
HELSINGIN KAUPUNKI   1 (16) 
ASEMAKAAVOITUS Hankenro 0851_8   
 HEL 2018-010408  
  
 
 

 
KAAVASELOSTUKSESSA esitetään kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja suunnittelun vaiheet.  
Selostusta täydennetään kaavaprosessin edetessä.  

 

ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 
ASEMAKAAVAKARTTA NRO XX 
PÄIVÄTTY 13.5.2019 

 
Asemakaavan muutos koskee: 
 
Helsingin kaupungin 
22. kaupunginosan (Vallila)  
korttelin 22400 tonttia 1 
 
Kaavan nimi:  
Aleksis Kiven katu 49 
 
Laatija:  
Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu 
 
Vireilletulosta ilmoittaminen: 13.5.2018 
Kaupunkiympäristölautakunta:   
Nähtävilläolo (MRL 65 §):  
Kaupunkiympäristölautakunta / Asemakaavoituspalvelu:  
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto  
Voimaantulo:  
 
Alueen sijainti: 
 

 
 



   2 (16) 
 

 
 

YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA 
 
 

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 
 
Asemakaavoitus: Janne Prokkola, yksikön päällikkö, Tiia Ettala, 
arkkitehti 
Kaavapiirtäminen: N. N., suunnitteluavustaja 
Liikenne- ja katusuunnittelu: N. N., liikenneinsinööri, Oskari 
Kaupinmäki, projektisuunnittelija, pyöräliikenteen kehittäminen 
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu: Inka Lappalainen, alue-
suunnittelija 
Teknistaloudelliset asiat: Mikko Tervola, insinööri 
Yleiskaavoitus: Heikki Salmikivi, yksikön päällikkö 

 
Rakennusvalvontapalvelut: Hanna-Leena Rissanen, arkkitehti  

 
Hakijataho  
 YIT Talo Oy   
 
Hankesuunnittelu 

 
Arkkitehtitoimisto Heikkinen-Komonen Oy 
 
 



   3 (16) 
 

 
 

SISÄLLYSLUETTELO  
 

TIIVISTELMÄ ...................................................................................................... 5 

ASEMAKAAVAN KUVAUS ................................................................................. 5 

Tavoitteet .......................................................................................................... 5 

Mitoitus .............................................................................................................. 6 

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet ........................................................... 6 

Palvelut ............................................................................................................. 8 

Esteettömyys ..................................................................................................... 8 

Luonnonympäristö ............................................................................................. 8 

Ekologinen kestävyys ........................................................................................ 9 

Yhdyskuntatekninen huolto ............................................................................... 9 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  
kunnostaminen .................................................................................................. 9 

Ympäristöhäiriöt .............................................................................................. 10 

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka ......................................................... 10 

Vaikutukset ...................................................................................................... 11 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT .................................................................. 13 

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET ....................................................... 15 

 



   4 (16) 
 

 
 

LIITTEET 
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TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutos koskee Aleksis Kiven kadun, Ratapihan-
tien ja Teollisuuskadun rajaamaa tonttia 22400/1 Vallilassa.  
 
Tontilla on voimassa asemakaava 11505 vuodelta 2008, jossa 
tontti on merkitty toimistorakennusten korttelialueeksi KT. Tontin 
käyttötarkoitusta muutetaan niin, että se sallii myös hotellitoimin-
nan. Rakennusaloja muutetaan siten, että rakentaminen voidaan 
tuoda tontin reunaan asti myös Ratapihantien puolella. Aleksis Ki-
ven kadun puolelle muodostuu aukio, ja yleinen jalankulun ja pyö-
räilyn yhteys Ratapihantielle ja sen alittavaan tunneliin siirretään 
kulkemaan aukion kautta. Teollisuuskadulta tuleva pyöräilyn baa-
nayhteys kulkee tontin kautta Ratapihantien alittavaan tunneliin. 
 
