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Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteet, ehdotus

Nämä kehittämisperiaatteet ovat nähtävillä 20.5. – 10.6.2019.

Mielipiteet pyydetään esittämään viimeistään 10.6.2019. Kirjalliset mielipiteet lähetetään
osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käynti-
osoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Kehittämisperiaatteet esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle syksyllä 2019. Mielipitei-
siin ja lausuntoihin vastataan vuorovaikutusraportissa.

Alueen sijainti ja rajaus

Kehittämisperiaatteet koskevat Itä-Pasilaa, lukuun ottamatta Kä-
pylän liikuntapuistoa ja messukeskuksen aluetta, sekä Länsi-Pasi-
laa, lukuun ottamatta Auroran sairaala-aluetta ja Ilmalaa.
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Tiivistelmä

Vuoteen 2040 mennessä Pasila on noin 30 000 asukkaan kau-
punginosa, joka tarjoaa työpaikan yli 50 000 ihmiselle. Työpaikka-
määrä kaksinkertaistuu ja asukasmäärä lähes kolminkertaistuu
nykyisestä.

Keski- ja Pohjois-Pasila ovat olleet viime vuosina merkittävän ke-
hittämisen kohteena, mikä on osaltaan voimistanut myös Itä- ja
Länsi-Pasilan muutostarpeita. Erityisesti 1970- ja 80-luvun toimiti-
larakennuskannan tullessa peruskorjausikään, vuokralaisten vaih-
tuessa tai toimintaympäristön muuttuessa on tullut ajankohtaiseksi
rakennusten ja tilojen eri käyttömahdollisuuksien tutkiminen.

Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteet on laadittu antamaan
suuntaviivat alueiden maankäytön kehittämiselle. Tarkoituksena
on ohjata tulevia muutoksia hallitusti ja joustavasti, kaupunkira-
kenteen toimivuus huomioiden. Periaatteiden avulla pyritään
myös vastaamaan kiinteistön omistajien konversiokysymyksiin.
Kehittämisperiaatteita laadittaessa on tarkasteltu asuin- ja toimiti-
lojen käyttötarkoituksen muutostarpeita, täydennysrakentamista
sekä alueen palveluverkon kehittämistä.

Kehittämisperiaatteiden tavoitteena on yleiskaavan mukaisesti tur-
vata sekoittuneen rakenteen hyödyt, joustavuus ja kaupunkitalou-
delliset näkökulmat pitkällä aikavälillä. Alueita kehitetään moni-
puolisina, toiminnallisesti sekoittuneina keskustatoimintojen alu-
eina niiden suunnitteluhistoriallisia arvoja kunnioittaen. Toimitiloja
säilytetään hyvin saavutettavilla paikoilla, joukkoliikenteen solmu-
kohdissa sekä kysynnän kannalta olennaisilla paikoilla. Pitkällä
tähtäimellä periaatteiden tavoitteena on koko Pasilan toimivuus,
vetovoima ja elinvoimaisuus.

Itä- ja Länsi-Pasilan alueiden kehittämiseen liittyy sekä yhteisiä
periaatteita että pelkästään toista aluekokonaisuutta koskevia pe-
riaatteita. Itä-Pasilan puolella kehittämisperiaatteissa korostuu
käyttötarkoituksen muutospaine, kun taas Länsi-Pasilan puolella
tavoitellaan pääasiassa olemassa olevan rakenteen parempaa
hyödyntämistä.

Kehittämisperiaatteet toimivat apuna Itä- ja Länsi-Pasilan mahdol-
lisissa tulevissa kaavamuutostiedusteluissa. Hankkeita ja niiden
vaikutuksia arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
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Lähtökohdat

Yleiskaava 2016

Ote yleiskaavasta 2016

Länsi-Pasilan Pasilankadun varsi sekä Pasilankadun ja Radioka-
dun risteysalue on merkitty liike- ja palvelukeskustaksi (C1):

• Keskustaa kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja
julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puisto-
jen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alu-
eena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat
tilat on osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi. Alue on kävely-
painotteinen. Alue erottuu ympäristöään tehokkaampana ja toi-
minnallisesti monipuolisempana. Liike- ja toimitilan kokonais-
määrää ei lähtökohtaisesti tule vähentää. Rakennuksen tai sen
osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava keskus-
talle ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen
rakenteen säilyminen. Käyttötarkoituksen muutosten yhtey-
dessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu.
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Suurin osa Itä-Pasilaa ja Länsi-Pasilaa on merkitty kantakaupun-
giksi (C2):

• Keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumi-
sen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puis-
tojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin
alueena.

• Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on
osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi.

• Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on
varmistettava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti mo-
nipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja
toimitilojen riittävä määrä.

• Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueelli-
nen tarkastelu.

• Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn
ja pyöräilyn, ehdoilla.

