
Lämmitys perustuu kaukolämpöön (alustava yhteinen mitoitusteho 1100 kW). Jokai-
nen käyttäjä liittyy energialaitoksen verkkoon omalla kaukolämpöliittymällä ja mitta-
ustieto viedään kiinteistövalvontajärjestelmään.

Eri tilojen lämmitystavat ovat yleistasolla:
- Pysäköinti- ja liikennetilojen lämmitys toteutetaan ilmalämmityksellä
- Muiden tilojen (tekn. ym) lämmitys toteutetaan ilmalämmityksel-

lä/patterilämmityksellä
- Ajoluiskien sulanapitolämmitys toteutetaan lattialämmityksenä
- Lämpimän käyttöveden lämmitys tehdään vähäisen kulutuksen vuoksi hajau-

tetusti sähköisillä lämminvesivaraajilla.

Kaukolämmön paluuveden lämpöenergiaa käytetään kohteen sisäänajoluiskan su-
lanapitolämmitykseen sekä ajotunnelin ilmalämmitykseen. Paluuvedestä saatava

lämpöenergia mitataan erikseen lämpömäärämittarilla ja kulutuksen mittaustieto
viedään kiinteistövalvontajärjestelmään.
Lisäksi varaudutaan kiinteistöissä syntyvän hukkaenergian hyödyntämiseen suunnit-
telemalla kaikki lämmitysjärjestelmät matalaenergian edellyttämään lämpötilatasoon.
Rakennus varustetaan seuraavilla lämmitysjärjestelmillä:

- lämmitysverkosto +40°C/+10°C, yhteisteho noin 1100kW
- KL-paluu-lämmitysverkosto +30°C/+5°C, noin 400 kW
- IV-lämmitysverkoston ja KL-paluu-lämmitysverkoston pääkiertopumput varus-

tetaan taajuusmuuttajalla. Muut verkoston pumput ovat putkeen asennettavia
jatkuvatoimisia kiertopumppuja vakiopainesäädöllä.

- Sähköisiä sulatuksia ei käytetä.

8.3 VESI- JA VIEMÄRI

Vesi- ja viemärijärjestelmät
Rakennus liitetään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin. Rakennuksen vedenkulu-
tus mitataan kohteittain vesimittarilla. Kulutuksen mittaustieto viedään kiinteistöval-
vontajärjestelmään.

Poikkeuksellisen suuret vesimäärät mitataan erikseen alamittauksilla – mittaustieto
kiinteistövalvontajärjestelmään. Tällaisia erikseen mitattavia käyttäjiä ovat esim.
mahdollinen autojen pesupaikka.

Jäte- ja salaojavedet johdetaan pumppaamojen/erottimien kautta kaupungin viemä-
riverkostoon.

Vesijohtoverkostot
Kylmä- ja lämminvesijohdot tehdään kupariputkista kapillaariliitoksin. Kalusteiden lii-
tosjohdot toteutetaan pinta-asenteisina. Vesijohtoverkoston sulkuventtiileinä käyte-
tään täysaukollisia palloventtiileitä.

Viemäriverkostot
Viemärit tehdään maassa ja erillisissä putkikuiluissa muoviviemäreinä. Kaikki näky-
vissä olevat ja alakattojen yläpuoliset viemärit tehdään pääosin valurautaisina ja tar-
vittaessa suojataan mekaanisilta vaurioilta.

Ajokäytävien ja hallien hiekanerotuskaivot viemäröidään öljyerottimen ja näytteenot-
tokaivon kautta pumppaamoon.

Vesi- ja viemärikalusteet
Vesi- ja viemärikalusteet asennetaan pääsääntöisesti pinta-asenteisesti, jota tar-
kennetaan seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

Pikapaloposteja sijoitetaan erillisen palosuunnitelman mukaisesti (noin 1 kpl/350 m2)
ja sulkuventtiilit lattioiden puhdistamista varten asennetaan palopostien yhteyteen.
Mahdolliseen autojen pesukeskukseen asennetaan painepesurit.

Eristykset
Tehdään Talotekniikka pääosin RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti.
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Tilaa palvelevia lämmitysputkistoja ei eristetä.

8.4 ILMANVAIHTO

Ilmastointijärjestelmät
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen matalapaineinen tilakohtainen
järjestelmä.

Ilmamäärän mitoitusperusteena pysäköintitiloissa käytetään pääosin 0,9 dm3/m2/s
arvoja, maksimissaan 3,6 dm3/m2/s arvoja ja muilta osin käytetään SRMK:n mitoi-
tusarvoja sekä käyttäjien vaatimuksia.

Pysäköintihallien ja ajokäytävien Ilmanvaihdon mitoitusperusteena ovat ajoneuvojen
pakokaasupäästöt liikennesuunnittelijan antaman liikenne-ennusteen mukaisesti.
Niiden ilmanvaihtoa ohjataan CO-/pakokaasu-antureilla sekä suhteellisen kosteuden
antureilla. Ilmanvaihdon lopullinen mitoitus määräytyy liikennemääri-
en/pitoisuuslaskelmien perusteella - muilta osin käytetään SRMK:n mitoitusarvoja
sekä käyttäjien vaatimuksia.

Kaikkiin tilakokonaisuuksiin suunnitellaan erilliset kojekokonaisuudet. Tuloilmako-
jeissa raitis tuloilma suodatetaan ja lämmitetään. Ilmankäsittelylaitteet suunnitellaan
sijoitettaviksi pääosin IV-konehuoneisiin. Kojeet varustetaan taajuudenmuuttajilla.
LTO-laitteena käytetään massalevyvaihdinta/pyörivää kiekkoa ja hyötysuhdevaati-
muksena on vuositasolla 70 % energiahyötysuhde.