Kaavan suurin sallittu kerrosluku vähenee nykyisen kaavan salli-
mista kymmenestä, kahdestatoista ja viidestätoista kerroksesta 
yhdeksään kerrokseen Teollisuuskadun puolella ja kahteentoista 
Ratapihantien puolella. Voimassa olevan asemakaavan sallima 
kerrosala 13 000 k-m² tulee säilymään ennallaan. Viitesuunnitel-
man mukainen ratkaisu mahdollistaisi 375 huoneen hotellin sijoit-
tamisen alueelle. 

 
Kaavamuutoksen tavoitteena on edistää tyhjillään olevan tontin 
rakentumista monipuolistamalla kaavan mahdollistamia toimintoja, 
sekä muokkaamalla rakennusalaa paremmin toimisto- ja hotelli-
käytön nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi.  
 
Asemakaavan muutos vaikuttaa erityisesti siten, että Pasilan Ko-
nepajan alueen päätteeksi tulevan rakennuksen hahmo, korkeus 
ja sijoittuminen tontilla muuttuvat.  

 
Korttelialue on kaupungin omistuksessa. Kaupunkiympäristölauta-
kunta on esittänyt 16.4. elinkeinojaostolle YIT Talo Oy:n tontinva-
rauksen jatkamista. YIT Talo Oy on hakenut asemakaavan muu-
tosta.  
 

ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 
Tavoitteet 

 
Kaavamuutoksen tavoitteena on edistää tyhjillään olevan tontin 
rakentumista monipuolistamalla kaavan mahdollistamia toimintoja, 
sekä muokkaamalla rakennusalaa paremmin toimisto- ja hotelli-
käytön nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi.  
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisäksi parantaa alueen 
jalankulkuympäristöä ja pyöräliikenteen edellytyksiä, sekä lisätä 
kadulle avautuvien tilojen määrää alueella.  
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että kehitetään Teollisuuskadun akselia merkittä-
vänä työpaikka-alueena ja keskustan laajenemisalueena.  

 
Mitoitus 

 
Suunnittelualueen pinta-ala on 2 422 m2.  
 
Voimassa olevan asemakaavan sallima kerrosala 13 000 k-m² 
säilyy ennallaan, joka mahdollistaa noin 375 huoneen hotellin to-
teuttamisen. Tonttitehokkuus on et = 5,37. 
 

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 

 
Tontti sijoittuu Keski-Pasilan, Itä-Pasilan, Pasilan konepajan alu-
een ja Alppiharjun väliin, muodostaen viime vuosina pitkälti val-
miiksi rakentuneen Konepajan alueen läntisimmän kärjen. 
 

 
 
Tontti on tällä hetkellä rakentamaton.  
 
Täydennetään myöhemmin. 

Toimistorakennusten korttelialue (KT) 

 
Voimassa olevan asemakaavan lähtökohtana on ollut alueen ra-
kentaminen merkittäväksi kaupunkikuvalliseksi aiheeksi, Konepa-
jan alueen läntiseksi maamerkiksi. Asemakaavan muutoksen 
myötä useasta eri korkuisesta osasta koostuva, vertikaalinen 
maamerkkirakennus muuttuu kappalemaisemmaksi, mutta sen 
merkitys Konepajan alueen läntisenä päätteenä säilyy. 
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Havainnekuva voimassa olevan asemakaavan viitesuunnitelmasta 

 

 
Havainnekuva asemakaavan muutoksen viitesuunnitelmasta 
 
Rakennus asettuu Konepajan alueen asuinrakennusten jatkeeksi 
ja päätteeksi, muodostaen L:n muotoisen massan, joka rajaa 
Aleksis Kiven kadun puolelle julkisen aukiotilan.  
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Ratapihantien puolella rakennuksen kerrosluku on kaksitoista ja 
Teollisuuskadun suuntaisella osalla yhdeksän.  
 
Täydennetään myöhemmin. 

 
Palvelut  

Lähtökohdat  

 
Täydennetään myöhemmin.  

Kaavaratkaisu 

 
Asemakaavan muutoksessa rakennuksen maantasokerrokseen 
edellytetään sijoitettavan hotelli- tai toimistotiloja palvelevia aula-, 
ravintola tai myymälätiloja.  
 