C1 ja C2 alueilla:

• Keskustoja tiivistetään ja kehitetään urbaanina kaupunkiraken-
teena. Keskustoja suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä
huomiota jalankulkijan mittakaavaan sekä jalankulku-, pyö-
räily-, pysäköinti-, huolto- ja julki-sen liikenteen järjestelyjen
toimivuuteen. Pysäköinti tulee ensisijaisesti sijoittaa laitoksiin
ja kadunvarsiin. Vähittäiskaupan suuryksiköt on integroitava
asumiseen, palveluihin tai sen luonteisiin muihin toimintoihin ja
rakennusten maantasokerrosten tulee avautua katutilaan.

Lisäksi yleiskaavaan on merkitty itä-länsi -suuntaiset viheryhtey-
det pohjoisosaan urheilupuiston ja keskuspuiston välille sekä ete-
läisempi Vallilan laaksosta Arndt Pekurisen puiston ja Maistraatin-
portin kautta kohti keskuspuistoa.

Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa
(VISTRA osa II) on esitetty poikittainen Itä-Pasilan kaakkoisosien
läpi kulkeva ”viherlinja”. Se on osa Alppipuiston ja Kumpulan vä-
listä katkonaista yhteyttä, joka suositellaan huomioitavaksi maan-
käytön suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Yhteyden täy-
dellistä katkomista tulisi välttää. Yhteydet voivat paikoin muodos-
tua hyvinkin kapeista ja rakennetuista viheralueosista, mutta sil-
loin ne toimivat ekologisina yhteyksinä vain osalle lajistosta. Vi-
heryhteydet ja poikittaiset virkistysreitit vahvistavat itä-länsisuun-
taisia yhteyksiä ja parantavat virkistyspalveluiden saavutetta-
vuutta asuntoalueilta.
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Eteläosaan on merkitty poikittainen itä-länsisuuntainen baanaver-
kon reitti, raideliikenteen runkoyhteys sekä pikaraitiotien linjaus
nk. tiederatikka.

Yleiskaavan kulttuuriympäristöraportissa Itä-Pasila on osoitettu
maakuntainventoinnin kohdealueeksi (Uudenmaan kulttuuriympä-
ristöt selvitys 2012).

Asemakaavat

Itä- ja Länsi-Pasilan alueilla on pääasiallisesti voimassa vielä
1970- ja 1980- lukujen asemakaavat. Yksittäisiä asemakaavan
muutoksia on laadittu molemmille alueilla vuosien saatossa.

Itä-Pasilan rakentamisen aikaisissa asemakaavoissa (vuosilta
1972 ja 1983) on mm. seuraavia määräyksiä:

o Asuinkerrostalojen korttelialueella asuntoja ei saa sijoit-
taa pihamaan tai maanpinnantasosta laskettuun ensim-
mäiseen kerrokseen. Ensimmäinen kerros on rakennet-
tava seuraavasti:
§ vähintään 5 % on jätettävä kulkuaukoksi tai

muuksi ulkotilaksi
§ vähintään 30 % on rakennettava työ-, lastenpäi-

vähoito, kerho- ja niihin verrattaviksi huoneistoiksi
o Rakennukset tulee suunnitella tasakattoisiksi sisäpuoli-

sin syöksytorvin.
o Rakennuksen toinen pitkä sivu tai tällä sivulla olevien

parvekkeiden ulkoreuna on rakennettava rakennusra-
jaan kiinni.

o Rakennusten välisistä etäisyyksistä on määrätty: Ikkuna-
ton pääty ei saa olla 12,0 m eikä ikkunallinen pääty 30,0
m lähempänä julkisivua, jossa on asuinhuoneiden ikku-
noita.

o Jätehuoltotiloja ei saa sijoittaa pihamaalle.
Korttelitehokkuudet vaihtelevat välillä e = 2.1 ja 3.9 ollen asuin-
kortteleissa pienempi ja liike-, toimisto- ja virastorakennusten kort-
teleissa korkeampi.

Länsi-Pasilan rakentamisen aikaisissa asemakaavoissa (v. 1979
ja 1982) on mm. seuraavia määräyksiä:

o Pasilanraition varren liike- ja toimistorakennukset:
§ vähintään puolet rakennusten Pasilanraition puo-

leisesta ensimmäisen kerroksen reunasta on ra-
kennettava myymälä-, ravitsemus-, viihde- tai
muiksi vastaaviksi huoneistoiksi.
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o Pasilan puistotien varren ja aukioiden reunojen kortte-
leissa:
§ ”aka”-merkityillä rakennusaloilla tulee rakentaa

arkadi. Viisi kerrosta ja sitä korkeampien raken-
nusten osien arkadikäytävään liittyvät tilat on pää-
osaltaan rakennettava liike-, sosiaalista tai vapaa-
ajan toimintaa palveleviksi tiloiksi tai niitä vastaa-
viksi tiloiksi.