Suodatinluokkana käytetään tuloilmassa F7 ja poistoilmassa F7.

Porraskuilujen maanpäälliset osat varustetaan ilmankuivauslaitteistoilla.

Savunpoisto tapahtuu koneellisesti paloteknisen suunnitelman mukaan. Korvausil-
ma tiloihin otetaan tuloilmakoneiden, erillisten puhaltimien sekä avattavien ovien
kautta. Tarvittaessa käytetään suuntapainepuhaltimia tehostamaan savunpoistoa.
Savunpoistojärjestelmää voidaan käyttää normaaliin ilmanvaihtoon huuhtelemaan
osaa pysäköintilaitoksen ilmaa poikkeustapauksissa.

Pysäköintiluolaan rakennettavaa S-luokan väestönsuojaa palvelevia kanavistoja
käytetään myös VSS-käyttöön käsikäyttöisin sulkupellein.

Ilmastointikojeet
IV-koneiden jako palvelualueisiin suunnitellaan itsenäisten tilakokonaisuuksien mu-
kaisesti.

IV-koneiden yhteensä laskettu SFP-luku vuositasolla jää alle 2,0 kW/m³/s ja IV –
koneiden otsapintanopeudet jäävät pääosin alle 2,5 m/s – max. 4,0 m/s.

Kanavat ja kanavaosat
Kanavat tehdään LVI-RYL 2002 mukaisista peltikanavista. Äänenvaimennuksena
käytetään tehdasvalmisteisia äänenvaimentimia.

Pääte-elimet
Ilmanjako toteutetaan pääosin sekoittavalla ilmanpuhalluksella. Poistoventtiileinä
käytetään säleventtiileitä ja yhteiskanava poistoventtiileitä. Pääte-eliminä käytetään
tehdasvalmisteisia vakioventtiileitä vakiovärisävyin.

Ulkosäleiköt ja kammiot
Tuloilmasäleikköjen ilmanopeuksina käytetään n. 2,0…3, 5 m/s - tuloilmasäleikköinä
käytetään erikoisvalmisteisia ulkosäleikköjä.
Lumentulo suodattimiin estetään asentamalla tuloilmaa varten IV-konehuoneisiin tu-
loilmakammio, joka varustetaan lattiakaivolla ja sähkösulatuksella.

Eristykset
Kanavistot eristetään pääosin LVI-RYL:n vaatimusten mukaisesti.

8.5 PALONTORJUNTA

Palontorjuntajärjestelmät
Tilat varustetaan pikapalopostein, käsisammuttimin ja sammutusveden kuivajohdoin
paloviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Palopostien sijoittelu kts. palotekninen suunnitelma.
Tilat varustetaan vesisprinklauslaitteistolla erillisen suunnitelman mukaan.

8.6 ERITYISET LVI –TEKNISET JÄRJESTELMÄT JA LAITTEISTOT

Varavoimalaitteet
Varavoimalaitteet asennetaan VSS-tilaan väestösuojamääräysten mukaisesti-

VSS-laitteet
Tilat varustetaan viranomaismääräysten mukaisin VSS-laitteistoin 3200 henkilölle.

9 SÄHKÖ

Tilakokonaisuudet liitetään Helsingin Energian verkkoon keskijännitejännitekulutta-
jana. Liittymiskaapelit asennetaan erillisiä reittejä pitkin ja palonkestävästi (EI60).

9.1 SÄHKÖN MITTAUS

Tilakokonaisuuksien sähkön laskutusmittaus suoritetaan elektronisilla mittareilla ja
mittareissa on etälukumahdollisuus.

Alamittaukset energioita ja tehoa varten asennetaan seuraavasti:
- Ajotunneli
- Pysäköintitilat / 5 tornia
- Pysäköintitilat / 2 tornia
- Pysäköintitilat / 3 tornia
- Kallioparkki
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- VSS
- Autojen latauspisteet

Mittaukset liitetään laitoksen kiinteistöautomaatiojärjestelmään.

9.2 PÄÄKESKUKSET

Pääkeskukset asennetaan tilakokonaisuuskohtaisesti.

9.3 LOISTEHON KOMPENSOINTI

Pääkeskuksiin asennetaan kumpaankin estokelaparistot, jotka sijoitetaan pääkes-
kushuoneeseen. Paristot varustetaan automaattisella useaportaisella säätimellä.

9.4 VALAISTUS

Laitokseen asennetaan yleisvalaistus, jolloin seuraavat keskimääräiset valaistus-
voimakkuudet toteutuvat:

- Pysäköintilaitos n.150lux
- Pysäköintilaitos ulos- ja sisäänkäynnit n.300lux
- Valvomot, toimistotilat n.500lux
- Tekniset tilat n.350lux
- Portaat, käytävät n.300lux
- Varastotilat n.200lux
- IV-huoneet, sähkötilat n.400lux
- Puomialueet, maksuautomaatit n.500lux

9.5 VALAISIMET

Valaistusratkaisuissa käytetään uusimpia energiaa säästäviä ratkaisuja mm. elekt-
ronisia liitäntälaitteita ja T5-loisteputkia. Valaistuksen toteutustapa (esim.LED-
lamput) täsmennetään myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.

9.6 VALAISTUSOHJAUS

Paikoitusalueen valaistusta ohjataan rakennusautomaation aikaohjauksella, erillisillä
tutkilla ja paikallisten ohjauskeskuksien avulla.

Valaistusohjaukseen käytetään väyläpohjaista järjestelmää.