Esteettömyys  
 
Asemakaava-alueella tulee korkoerojen suhteen kiinnittää eri-
tyistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Ratapi-
hantien alittavaan nykyiseen tunneliin tehdään sekä porras- että 
ramppiyhteys. Tunneliin laskevan rampin kaltevuus on 1:11, ja 
Teollisuuskadulta tontille nousevan yhteyden kaltevuus loivimmil-
laan 1:16. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kan-
nalta normaalia aluetta. Rakennukseen ja liiketiloihin tulee olla es-
teetön yhteys. 
 

Luonnonympäristö 
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Lähtökohdat  

 
Kaava-alue on kävely- ja pyöräilyreittejä lukuun ottamatta raken-
tamaton. Alueen lounaisnurkassa kasvaa ryhmä vaahteroita ja 
pensaita, ja tontille on kylvetty nurmikkoa. Alueen pinta on pää-
osin vettä läpäisevää.  
 
Tontin läpi kulkee merkittävä alueellinen virkistysyhteys ja ekologi-
nen yhteys. 

Kaavaratkaisu 

 
Alueen kautta kulkevan ekologisen yhteyden säilyminen tullaan 
huomioimaan asemakaavassa sijoittamalla tontille riittävä määrä 
puuvartista kasvillisuutta. 
 

Ekologinen kestävyys 

Lähtökohdat  

 
Täydennetään myöhemmin.  

Kaavaratkaisu 

 
Kaavaratkaisu noudattaa Helsingin kaupungin tavoitteita tiiviistä ja 
toiminnallisesti sekoittuneesta kaupunkirakenteesta. 

 
Tontin ja aukion hulevesi- ja kuivatusratkaisut tulee suunnitella ja 
toteuttaa kokonaisuutena. Kaavassa sallitaan aurinkopaneelien 
sijoittaminen kattopinnoille. Tasakatoille edellytetyt hulevettä pi-
dättävät viherkatot viivyttävät osaltaan alueen hulevesiä ja turvaa-
vat kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Tontilla tulee tutkia viher-
kerroinmenetelmän soveltamista siten, että tontin vihertehokkuus 
täyttää Helsingin tavoitetason. 

 
Yhdyskuntatekninen huolto 

Lähtökohdat  
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
Kaava-alueella sijaitsee yhdyskuntateknisen huollon verkostoja, 
joiden siirto- ja muutostarpeet tulee arvioida asemakaavatyön yh-
teydessä.  

Kaavaratkaisu 

 
Selvitetään asemakaavatyön yhteydessä. 
 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden  
kunnostaminen 
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Lähtökohdat  

 
Alueen luonnontilainen maanpinta on vaihdellut välillä noin +14 – 
+25 ja nykyinen maanpinta on välillä noin +22.8 - +26,4. Kalliopin-
nan korkeusasema tontilla vaihtelee välillä noin +15,5 – +24,4. 
Kalliopinta on ylimmillään tontin kaakkoisnurkassa.  
 
Kaava-alueella on osin vanhoja täyttömaakerroksia, joiden tar-
kemmasta sisällöstä ja laadusta ei ole tietoa. Alueen lävitse kul-
kee Mäntymäki – Pasila – Vallila –tunneliviemäri, joka tulee ottaa 
huomioon rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Alueella 
ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee eri aikakausilta olevia 
taitorakenteita, jotka tuovat reunaehtoja uudisrakennuksen kai-
vannoille ja perustusrakenteille.   
 
Alueen pohja - ja orsivesiolosuhteet tulee selvittää jatkosuunnitte-
lun yhteydessä. Maa-ainesten pilaantuneisuuden arviointitarve tu-
lee selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.   

Kaavaratkaisu 

 
Selvitetään asemakaavatyön yhteydessä. 

 
Ympäristöhäiriöt 

Lähtökohdat  

 
Kaava-alue sijoittuu Ratapihantien, Aleksis Kiven kadun ja Teolli-
suuskadun rajaamalle alueelle. Vilkas liikenne aiheuttaa huomat-
tavia melu- ja ilmanlaatuhaittoja suunnittelualueelle. Myös päära-
dan melualue ulottuu kaava-alueelle. 