Korttelitehokkuudet vaihtelevat välillä e = 1.6 ja 3.7 ollen asuin-
kortteleissa pienempi ja liike-, toimisto- ja virastorakennusten kort-
teleissa korkeampi.

Voimassa olevien asemakaavojen mukainen käyttötarkoitus
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Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa valtaosan Itä- ja Länsi-Pasilan maa-
alueista. Kaupungin omistamat tontit on vuokrattu Itä-Pasilan ete-
läreunan rakentamatonta YO-korttelia 17002 lukuun ottamatta.
Itä-Pasilassa Ratapihantien tuntumassa sekä Radanrakentajan-
tien ja Ratamestarinkadun risteyksessä sijaitsee yksityisessä
omistuksessa olevia tontteja. Länsi-Pasilassa taas Pasilankadun
varteen sijoittuu yksityisessä omistuksessa olevia tontteja.

  Maanomistus- ja vuokrausalueet
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Kaupungin strategia

Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 visiona on olla maailman
toimivin kaupunki. Strategian mukaan tiivis ja toiminnallisesti se-
koittunut kaupunkirakenne luo pohjan urbaanille elämälle. Tavoit-
teena on, että Helsingin kaikissa kaupunginosissa on edellytykset
hyvälle arjelle, toimivalle liikenteelle, monipuolisille lähipalveluille
ja elinkeinoille. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen
sektorin työpaikkamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä vähintään yhtä
nopeasti kuin asukasluku. Strategian mukaan Helsinki tukee yri-
tysekosysteemejä ja –klustereita tarjoamalla monipuolisia sijainti-
mahdollisuuksia hyvin saavutettavilla alueilla.

Kaupungin strategian mukaisessa Hiilineutraali Helsinki 2035 –
toimenpideohjelmassa otetaan kantaa myös olemassa olevan ra-
kennuskannan toimenpiteisiin hiilineutraaliustavoitteiden saavutta-
miseksi. Yhtenä toimenpiteenä on energiarenessanssi-ohjelman
laatiminen, jonka avulla olisi mahdollista aktivoida lähiöiden ja yk-
sityisen vanhan rakennuskannan peruskorjaamista energiatehok-
kaalla tavalla ja kannustaa aluekohtaisiin yhteisperuskorjaushank-
keisiin.

Liikenne

Pasila liittyy katuverkolta idässä Teollisuuskatuun, etelässä Nor-
denskiöldinkatuun ja pohjoisessa Hakamäentiehen. Alueen läpi
kulkee runsaasti poikittaisia linja-auto- ja raitiotielinjoja, jotka ris-
teävät Pasilan asemalla junaliikenteen kanssa muodostaen tär-
keän vaihtopaikan. Molempia liikennemuotoja kehitetään alueen
rakentamisen mukana. (Raitioliikenteen tavoiteverkko Pasilan alu-
eella on esitetty seuraavalla sivulla.)

Itä-Pasilan katuverkko perustuu kaksitasoiselle ratkaisulle, jossa
moottoriajoneuvoliikenne on ohjattu pääsääntöisesti alatasolla
kulkeville kaduille ja kansitaso on jalankulku- sekä pyöräilypainot-
teinen. Itä-Pasilan läpi kulkee useita linja-autolinjoja sekä rai-
tiotielinjoja. Pasilan aseman edustalla on tärkeä joukkoliikenteen
vaihtopaikka. Itä-Pasilan läpi kulkee kaksi pyöräilyn laatukäytä-
vää, Asemapäällikönkadulla sekä rautatiealueen itäreunassa.

Länsi-Pasilan katuverkko perustuu alueen ulkopuolella kulkeviin
kokoojakatuihin ja niistä porttien kautta alueen sisälle tuleviin
päättyviin tonttikatuihin. Joukkoliikenne kulkee pääsääntöisesti
alueen kokoojakatuja pitkin. Poikkeuksena alueen sisällä kulkee
raitiotielinja Pasilanraitiota pitkin.



10

Raitioliikenteen tavoiteverkko Pasilassa
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Kulttuuriympäristö

Itä- ja Länsi-Pasila on maakuntakaavassa merkitty maakunnalli-
sesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi.

Itä-Pasila kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin kivi-
kaupungin kulttuuriympäristöön. Veturitorille vuonna 1984 siirretty
Pasilan asemarakennus, Rauhanasema, on suojeltu asemakaa-
valla. Itä-Pasilan eteläreunassa Junailijankujan ja Junailijanaukion
risteyksen alapuolella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, ensimmäi-
sen maailmansodan aikainen luola. Itä-Pasilan kansitasolla kul-
keva kävelyreitistö on inventoitu arvoympäristö (Helsingin yleisten
alueiden arvoympäristöt, KYMP inventoinnit).