9.7 TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ
Laitokseen asennetaan määräysten mukainen turvavalaistusjärjestelmä, joka kä-
sittää erillisen poistumisteiden merkkivalaistuksen.

9.8 PUHELINJÄRJESTELMÄT

Puhelinpisteet asennetaan laitosta palveleviin tiloihin.
Puhelinjärjestelmä toteutetaan yleiskaapelointijärjestelmällä. Laitokseen asenne-
taan puhelinjakamo ja kullekin käyttäjälle tulee oma ristikytkentäteline, josta vede-
tään runkokaapelit käyttäjien jakamoihin.
Pysäköintitiloissa varataan reitit operaattoreiden asennuksia varten.

9.9 YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄ

Laitos varustetaan yhteisantenniverkolla. Päävahvistin sijoitetaan telehuoneeseen.
Antennipisteitä asennetaan väestönsuojaan, valvomoihin ja pääreiteille, toimistoti-
loihin.

9.10 TURVAJÄRJESTELMÄT

Turvajärjestelmät asennetaan viranomaisvaatimusten ja paloteknisen selvityksen
mukaisesti. Järjestelmiin kuuluu mm. paloilmoitus-, savunpoisto-, äänentoisto- ja
komentopuhelinjärjestelmä sekä viranomaisverkko (VIRVE). Palo- ja savunsul-
kuovet sekä savunsulkuverhot ohjataan ja valvotaan sähköisesti.

9.11 VÄESTÖNSUOJAJÄRJESTELMÄT

VSS-tilojen valvontaa varten asennetaan valvontajärjestelmä. Järjestelmä valvoo
VSS-ovien, sulkujen, IV-laitteiden jne. tilaa. Lisäksi järjestelmällä voidaan ohjata vä-
estönsuojien ilmanvaihtoa ja valaistusta.

Lisäksi väestönsuojaa varten asennetaan pikapuhelinjärjestelmä, VSS-
antennijärjestelmä (osin sama yhteisantennijärjestelmän kanssa) ja kaasuvalvonta-
järjestelmä.

9.12 ERILLISJÄRJESTELMÄT

Laitokseen asennetaan lisäksi seuraavat erillisjärjestelmät:
- Ovipuhelinjärjestelmä
- Rikosilmoitusjärjestelmä
- Videovalvontajärjestelmä
- kulunvalvontajärjestelmä
- pysäköinninohjausjärjestelmä
- varaukset GSM-tukiasemille ja antenneille

Järjestelmien laajuus täsmennetään myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.
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10 RAKENNUSAUTOMAATIO

Yleistä
Rakennusautomaatio toteutetaan vapaasti ohjelmoitavalla internetpohjaisella (Win-
dows) järjestelmällä. Järjestelmä suunnitellaan siten että koneet ja laitteet toimivat
tarpeen mukaisesti energiatehokkaasti.

Ohjelmisto
Säätötoiminnoilla toteutetaan kojeiden suora digitaalinen säätö. Järjestelmä on väy-
läpohjainen.

Kenttälaitteet
Kaikki kenttälaitteet valitaan olosuhteisiin sopiviksi. Säätimien pitoarvot ovat mo-
lemmin puolin riittävät.
Painelähettimet valitaan käyttötarkoituksen ja sijainnin mukaisesti.

Valvomolaitteet
Käyttäjäkohtaiset näyttö-/ohjauspaneelit asennetaan tilakokonaisuuksien IV-
konehuoneisiin. Valvomolaitteet asennetaan pääkäyttäjän valvomotiloihin.

Alakeskus / I/O-moduuli
Alakeskus (I/O-moduulin) kotelo on roiskevedeltä suojattua rakennetta IP34.
Keskukseen varataan liitäntäpiste paikallista ohjelmointia varten.

Alakeskuksen / I/O–moduuli mitoitetaan toimimaan vallitsevissa olosuhteissa itse-
näisesti omalla käyttöliittymällä.

Alakeskuksiin jätetään 10% tilavaraus moduuleille.

Alakeskukset ja valvomolaitteet varustetaan akuilla.

11 PALOTURVALLISUUSTARKASTELUT

11.1 YLEISTÄ

Pysäköintilaitosten paloturvallisuus toteutetaan Suomen rakentamismääräysko-
koelman, erityisesti Osien E1 ja E4 mukaisesti.

11.2 PALOLUOKKA JA PALOKUORMARYHMÄ

Kaikkien pysäköintilaitosten paloluokka on P1. Palokuormaryhmänä käytetään kai-
kissa tiloissa 600 MJ/m2 ja kaikki tilat tulee varustaa automaattisella sammutuslait-
teistolla.

11.3 PALO-OSASTOINTI JA KANTAVAT RAKENTEET

Pysäköintilaitoksissa noudatetaan käyttötapa- ja pinta-ala osastointia. Muun muassa
huoltopihat, varastot ja tekniset tilat osastoidaan käyttötapaosastoinnin perusteella

erillisiksi palo-osastoiksi. Suurin palo- osaston koko on automaattisella sammutus-
laitteistolla varustetussa maanalaisessa autosuojassa 10 000 m2. Koska autosuojat
on lisäksi varustettu automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä, voidaan suurinta sal-
littua pinta-alaa kasvattaa. Kerros-osastoinnista voidaan tarvittaessa poiketa.
Kantavien rakenteiden luokka on R120. Palo-osastoivien rakenteiden paloluokka on
tavallisesti EI 60, erikoistiloissa, kuten mahdollisissa muuntamoissa niitä koskevien
erityismääräysten mukainen.

Pysäköintilaitokset erotetaan viereisen tontin rakennuksista palokuormaryhmän mu-
kaisella palomuurilla, jollei tonttien välillä ole kaavassa mainintaa rajaseinän poisjät-
tämisestä ja asiasta ole sovittu rasitesopimuksella.