Kaavaratkaisu 

 
Melu- ja ilmanlaatuvaikutukset arvioidaan kaavatyön edetessä riit-
tävällä tarkkuudella, ja asemakaavaehdotukseen lisätään tarpeel-
liset määräykset riittävän meluntorjunnan ja hyvän ilmanlaadun 
varmistamiseksi. 
 

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka 

Lähtökohdat  

 
Kaavahanke sijaitsee rakentamattomalla alueella.  

Kaavaratkaisu 
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Paloturvallisuusratkaisut selvitetään tarkemmin rakennuslupavai-
heessa. Kaavamuutosalueen muiden rakennusten palo- ja pelas-
tusturvallisuutta ei saa heikentää. Korttelin kansirakenteiden 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon pelastustoimen vaatimukset. 

 
Vaikutukset 

 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
 
Täydennetään myöhemmin. 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

 
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia mm. alikulkutunnelin muokkaamisen ja kaukolämpöjohdon 
sekä tietoliikennekaapelin siirtojen osalta. Kustannukset tarkentu-
vat myöhemmin. 

Asemakaavan toteutuessa kaupunki saa tonttituloja. 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun  
ympäristöön  

 
Asemakaavan muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta yhdys-
kuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön. Kaavan sallima 
kerrosala pysyy ennallaan. Rakennuksen hahmo muuttuu erikor-
kuisten, lasiaulan kautta toisiinsa liittyvien rakennusmassojen 
muodostamasta kokonaisuudesta kappalemaisemmaksi. Ratapi-
hantien katutila rajautuu vahvemmin tontin kohdalla, kun raken-
nusala ulottuu tontin rajaan myös tontin länsipuolella.  
 
Rakentaminen madaltuu Teollisuuskadun puolella yhden kerrok-
sen, ja Ratapihantien puolella kolmen kerroksen verran. Aleksis 
Kiven kadun puolelle muodostuu aukio, jonka kautta kulkee ylei-
nen jalankulun ja pyöräilyn yhteys Ratapihantielle ja alikulkutun-
neliin. 

 
 
Maantasokerrokseen sijoittuu hotellia tai toimistorakennusta pal-
velevia aula-, ravintola tai myymälätiloja. 
 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
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Kaava-alueen poistuva puusto korvataan uusilla istutuksilla. Istu-
tusten sijoituksella varmistetaan tontin läpi kulkevan ekologisen ja 
virkistyksellisen yhteyden säilyminen.  

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 
Tontin läheisyys Pasilan asemalle sekä muille joukkoliikenneyh-
teyksille tukee jalankulun edellytyksiä erinomaisesti. Jalankululle 
osoitetaan tontilla oma, riittävä tila erillään pyöräliikenteestä.  
 
Pyöräliikenne huomioidaan kaava-alueen suunnittelussa kanta-
kaupungin tavoiteverkkoa ja Helsingin suunnitteluperiaatteita 
myötäillen. Tontin liikenteelliset järjestelyt mahdollistavat polku-
pyörällä pääsyn Teollisuuskadulta Ratapihantien kadun alikulku-
käytävän kautta Pohjoisbaanalle. Alikulkurampin kaltevuus 1:11 
on hieman ohjeistuksia jyrkempi (max. n. 1:12), mutta hyväksyt-
tävä lyhyillä matkoilla, mikäli loivempi luiska ei ole mahdollinen. 
Pyöräteiden leveydet täyttävät pääreittien baanatason suosituk-
set. Järjestelyt mahdollistavat myös tontin kytkennän Teollisuus-
kadun tuleville yksisuuntaisille pyöräliikenteen järjestelyille.  
 
Voimassa olevassa asemakaavassa on 46 autopaikan minimivaa-
timus, joka poistuu uudessa kaavassa. Hotellikäytön mahdollista-
minen voi lisätä saattoliikenteen määrää, mutta hyvä saavutetta-
vuus joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä tukee asiakkaiden 
saapumista kestävin kulkumuodoin.  
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Vaikutukset teknisen huollon järjestelmiin täydennetään myöhem-
min. 