Länsi-Pasilan alueella sijaitsee yhdeksän asemakaavalla suojel-
tua rakennusta. Rakennukset ovat muistumia Puu-Pasilan työläis-
kaupungin ajoilta 1800-1900 -lukujen vaihteesta. Länsi-Pasilan
torien, puistojen ja Pasilan puistotien jalankulkuakselin muodos-
tama tilasarja on määritelty aikakautensa arvoympäristöksi (Hel-
singin yleisten alueiden arvoympäristöt, KYMP inventoinnit).

Alueen yleiskuvaus

Itä- ja Länsi-Pasilan alueiden historialliset perusteet löytyvät noin
50 vuoden takaisista keskustasuunnitelmista, joiden mukaan Pa-
sila nähtiin keskustan laajentumisalueena. Työpaikkojen lukumää-
räksi tavoiteltiin 35 000 ja asukkaiden 20 000. Itä-Pasilan puolella
painottui työpaikat, Länsi-Pasilassa asuminen.

Tausta ja ominaispiirteet, Itä-Pasila

Itä-Pasila rakennettiin arkkitehti Reijo Jallinojan laatiman suunni-
telman pohjalta yhtenäisenä kokonaisuutena. Pasila on suomalai-
nen tulkinta 1960- ja 1970-lukujen vaihteen ajankohtaisista arkki-
tehtuurivirtauksista. Ajatus suurimittakaavaisesta teollisin mene-
telmin rakennetusta "kaupunkikoneesta", jossa mm. jalankulku oli
täydellisesti erotettu autoliikenteestä kansiratkaisun avulla, perus-
tui strukturalistiseen ideologiaan. Tavoitteena oli verkkomainen,
ajan mukana täydentyvä ja muuttuva rakenne. Esikuvia ja vaikut-
teita otettiin 1950- ja 1960-lukujen eurooppalaisesta kaupunki-
suunnittelusta ja erityisesti Saksasta. Alueen pysäköinti on rat-
kaistu kortteleissa kansitason ja autoliikennetason väliin jääviin
kerroksiin sekä keskitetysti kalliopysäköintilaitoksiin.
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Rakentamisestaan lähtien Itä-Pasila on kokenut monia muutoksia,
eikä se ole toteutunut alkuperäisten suunnitelmien mukaisena.
Erityisesti asemaan tukeutuvat toimistokorttelit on toteutettu alku-
peräisestä poikkeavin periaattein. Pääkaupunkiseudun alueelli-
sissa suunnitelmissa 1960-luvulla esiintynyt Tapiola-Itäkeskus –
moottoriliikenneyhteys muodosti yleiskaavoissa Pasilan kaupunki-
rakenteellisen selkärangan. Moottoritielinjaus sijoittui aluevarauk-
sena nykyisten Arndt Pekurisen puiston ja Radanrakentajantien
paikalle. Ylimitoitettu moottoritiehanke ei toteutunut vaan moottori-
liikenneväylälle varattu alue rakennettiin puistoksi.

Tausta ja ominaispiirteet, Länsi-Pasila

Itä-Pasilaa asuntovaltaisempi Länsi-Pasila rakennettiin vuosina
1979-1989 eräänlaisena vastareaktiona Itä-Pasilalle. Asemakaa-
voituksesta vastasivat Pasila-työryhmän arkkitehdit: Reijo Jallin-
oja, Vesa Kaustia, Mikael Sundman ja Matti Visanti. Kaupunkiym-
päristön skaalalle ja laadulle asetettiin uusia ihmisen mittakaa-
vaan liittyviä tavoitteita Itä-Pasilan betonin ja geometrisen mitta-
kaavan vastapainoksi.

Asuinkorttelit ryhmiteltiin maastonmuotojen mukaan muodosta-
maan vihreitä sisäpihoja ja vaihtelevia katunäkymiä. Vaaleat toi-
misto- ja liikerakennukset rajattiin lähinnä liikenteellisesti vilkkaan
Pasilankadun varteen. Saumakohdaksi näiden kahden erilaisen
vyöhykkeen välillä sijoitettiin Pasilanraition joukkoliikennekatu.
Rakennusten korkeudet ovat suurimmillaan Pasilankadun ja Ra-
diokadun varsilla madaltuen keskuspuiston reunaa lähestyttä-
essä.

Länsi-Pasilan sisäisenä kaupunkitilaa kokoavana aiheena on kä-
velylle, pyöräilylle ja huollolle varattu pohjois - eteläsuuntainen
polveileva Pasilan puistotie. Puistotien varrelle on suunniteltu eri-
laisten aukioiden sarja, jonka pääaukio on alueen keskikohtaan
sijoittuva Maistraatintori. Pääosa alueen katuverkostosta on va-
rattu kävelylle, pyöräilylle ja huoltoajolle. Alueen pysäköinti on rat-
kaistu keskitetysti kolmeen pysäköintilaitokseen.