Pysäköintilaitosten lattian pintakerrosluokka tulee olla Aflloor. Seinissä ja katoissa
vaatimus on B-s1,d0. Muiden tilojen pintakerrosluokkavaatimukset ovat käyttötavan
mukaiset.

11.4 POISTUMINEN PALON SATTUESSA

Suurin sallittu etäisyys uloskäytävään on 45 metriä. Määräykset sallivat suurimman
etäisyyden ylittämisen, koska tilat on varustettu automaattisella sammutuslaitteistol-
la. Jos pysäköintilaitoksen uloskäytävä liittyy yli 8-kerroksisen rakennuksen uloskäy-
tävään, tulee uloskäytävän luokka olla palolta suojattu. Muussa tapauksessa ulos-
käytävät ovat osastoituja. Jos osastoitu uloskäytävä liittyy muihin tiloihin kuin pysä-
köintilaitokseen, varustetaan se lisäksi savusululla. Palolta ja savulta suojattuja
uloskäytäviä ei saa liittää maanalaisten kerrosten uloskäytäviin.

Uloskäytävien minimileveys on 1200 mm. Paikallisia ylityksiä poistumisetäisyydessä
voidaan kompensoida varatiellä, jonka oven leveys on vähintään 900 mm.

11.5 SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELY

Pysäköintilaitosten kaikkiin kerroksiin järjestetään palokunnan sammutusreitti, joka
ei ole yhteydessä maanpäällisten kerrosten uloskäytäviin.

Kaikki pysäköintilaitokset varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla, paloil-
moitinjärjestelmällä ja koneellisella, palokunnan käynnistämällä savunpoistolla. Sa-
vunpoisto mitoitetaan SRMK E4 mukaisesti 0,5 % mukaisesti.

Pysäköintilaitos 1 ja Kallioparkki varustetaan palokunnan sammutusveden syöttö-
putkistolla sekä VIRVE-verkolla ja kenttäpuhelinjärjestelmällä. Muissa pysäköintilai-
toksissa VIRVE-verkon kuuluvuus varmistetaan rakentamisen aikana ja tarvittaessa
verkon kuuluvuutta parannetaan.

Palokunnan operaatiopisteet (paloilmoittimen käyttölaite, savunpoiston ohjauskes-
kus, sprinklerikeskus, spriklerin ja sammutusvesiputkiston syöttöliittimet) kootaan
kussakin pysäköintilaitoksessa keskitettyyn paikkaan lähelle palokunnan sammutus-
reittien sisäänmenoa.
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11.6 PELASTUSLAITOSNEUVOTTELUMUISTIO

12 TONTTIJAKO

Tonttijako on esitetty kuvassa 13.

Kuva 13. Tonttijako

12.1 TORNIEN T1-T5 ALUE

Pysäköintilaitos ehdotetaan perustettavaksi omalle tontilleen ja tornialueet omilleen.
Tonttiraja voisi kulkea tornien vieressä niin, että tornit rakennetaan kiinni pysäköinti-
laitokseen. Veturitie puoleisessa reunassa ja Pasilan sillan sivulla tonttiraja noudat-
taisi pysäköintilaitoksen reunoja. Näin tornien matalat osat ja Veturitien reunassa
olevat liiketilat olisivat pysäköintilaitoksen tontilla.

12.2 TORNIEN T6-T7 ALUE

Pysäköintilaitos ehdotetaan perustettavaksi omalle tontilleen ja tornialueet omilleen.
Ratalain mukaan rata-alue kuuluu radanpitäjän omistukseen, mutta siltojen kohdalla
on usein erillisiä sopimuksia. Tässä työssä ei selvitetty pääradan sillan omistussuh-
teita, eikä siitä tehtyjä sopimuksia. Ehdotamme kuitenkin, että tonttiraja kulkisi rata-
alueen reunassa, eikä ulotu pääradan alle.

12.3 TORNIEN T8-T10 ALUE

Pysäköintilaitos ehdotetaan perustettavaksi omalle tontilleen ja tornialueet omilleen.
Teollisuuskadun sillan kohdalla tonttialue voisi olla Teollisuuskadun sillan päällä.
Ajoyhteys tornin T9 alta kuuluisi ko. tornin tonttiin. Tornin T10 vieressä oleva alue
voisi kuulua tornin T10 tonttiin ja siellä voisi sijaita tornia T10 palvelevia tiloja. Vaih-
toehtoisesti tornien tontit voidaan ulottaa myös pysäköintilaitoksen alueelle, jolloin
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pysäköintilaitos olisi tornien tonteilla. Ennen seuraavaan suunnitteluvaihetta on
myös varmistettava, voiko Teollisuuskadun päälle perustaa tonttia.

13 KUSTANNUKSET

Pysäköintilaitosten kustannukset on laskettu kullekin pysäköintilaitokselle erikseen.
Alueen T1-T5 pysäköintilaitoksen kustannuslaskennan rajana on pidetty tonttirajaa
ja maanalaisten tilojen rajana kallio-otsaa. Kumpaiseenkin pysäköintilaitokseen aje-
taan Veturitien kiertoliittymän vierestä alkavan betonitunnelin kautta. Betonitunnelin
kustannuksia ei ole tässä laskennassa huomioitu.

Suunnitelmat ovat yleissuunnitelmatasoa ja niistä ei ole voinut laskea kustannuksia
tarkasti. Laskennassa onkin otettu 20% varaus kustannuksiin, joka saattaa toteutua
suunnitelmien tarkentuessa. Lisäksi laskelmiin on otettu arvioitu suunnittelun aikai-
nen kustannusten nousu 15%.