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 

 
Tontti sijoittuu Keski-Pasilan, Itä-Pasilan, Pasilan Konepajan alu-
een ja Alppiharjun väliin, muodostaen viime vuosina pitkälti val-
miiksi rakentuneen Konepajan alueen läntisimmän kärjen. Sa-
malla rakennus jatkaa Ratapihantietä reunustavien Itä-Pasilan toi-
mistotalojen rivistöä.  
 
Tontin rakentumisella on vaikutusta Itä-Pasilan eteläreunan asuin-
taloista avautuviin näkymiin. Uudessa kaavaratkaisussa raken-
nuksen kerroskorkeudet madaltuvat Teollisuuskadun puolella yh-
den kerroksen, ja Ratapihantien puolella kolmen kerroksen ver-
ran, jolloin vaikutus näkymiin on voimassa olevaan asemakaa-
vaan verrattuna jonkin verran vähäisempi. 
 
Tontille sijoittuva rakennus toimii Aleksis Kiven kadun näkymä-
linjan uutena päätteenä.   

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 

 
Täydennetään myöhemmin. 

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset  

 
Kaavamuutos edesauttaa tontin rakentumista osaksi Teollisuus-
kadun akselin kehittyvää työpaikkavyöhykettä.  

Muut merkittävät vaikutukset   

 
xx 
 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 
Kaavaratkaisulla halutaan vastata valtakunnallisiin tavoitteisiin 
(valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun val-
mistelussa painotetaan erityisesti seuraavia: 
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-

selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle  

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa 
olevaan rakenteeseen  
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Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa. 
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) alue on 
pääasiassa liike- ja palvelukeskustan (C1) alueella ja osittain kan-
takaupungin (C2) alueella. Laadittava kaavaratkaisu on Helsingin 
yleiskaavan (2016) mukainen.  

 
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin 
pintakallioaluetta. Alueen poikki kulkee suunniteltu maanalainen 
tila, ja alueen pohjoispuolella on suunniteltujen liikennetunnelei-
den ja tilojen merkintä. Jälkimmäisen tarkoittama tunneliyhteys 
Teollisuuskadulta Veturitielle on jo rakennettu. Laadittava kaava-
ratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.  
 

Asemakaavat 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 11505 (saanut lainvoiman 
8.8.2008). Kaavassa alue on merkitty toimistorakennusten kortte-
lialueeksi. Korttelialueelle sallittu rakennusoikeus kerrosalaneliö-
metreinä on 13 000, ja sallitut kerroskorkeudet 10, 12 ja 15. 
 
 

 
 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
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Rakennuskiellot 
 
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto 12561 asemakaavan muutta-
miseksi. 

 
Muut suunnitelmat ja päätökset 

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Teollisuuskadun kaa-
varungon periaatteet 4.12.2018.  
 

Pohjakartta  
 
x 
 

Maanomistus 
 
Korttelialue on kaupungin omistuksessa. Kaupunkiympäristölauta-
kunta on esittänyt 16.4. elinkeinojaostolle YIT Talo Oy:n tontinva-
rauksen jatkamista. 

 
Muut lähtökohdat 

 
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 
 

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET 

 
Vireilletulo 

 
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hake-
muksesta. 
 

Viranomaisyhteistyö 
 

Täydennetään myöhemmin 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston  
nähtävilläolo  

 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.  
 
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta 
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Kallio Lehdessä. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa on 
nähtävillä 13.5.–3.6.2019 seuraavissa paikoissa: 
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1  
 Pasilan kirjastossa, Kellosilta 9  
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
 
Alueen asemakaavoittaja on tavattavissa ennen Pasilan asukasti-
laisuuden alkua Haaga-Helian aulassa keskiviikkona 22.5.2019 
klo 17–18. Paikka Haaga-Helian ammattikorkeakoulu osoitteessa 
Ratapihantie 13. 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
 
Täydennetään myöhemmin 
 
Yhteenveto mielipiteestä  
 
Täydennetään myöhemmin 
 

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet 
 
Täydennetään myöhemmin 

 
 
Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen  
nähtävilläolon jälkeen.  
 

Esitelty lautakunnalle  
Helsingissä, xx.xx.xxxx 
Marja Piimies 

 
 