Länsi-Pasila on toteutettu pitkälti alkuperäisen asemakaavan mu-
kaisena aluerakentamiskokonaisuutena, minkä ansiosta palvelui-
den ja rakennusten sijoittaminen kaupunkirakenteeseen on ollut
kokonaisvaltaista ja harkittua.
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Viimeaikaisia ja suunnitteilla olevia muutoksia Pasilassa

Keski- ja Pohjois-Pasilan alueita on kehitetty voimakkaasti kulu-
neen vuosikymmenen aikana. Keskustakortteli Triplan ensimmäi-
nen osa on valmistumassa vuoden 2019 aikana, Triplan pohjois-
puolelle sijoittuvan Ratapihakortteleiden alueen rakentaminen on
alkanut, Tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu on ratkennut
ja alueen asemakaava-ehdotuksen valmistelu on käynnissä. Ilma-
lan aseman tuntumaan on noussut runsaasti uutta toimitilaa ja
koko Ilmalan aluetta kehitetään kaavamuutoksin monipuolisem-
maksi työn ja asumisen alueeksi. Pohjois-Pasilassa Postipuiston
alueen ensimmäinen asemakaava on vahvistunut ja Eteläisen
Postipuiston asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Lisäksi
koko Pasilan alueen hyvä saavutettavuus paranee entisestään,
kun alueen uudet liikennehankkeet valmistuvat.

Samalla, kun Keski-Pasilaan ja Ilmalaan rakennetaan suuret vo-
lyymit uutta toimitilarakentamista, korostuu tarve myös olemassa
oleville, edullisemman vuokratason työtiloille, joita Itä- ja Länsi-
Pasilan alueet voivat tarjota.

Itä- ja Länsi-Pasilassa sijaitsee useita toimitiloja, joille kohdistuu
muutospaineita. Rakennusten tullessa peruskorjausikään, vuokra-
laisten vaihtuessa tai toimintaympäristön muuttuessa tulee ajan-
kohtaiseksi rakennusten ja tilojen eri käyttömahdollisuuksien tutki-
minen. Vaihtoehtoina on esitetty mm. toimitilojen muuttamista
osittain tai kokonaan asumiskäyttöön, hotellitoimintaan tai muuksi
liiketilaksi. Myös asuinkortteleihin on haettu lisärakentamisen
mahdollisuutta.

Itä-Pasilassa on jo tiedossa tulevia asemakaavan muutoskohteita
ja Länsi-Pasilan puolella on tullut joitakin kyselyitä mahdollisista
käyttötarkoituksen muutoksista. Itä-Pasilan puolella Opastinsilta
1:ssä ja 2:ssa tutkitaan asuinkerrostalojen ja toimistotalojen kor-
vaamista uusilla asuinkerrostaloilla ja rakennusoikeuden lisää-
mistä. Lisäksi Opastinsilta 2:ssa tutkitaan tontin laajentamista
puistoon päin samaan linjaan naapuritontin kanssa. Kirjurinkatu
3:ssa tutkitaan toimistorakennuksen korvaamista uudisrakennuk-
sella, johon tulisi toimisto- ja asuintiloja. Asemamiehenkatu 2:ssa
tutkitaan toimistokorttelin rakennusoikeuden lisäämistä ja Junaili-
jankuja 3:ssa toimisto- ja asuinrakennusten korvaamista toimisto-
tai hotellirakennuksilla. Länsi-Pasilan puolella on käyttötarkoituk-
sen muutoksia tiedusteltu Pasilankadun varren toimitiloissa lä-
hinnä huoneistohotelleiksi ja Rahakamarinportti 3:ssa sekä Lean-
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katu 3:ssa toimistorakennusten tilalle on tiedusteltu asumista. Li-
säksi on esitetty Pasilan Puistotien varren arkadeissa olevien lii-
ketilojen muuttamista asumiseen.

Pasilan ja Kalasataman välisestä alueesta laaditaan kaavarun-
koa. Kaavarungon suunnittelualue ulottuu Itä-Pasilassa Sähköttä-
jänpuistoon. Tavoitteena on luoda Teollisuuskadun akselista mer-
kittävä työpaikkojen, liike-elämän ja kaupunkikulttuurin keskittymä.
Teollisuuskadun akseli yhdistää ympäröiviä kaupunginosia, ja alu-
een puistot ja aukiot toimivat kokoavina paikkoina.