Kustannukset alueittain ovat seuraavat:

T1-T5 pysäköinti 43,6 milj€ (alv 0%)
53,7 milj€ (alv 23%)

T6-T7 pysäköinti   6,7 milj€ (alv 0%)
  8,2 milj€ (alv 23%)

T8-T10 pysäköinti   6,2 milj€ (alv 0%)
  7,6 milj€ (alv 23%)

Kalliopysäköinti 34,1 milj€ (alv 0%)
41,9 milj€ (alv 23%)

Autopaikan hinnaksi (alv 0%) kussakin pysäköintilaitoksessa tulee:
T1-T5 pysäköinti 574 ap   76 000 €
T6-T7 pysäköinti   87 ap   76 600 €
T8-T10 pysäköinti   56 ap 110 600 €
Kalliopysäköinti 630 ap   54 100 €

Kalliosuojassa on mukana väestönsuojan kustannukset, jotka tässä on jaettu auto-
paikkojen hintaan. Tarkemmissa laskelmissa väestönsuojan osuus on laskettava
erilleen. Mikäli väestönsuojaa ei tule on kustannus / autopaikka pienempi.

Eri pysäköintilaitosten kustannusarviot on esitetty liitteenä.

14 VAIHEITTAIN RAKENTAMINEN JA JATKOTOIMENPITEET

14.1 TORNIEN T1-T5 ALUE

Tornien T1-T5 alueella voidaan rakentaa ensin joko pysäköintilaitos tai tornit.

Suositeltavaa on kuitenkin, että ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin samanai-
kaisesti pysäköintilaitoksen vaihe 1 ja tornit T5 ja T4 ja mahdollisesti myös T1. Näin
voidaan sovittaa paremmin yhteen rajakohdassa tapahtuva rakentaminen. Mikäli
pysäköintilaitos rakennetaan ensin, on rajakohdassa huomioitava pysäköintilaitok-
sen ja tornien eri syvyydessä olevat perustamistasot. Vaiheittain rakentamisessa on
huomioitava myös pysäköintilaitoksen kaivannon ponttiseinät. Varsinkin tornin T4
kohdalla ponttiseinä on tehtävä etukäteen tornin alle ennen pysäköintilaitoksen 2-
vaihetta.

Kalliopysäköintilaitoksen kuilu sijoittuu myös pysäköintilaitoksen 1-vaiheen alueelle
ja jos kalliopysäköintilaitos toteutetaan, on kuilun rakentaminen huomioitava 1-
vaiheen rakentamisessa.

Toisessa vaiheessa rakennetaan pysäköintilaitoksen vaihe 2 ja samanaikaisesti voi-
daan rakentaa myös tornit T2 ja T3. Kalliopysäköintilaitoksen eteläisempi porras- ja
hiisikuilu sijoittuu pysäköintilaitoksen 2-vaiheen alueelle ja tämä on huomioitava ra-
kentamisessa.

Tornien T1-T5 alueeseen liittyy läheisesti myös Pasilan sillan vieressä oleva betoni-
tunneli, josta ajetaan tornialueen pysäköintilaitokseen kallioparkkiin ja keskustakort-
teliin. Tunnelin kautta on myöhemmin tarkoitus louhia Pasilan aseman lähellä olevat
metrotunnelit ja rakentaa metroasema. Tämän betonitunnelin suunnittelu ja raken-
taminen pitää koordinoida kaikkien siihen liittyvien hankkeiden kanssa niin, että mm.
tunnelin mitoituksessa tulee huomioitua myöhemmät rakennus ym. tarpeet ja tunne-
lin rakentaminen tulee tehtyä oikea-aikaisesti.

Mikäli jatkossa tornien kokoa muutetaan, tulee pysäköintilaitosten paikkamäärämi-
toitus ja taloustarkastelut tehdä kokonaan uudelta pohjalta.

14.2 TORNIEN T6-T7 ALUE

Tornien T6 ja T7 alueella suositellaan pysäköintilaitoksen rakentamista samanaikai-
sesti tornin T7 kanssa.

Pysäköintilaitoksen radan alle sijoittuvasta osuudesta on selvitettävä kenelle päära-
dan silta kuuluu ja millä edellytyksillä ylipäänsä voi pysäköintilaitoksen rakentaa sil-
lan alapuolisiin tiloihin.

14.3 TORNIEN T8-T10 ALUE

Tornien T8-T10 alueella pysäköintilaitos ja tornit voidaan rakentaa eriaikaisesti. On
kuitenkin suositeltavaa, että Tornin T10 rakennustöiden yhteydessä rakennetaan
tornien T9 ja T0 välinen osuus.

Mikäli jatkossa tornien kokoa ja muotoa muutetaan, on muutosten vaikutus pysä-
köintilaitoksiin tutkittava.
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14.4 KALLIOPYSÄKÖINTILAITOS

Kalliopysäköintilaitokseen suunniteltiin 3200 suojapaikan väestönsuoja. Suojapaik-
koja ei ole osoitettu millekään kiinteistölle ja jatkossa on tutkittava kenen suojapaik-
koja kallioluolaan sijoitetaan ja tutkittava myös suojaan kuljettavan matkan pituus.
Pasilankadun varrella olevasta kumpikin sisäänmenoporras voidaan osoittaa 600
henkilölle ja loput 2000 henkilöä kulkevat ajotunnelin kautta.

Alueen pohjatutkimusverkosto ei ole riittävän kattava, vaan tutkimuksia on täyden-
nettävä ennen jatkosuunnittelua suunnitelmien tarkentamiseksi.

Alueen pohjaveden pitäminen ylhäällä sekä työnaikaisesti että pysyvästi vaikeuttaa
rakentamista ja nostaa rakentamisen kustannuksia. Jatkossa on syytä tutkia, voi-
daanko tehdä laajempi alueellinen pohjaveden alennus ja miten mahdolliset riski-
kohdat voitaisiin muuten hoitaa.

Tornialueen keskellä tulee sijaitsemaan uusi Veturitie, joka tornien välissä tulee si-
jaitsemaan kaukalossa tai tunnelissa. Veturitien kaivanto joudutaan tukemaan ulos-
päin suuntautuvilla ankkureilla. Nämä ankkurit ulottuvat tornien alle todennäköisesti
katkeavat tornien paalutustöiden yhteydessä. Veturitie olisikin hyvä saada rakenne-
tuksi ennen tornien rakennustöitä.

15 YHTEENVETO

Suunniteltuihin tornien välisiin pysäköintilaitoksiin suunniteltiin yhteensä 717 auto-
paikkaa sekä kallioluolaan 630 autopaikkaa. Lisäksi kallioluolaan suunniteltiin 3200
suojapaikan väestönsuoja. Autopaikkoja ja suojapaikkoja ei tässä työssä jaettu eri
kiinteistöille.

Tornien T1-T5 pysäköintilaitos on suunniteltu 3-kerroksiseksi. Alin pysäköintitaso on
+10,0. Mikäli tämä taso jätetään rakentamatta, menetetään 285 autopaikkaa. Tämä
pienentää pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksia yhden kerroksen rakenteiden
verran. Kaivannon patoseinät ja pysäköintilaitoksen tekniikka eivät juuri muutu. Ker-
roksen poisjättäminen pienentää myös hieman pysäköintilaitoksen pinta-alaa Veturi-
tien reunassa ja näin tonttialuetta voidaan hieman pienentää.

Tornien T6 ja T7 alueella pysäköintilaitoksen rakentaminen muuttaa tornin T7 vie-
ressä tehtyä Loci- arkkitehtien maisemasuunnitelmaa. Pysäköintilaitoksesta on sel-
vitettävä pääradan silla alapuolisen tilan käyttöedellytykset. Sillan alapuolisen tilan
käyttöoikeuksista on sovittava Liikenneviraston kanssa. Mikäli pysäköintilaitosta ei
voida sillan alle rakentaa, pienenee pysäköintilaitos 87 autopaikasta n. 50 autopai-
kan laitokseksi.

Pysäköintilaitos jää myös huollon kannalta suhteellisen matalaksi ja onkin mietittävä
miten torni T7 huolletaan.

Pysäköintilaitoksesta ei ole yhteyttä torniin T6, eikä sitä voida helposti rakentaa,
koska välissä on tuleva Teollisuuskatu. Tornin T6 taloudellista huoltoyhteyttä ei löy-

detty pysäköintilaitoksen kautta. Jatkossa on tutkittava, voiko tornin T6 huoltaa Pasi-
lan sillan tasolta tai sillan alta.

Pysäköintilaitos on mitoitukseltaan pieni, vaikea toteuttaa ja kustannuksiltaan kallis.

Tornien T8-T10 alueella sopiva sisäänajotunnelin paikka löytyi tornin T10 länsipuo-
lelta. Tämä muuttaa Loci-arkkitehtien tekemää maisemasuunnitelmaa. Nykyinen
Teollisuuskadun tunnelin korkeusasema mahdollistaa vain 2600mm korkean pysä-
köintilaitoksen. Mikäli tunnelin kansirakenne uusitaan ja pudotetaan alemmaksi, voi-
daan pysäköintilaitoksen korkeutta kasvattaa ja tämä mahdollistaa korkeammat
huolto- ja jätteenkuljetusautot. Tornin T9 kohdalla on kuitenkin tutkittava kuinka kor-
kealla kalustolla tornin läpi voidaan ajaa.

Tornien T8-T10 pysäköintilaitos on myös mitoitukseltaan pieni, vaikea toteuttaa ja
kustannuksiltaan kallis.

Pysäköintilaitosten suunnittelu vaatii tarkkaa suunnittelua yhteistyössä tornien suun-
nittelun kanssa niin, että kaikki torneihin tulevat yhteydet tulee huolellisesti suunni-
teltua.

Myös Pasilan sillan viereinen alue vaatii suunnittelua yhteistyössä viereisten aluei-
den suunnittelijoiden ja muiden tunnelia käyttävien tahojen kanssa. Betonitunnelin
pituus on n. 130m ja sen suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös palo- ja pelas-
tustekniset asiat sekä tunneliosuuden tekniikka. Tälle tunneliosuudelle on varattava
tilaa tunnelin vierestä. Betonitunneli on syytä suunnitella välittömästi keskustakortte-
lin suunnittelun edetessä ennen pysäköintilaitoksen seuraavaa suunnittelukierrosta.