Uutta toimitilaa Pasilan alueella
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Kehittämisperiaatteet

Tavoitteet

Kehittämisperiaatteiden tavoitteena on yleiskaavan mukaisesti
turvata Itä- ja Länsi-Pasilan alueiden sekoittuneen rakenteen hyö-
dyt, joustavuus ja kaupunkitaloudelliset näkökulmat pitkällä aika-
välillä. Itä- ja Länsi-Pasilan alueita kehitetään monipuolisina, toi-
minnallisesti sekoittuneina keskustatoimintojen alueina niiden
suunnitteluhistoriallisia arvoja kunnioittaen. Toimitiloja on tarkoitus
säilyttää hyvin saavutettavilla paikoilla, joukkoliikenteen solmu-
kohdissa sekä kysynnän kannalta olennaisilla paikoilla. Pitkällä
tähtäimellä periaatteiden tavoitteena on koko Pasilan alueen toi-
mivuus, vetovoima ja elinvoimaisuus.

Kehittämisperiaatteet toimivat apuna Itä- ja Länsi-Pasilan mahdol-
lisissa tulevissa kaavamuutostiedusteluissa. Kehittämisperiaatteet
eivät automaattisesti johda kaavamuutoksen laadintaan vaan jo-
kaista voimassa olevan asemakaavan vastaista hanketta ja sen
vaikutuksia arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tapauskohtainen
harkinta perustuu suunnitelman ja kehittämisperiaatteiden välisten
tavoitteiden johtopäätöksiin. Muutos ei saa olla kehittämisperiaat-
teiden tavoitteiden vastainen eikä sillä saa olla haitallisia vaikutuk-
sia alueen muille toiminnoille.

Koko suunnittelualuetta koskevat kehittämisperiaatteet

Rakennusten ja tonttien käyttötarkoitusten muutokset toimitiloista
asumiseen tehdään hallitusti kantakaupungin sekoittunut rakenne
säilyttäen. Pasilan alueen monipuolisesta toimitilatarjonnasta pi-
detään kiinni säilyttämällä Itä- ja Länsi-Pasilassa nykyisiä edulli-
semman vuokratason työtiloja. Hybridirakennuksiin kannustetaan.
Korttelirakenteen ominaispiirteet säilytetään.

Kiinteistöjen muutosten yhteydessä tulee parantaa katutason elä-
vyyttä mm. liiketilojen ja muiden vastaavien toimintojen sijoittelulla
sekä piha-alueiden ja katuympäristön yhteensovittamisella. Katu-
alueita kehitetään huomioiden erityisesti jalankulku, pyöräliiken-
teen tavoiteverkot ja raitioliikenteen linjastosuunnitelma. Alueille
laaditaan tarvittavat liikennesuunnitelmat.

Kiinteistökehityksessä ja käyttötarkoitusten muutoksissa huomioi-
daan kiertotalous kannustamalla olemassa olevan rakennuskan-
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nan kehittämiseen siten, että parannetaan rakennusten soveltu-
vuutta nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Muutosten yhtey-
dessä parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ja kannuste-
taan kattopintojen hyödyntämiseen mm. lisärakentamisen, viher-
kattojen ja kattoterassien keinoin.

Peruskorjaamishankkeiden yhteydessä tarkastellaan mahdolli-
suuksia aluekohtaisiin energiatehokkaisiin yhteisperuskorjaus-
hankkeisiin esimerkiksi Energiarenessanssi-ohjelman avulla.

Puistoja, aukioita ja muita yleisiä alueita kehitetään aluesuunnitel-
man mukaisesti. Aukioiden kehittämistä suunnitellaan alapuolisten
pysäköintilaitosten kansirakenteiden peruskorjausaikataulut huo-
mioiden.

Hulevesien osalta noudatetaan Helsingin kaupungin hulevesioh-
jelmaa.
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Itä-Pasila
(Liitekartan alueet 1-5):

1 ja 2
Käyttötarkoitusten muutokset

1
Toimitilakortteleiden muuttamista asuinkortteleiksi ei sallita:

• Pasilan aseman läheisyydessä
• Ratapihantien ja Rautatieläisenkadun varressa

2
Konversioita voidaan sallia siten, että korkeintaan 50% korttelin
rakennusoikeudesta on asuinkerrosalaa:

• Muiden tärkeimpien kokoojakatujen (Asemapäällikön-
katu, Ratamestarinkatu) varsilla rakennusten yläosissa.
(Ei kolmessa alimmassa kerroksessa.)

Lisäksi käyttötarkoituksen muutokset toimitiloista asumiseen voi-
daan sallia asumiseen hyvin soveltuvilla, liikennehäiriöttömillä pai-
koilla alueen reunamilla ja puistojen vieressä.

3
Rakentamaton opetustoimintaa palvelevien rakennusten
kortteli
Vanhan teatterikentän länsipuolella sijaitseva rakentamaton YO-
kortteli säilytetään varattuna tulevaisuudessa mahdollisesti tarvit-
tavalle koululle ja/tai päiväkodille.

4
Messukeskuksen alue
Messukeskuksen ympäristössä on jatkuva muutostarve, johon
reagoidaan. Alueen hotelli ja kongressikeskustoimintaa kehitetään
parhaillaan vireillä olevalla kaavamuutoksella. Urheilupuiston
suuntaan kulkevia jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan.
Messukeskuksen länsipuolella sijaitsevat opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten korttelit säilytetään.

5
Mäkelänkadun, Kumpulantien ja Teollisuuskadun varren vi-
heralueet ja niihin rajautuvat korttelit
Viheralueita kehitetään osana ekologista ja virkistyksellistä yh-
teyttä Alppipuistosta Kumpulaan. Viheralueiden liittymistä ole-
massa olevaan korttelirakenteeseen parannetaan. Viheralueisiin
rajoittuvien väljien kortteleiden rakennusoikeutta voidaan lisätä ja
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tutkia myös tonttien laajentamista. Sähköttäjänpuiston eteläreu-
naan, entisen rautatietunnelin suuaukon kohdalle tutkitaan raken-
tamista.

Koko Itä-Pasilan aluetta koskien:

Korttelirakenteen ominaispiirteet säilytetään
Korttelirakenne säilytetään avoimena tai osittain avoimena, umpi-
kortteliratkaisut eivät sovellu rakenteeseen. Rakennusten välisistä
minimietäisyyksistä pidetään kiinni.

Kaksitasojärjestelmä säilytetään
Alataso
• pysäköinti kannen alla
• alemman tason jalankulkuympäristöä elävöitetään sijoit-

tamalla sille avautuvia liike-, palvelu-, työ-, aula- yms. ti-
loja sekä istutuksia ja puistoja katujen varsille

Kansitaso
• kansitaso varataan jalankululle ja pyöräilylle (huoltoajo

sallittu)
• kansitason liike- ja toimitilat säilytetään keskeisillä alu-

eilla ja liikenneväylien varsilla
• kansitasolle voidaan (voimassa olevasta asemakaavasta

poiketen) sijoittaa asuntoja kohtiin, joissa olosuhteet
asumiselle ovat erityisen hyvät (puistojen vieressä ja
kauempana asemasta olevat liikennehäiriöttömät alu-
eet). Asukkaita palvelevia yhteistiloja ja varastoja tulee
kuitenkin jättää kansitasolle.

Rakennusten arkkitehtuurin ominaispiirteet säilytetään (nyky-
aikaan päivitettyinä)
Muutoksissa huomioidaan Itä-Pasilalle tyypillinen vaihteleva mas-
soittelu ja vaihtelevat rakennuskorkeudet. Julkisivuarkkitehtuu-
rissa nykyaikaiset uudet betonielementtijulkisivut on mahdollista
sovittaa olemassa olevaan. Alueella kannustetaan lisärakentami-
seen katoille sekä viherkattojen ja kattoterassien toteuttamiseen.
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Länsi-Pasila
(Liitekartan alueet A-J):

A
Pasilankadun varren korttelit
Alue on Keski-Pasilan palvelukeskittymän vaikutuspiirissä. Tavoit-
teena on säilyttää ja turvata työpaikkavaltaisen alueen toiminta-
edellytykset yrityksille ja palveluille. Muutokset toimitiloista asumi-
seen tai huoneistohotelleiksi eivät tue tavoitetta työpaikkojen säi-
lymisestä. Rakennusten katutason ja piha-alueiden toimintojen
suunnittelussa tulisi hyödyntää myös toimitilavyöhykettä itä-länsi –
suunnassa halkovat jalankulun ja pyöräilyn raitit.

B
Kronqvistinkujan ja Pasilanraition väliin sijoittuvat korttelit
Aluetta kehitetään toiminnoiltaan sekoittuneena liike-, toimisto- ja
palvelurakentamisena sekä mahdollisuuksien mukaan ylemmissä
kerroksissa myös lyhytaikaiseen asumiseen (kuten huoneistoho-
tellit). Muutosten yhteydessä tulee huomioida erityisesti korttelei-
den asema Maistraatintorin ympäristön avointa tilaa rajaavana
itäisenä julkisivuna.

C
Pasilan puistotien varsi ja arkadit
Kaupunkikuvallinen idea torien varsien ja Pasilan puistotien asuin-
rakennusten maantasokerroksen arkadeista säilytetään vahvana
aluetta kokoavana teemana. Pasilan puistotien ja torien varsille
sijoittuvien kivijalkaliiketilojen toimintaedellytykset turvataan. Kylli-
kinpuistossa tutkitaan mahdollisuutta alueen kehittämiseen huo-
mioiden sijainti Pasilan puistotien jalankulkuakselin ja viherverkos-
ton osana.