Jatkosuunnittelussa otettava huomioon tässä työssä esiin tulleet jatkoselvittelyä
vaativat asiat, joita ovat mm:

- Mitkä pysäköintilaitoksista päätetään toteuttaa.
- Mikäli tornien koko muuttuu, on pysäköintilaitosten tarkastelu tehtävä uudel-

leen.
- Pysäköintilaitosten ja tornien tasojen yhteensovittaminen.
- Pysty-yhteyksien sovittaminen torneihin ja muihin maisemaelementteihin.
- Toteutetaanko kalliopysäköinnin väestönsuoja ja kenelle suojapaikat osoite-

taan.
- Tornien T6-T10 huolto niiltä osin, kun se ei mahdu pysäköintilaitoksiin.
- Pasilan sillan vieressä olevan betonitunnelin suunnittelu. Kuka suunnittelee ja

koordinoi yhteensovittamisen eri käyttäjien kanssa.
- Pasilan uuden sillan suunnitelmiin tulevat muutokset kalliopysäköinnin- ja met-

ron rakentamisyhteyden sijainnista sillan alla.
- Toteutetaanko 1-kerroksiset liiketilat osana p-kansia, joiden tonteilla ne ovat ja

joiden kanssa niillä on yhteisiä tiloja.
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16 LIITTEET

ARKKITEHTIPIIRUSTUKSET:
- Pohjapiirros pihatasot
- Pohjapiirros ylätasot +18,7-+22
- Pohjapiirros keskitasot +13,5-+16
- Pohjapiirros alataso +10
- Leikkauksia 1
- Leikkauksia 2
- Kallioparkki tasot -13 ja -9,5
- Ehdotus tonttijaoksi ja vaiheistusrajaksi

KAT-, GEO- ja RAKENNEPIIRUSTUKSET:
- GEO T1, pohjatutkimuskartta
- GEO T2, pohjatutkimusleikkaukset 1a-1a ja 1b-1b
- Kallionpinta kartta
- RAK 001, viiden tornin alue, taso +10,0
- RAK 002, viiden tornin alue, taso +13,5
- RAK 003, viiden tornin alue, taso +18,7
- RAK 004, viiden tornin alue, leikkaus 1-1
- RAK 005, viiden tornin alue, leikkaus 2-2
- RAK 006, viiden tornin alue, leikkaus 3-3
- RAK 007, viiden tornin alue, leikkaus 4-4
- RAK 008, viiden tornin alue, leikkaus 5-5
- RAK 009, viiden tornin alue, taso + leikkaus 2.1-2.1
- RAK 010, viiden tornin alue, kaivanto
- RAK 011, kahden tornin alue, tasopiirustus
- RAK 012, kahden tornin alue, leikkaukset A-A, B-B ja C-C
- RAK 013, kahden tornin alue, leikkaus 6-6
- RAK 014, kolmen tornin alue, tasopiirustus
- RAK 015, kolmen tornin alue, leikkaukset 7-7 ja 8-8
- RAK 016, kalliopysäköinti, tasopiirustus
- RAK 017, kalliopysäköinti, leikkaus A-A

LIIKENNETEKNISET SUUNNITELMAT:
- Huoltokaavio
- LS-01, ajouratarkastelu T4&T5
- LS-02, ajouratarkastelu T1
- LS-03, ajouratarkastelu T2&T3
- LS-04, ajouratarkastelu T6
- LS-05, ajouratarkastelu T7

PALOTEKNISET SUUNNITELMAT:
Palovihko
- Kansilehti
- 12-011-00, Pohjapiirustus ylätasot +18.7...+22, 1:200
- 12-011-01, Pohjapiirustus –viiden tornin alue- taso +10, 1:600
- 12-011-02, Pohjapiirustus –viiden tornin alue- taso +13.5, 1:600

- 12-011-03, Pohjapiirustus –viiden tornin alue-, taso +18.7, 1:750
- 12-011-04, Pohjapiirustus –kahden tornin alue-, taso +12.5, 1:400
- 12-011-05, Pohjapiirustus –kahden tornin alue-, taso +16, 1:400
- 12-011-06, Pohjapiirustus –kahden tornin alue-, maanpinnan taso, 1:400
- 12-011-07, Pohjapiirustus –kolmen tornin alue- taso +22, 1:200
- 12-011-08, Pohjapiirustus kallioparkki alataso -9,5, 1:750
- 12-011-09, Pohjapiirustus kallioparkki ylätaso -13,0, 1:750

KUSTANNUSARVIOT:
- T1-T5   Pysäköinti
- T6-T7   Pysäköinti
- T8-T10 Pysäköinti
- Kalliopysäköinti
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VSS

-9.50 -9.50 -9.50

-9.50 -9.50

Tekn.tilaTeknisiä kuiluja ylös viherkaistalla

Kallioparkki, ylätaso -9.5, n.300 ap
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FUNDATEC OY PASILAN TORNIALUEEN PYSÄKÖINTI KALLIOPARKKI Työ N:o 279
Kustannusarvio   20.3.2012

Littera Nimike Määrä Yksikkö €/yks. YHT.

Kalliopysäköinti

Maa- ja pohjarakennus
Kaivu ja poiskuljetus 100 m3 10 1 000

Louhinta
90

200 m3 100 9 020 000
Kuilujen louhinta 1 500 m3 300 450 000

Rakenteet
Välipohja normaali sis.rampin 5 682 m2 177 1 005 714
Välipohja VSS 1 873 m2 247 462 631
Seinät 800 m2 187 149 600
Pilarit 288 kpl 570 164 160

AP pintalaatta 150 mm, kuivatuskerros
11

758 m2 100 1 175 800
Muuratut seinät+yp-laatat 1 erä 130 000 130 000
Yhteiskannakkeet 1 erä 80 000 80 000
Poistumistiekäytävä 180 jm 900 162 000
Portaat ja kuilujen rakenteet 1 erä 250 000 250 000

Eristeet ja hiertolattiat
Hiertolattiat 20478 m2 5 102 390
Maanpäälliset kuilurakenteet ja tate-piiput 4 kpl 70 000 280 000

Talotekniikka

Putki-, iv-, ja sähkötyöt 1 erä
5 980

000 5 980 000

Liikennetekniset varusteet
Maalaukset,, liikenteenohjaus, kulunvalvonta 1 erä 30 000 30 000

Varusteet ja maalaukset

Seinien ja kattojen maalaukset
23

900 m2 10 239 000
Opasteet 20 kpl 70 1 400
Ajo-ovet 1 kpl 20 000 20 000
VSS ovet b=4400 8 kpl 12 000 96 000
VSS käyntiovet ja luukut 8 kpl 6 000 48 000
VSS varusteet 3 200 hlö 60 192 000
IV-konehuoneiden ovet 2 kpl 1 600 3 200
Hissit 4 kpl 100 000 400 000

Littera Nimike Määrä Yksikkö €/yks. YHT.
Välisumma 20 042 895
varaukset 20 % 4 008 579
urakoitsijan yleiskulut 10 % 2 405 147

rakennuttajan kustannukset 12 % 3 174 795

kustannusnousuvaraus 15 % 4 444 712

YHTEENSÄ alv 0% 34 076 128
alv 23 % 7 837 510
YHTEENSÄ alv 22% 41 913 638



FUNDATEC OY PASILAN TORNIALUEEN PYSÄKÖINTI T6-T7 Työ N:o 279
Kustannusarvio   20.3.2012

Littera Nimike Määrä Yksikkö €/yks. YHT.

T6-T7 Pysäköinti

Maa- ja pohjarakennus
Kaivu ja poiskuljetus 6000 m3 10 60 000
Patoseinät 1400 m2 300 420 000
Teräsbetonipaalut 300x300 615 jm 70 43 050
Porapaalut dm 500 100 jm 750 75 000
Kallioankkurit dm47 mm 126 jm 250 31 500

Rakenteet
Pohjalaatta ja perustukset 1 263 m2 295 372 585
Alapohja +16 1 028 m2 340 349 520
yläpohja +16 1 263 m2 334 421 842
Kansirakenne yp +20 1 028 m2 334 343 352
Ulkoseinät 1 435 m2 240 344 400
Pilarit 13 kpl 570 7 410
Siirtymälaatta 3.5m 560 m2 250 140 000
AP pintalaatta 150 mm, kuivatuskerros 1 263 m2 100 126 300

Eristeet ja hiertolattiat
Kansi 2291 m2 100 229 100
Seinät 1435 m2 30 43 050
Pohjalaatta 2291 m2 30 68 730
Hiertolattiat 2291 m2 5 11 455
Maanpäälliset kuilurakenteet ja tate-piiput 1 kpl 70 000 70 000

Talotekniikka
Putki-, iv-, ja sähkötyöt 1 erä 700 000 700 000

Liikennetekniset varusteet
Maalaukset, liikenteenohjaus, kulunvalvonta 1 erä 8 000 8 000

Varusteet ja maalaukset
Seinien ja kattojen maalaukset 3 790 m2 7 26 530
Pääsisäänkäynnin edusta 1 kpl 3 000 3 000
Opasteet 5 kpl 70 350
Ajo-ovet 1 kpl 20 000 20 000
Käyntiovet EI60 3 kpl 1 000 3 000

Littera Nimike Määrä Yksikkö €/yks. YHT.
Välisumma 3 918 174
varaukset 20 % 783 635
urakoitsijan yleiskulut 10 % 470 181

rakennuttajan kustannukset 12 % 620 639

kustannusnousuvaraus 15 % 868 894

YHTEENSÄ alv 0% 6 661 523
alv 23 % 1 532 150
YHTEENSÄ alv 23% 8 193 673



FUNDATEC OY PASILAN TORNIALUEEN PYSÄKÖINTI T8-T10 Työ N:o 279
Kustannusarvio   20.3.2012

Littera Nimike Määrä Yksikkö €/yks. YHT.

T8-T10 Pysäköinti

Maa- ja pohjarakennus
Kaivu ja poiskuljetus 7 200 m3 10 72 000
Louhinta 9 498 m3 50 474 900
Patoseinät 300 m2 400 120 000

Rakenteet
Kansirakenne 2 783 m2 334 929 522
Ulkoseinät 1 450 m2 240 348 000
Pilarit 7 kpl 570 3 990
Ajoramppi 1 erä 317 000 317 000
AP pintalaatta 150 mm, kuivatuskerros 2 783 m2 100 278 300
Siirtymälaatta 560 m2 250 140 000

Eristeet ja hiertolattiat
Kansi 2783 m2 100 278 300
Seinät 1450 m2 30 43 500
Hiertolattiat 2783 m2 5 13 915

Maanpäälliset kuilurakenteet ja tate-piiput 1 kpl 70 000 70 000
Portaat, luiskat, lastaustasot 1 erä 20 000 20 000

Talotekniikka
putki-, iv-, ja sähkötyöt 1 erä 450 000 450 000

Liikennetekniset varusteet
Maalaukset, liikenteenohjaus, kulunvalvonta 1 erä 4 800 4 800

Varusteet ja maalaukset
Seinien ja kattojen maalaukset 4 270 m2 7 29 890
Pääsisäänkäyntien edustat 3 kpl 3 000 9 000
Opasteet 8 kpl 70 560
Ajo-ovet 1 kpl 20 000 20 000
Huoltotilojen ovet B4,5m EI60 1 kpl 15 000 15 000
Käyntiovet EI60 3 kpl 1 000 3 000

Littera Nimike Määrä Yksikkö €/yks. YHT.
Välisumma 3 641 677
varaukset 20 % 728 335
urakoitsijan yleiskulut 10 % 437 001

rakennuttajan kustannukset 12 % 576 842

kustannusnousuvaraus 15 % 807 578

YHTEENSÄ alv 0% 6 191 434
alv 23 % 1 424 030
YHTEENSÄ alv 22% 7 615 463
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