D
Rahakamarintori 3 ja Leankatu 3
Matalat korttelin osat, joita on mahdollista kehittää myös asumi-
sen ja palveluiden tontteina. Muutosten lähtökohtana aurinkoisen
korttelipihan mahdollistava matala rakennus sekä katutilaan avau-
tuva ensimmäinen kerros.

E
Hertanmäki
Nykyinen Päiväkoti Hertan rakennuksen säilyminen turvataan tar-
peen mukaan käyttötarkoituksen muutoksella esimerkiksi asukas-
taloksi tai erityisasumiseen. Hertanmäen ympäristö on osa pieni-
mittakaavaista historiallista Puu-Pasilaa.
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F
Torit ja aukiot
Torien toiminallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan maisemasuun-
nittelun ja ympäristötaiteen keinoin.
Maistraatintoria ja sen lähiympäristöä kehitetään ennakkoluulotto-
masti ja monipuolisesti palvelemaan myös Keski-Pasilan kasva-
van väestömäärän palvelu- ja virkistystarpeita. Palkkatilantorin tii-
vistämistä pienimittakaavaisen täydennysrakentamisen keinoin
tutkitaan.

G
Keskuspuisto - Maistraatinportti
Kävely-yhteyttä välillä Keskuspuisto – Maistraatinportti tulee pa-
rantaa ja selkeyttää. Yhteys on yleiskaavan mukainen viheryh-
teys, joka jatkuu rakenteilla olevaan Keski-Pasilaan. Reitin varren
toimintoja tulee kehittää erityisesti palveluiden ja virkistyksen nä-
kökulmasta. Susannanpuiston peruskorjauksen yhteydessä ko-
rostetaan sisäänkäyntiä Keskuspuistosta Länsi-Pasilaan.

H
Viheryhteys Ratapihakortteleilta keskuspuistoon ja keskus-
puiston reuna
Viheryhteyttä Ratapihakortteleiden Halkopiipunpuistosta Länsi-
Pasilan läpi keskuspuistoon vahvistetaan kehittämällä ja jäsente-
lemällä puistojen väliin jääviä tiloja.
Keskuspuiston reunaa kehitetään maisemanhoidon keinoin ulkoi-
lukäyttöön. Ulkoilureittien porttikohtia vahvistetaan.

I
Pasilanraitio
Pasilanraition katutilaa kehitetään tulevaisuuden raitiotieliikenteen
muutokset huomioiden. Tutkitaan pyöräliikenteen laatukäytävän
sijoittamismahdollisuutta.

J
Pyöräliikenteen laatukäytävä
Pyöräliikenteen laatukäytävän linjaus Keskuspuistosta Itä-Pasilan
suuntaan huomioidaan alueen kehittämisessä.

Pysäköinti
Alueen pysäköintiratkaisuissa tukeudutaan nykyiseen tapaan kes-
kitettyihin pysäköintilaitoksiin, joissa on käytössä vuorottais-
pysäköinnin mahdollistava nimeämättömyys.
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Kehittämisperiaatteiden mukaisen maankäytön
vaikutusten arviointi

Periaatteet nojaavat vahvasti Itä- ja Länsi-Pasilan olemassa ole-
van rakenteen säilyttämiseen. Niiden avulla pyritään hallitsemaan
muutospainetta tarkastelemalla alueita kokonaisuuksina ja katso-
malla pidemmälle tulevaisuuteen. Periaatteilla pyritään turvaa-
maan toiminnallisesti monipuolinen rakenne, mutta tarjoamaan
myös joustoa, joka perustuu koko Pasilan alueen kehitykseen.

Yritysten toimintaedellytykset ja työpaikat
Kehittämisperiaatteilla turvataan yritysten toimintaedellytykset ja
työpaikat alueilla, joilla on kysyntää, ja jotka ovat hyvin saavutetta-
vissa. Periaatteiden avulla pystytään myös palvelemaan tasapuo-
lisemmin ja tehokkaammin elinkeinoelämää reagoimalla nopeam-
min yksittäisiin käyttötarkoituksenmuutostiedusteluihin.

Itä-Pasilan puolella voisi kehittämisperiaatteiden mukaan muuttaa
yhteensä reilut 40 000 k-m2 toimitilasta asumiskäyttöön ja Länsi-
Pasilan puolella reilut 3000 k-m2. Yhteensä tämä on noin 12 %
olemassa olevasta toimitilan kaavavarannosta. Mikäli rakennusoi-
keus kaavamuutosten yhteydessä lisääntyy (kuten oletettavaa
on), on toimitilamäärän vähennys pienempi. Kun Keski-Pasilan
Ratapihakortteleihin ja keskustakortteliin on viime vuosina kaavoi-
tettu uutta keskeisemmän sijainnin liike- ja toimistotilaa lähes
200 000 k-m2 ja tornialueelle tullaan kaavoittamaan noin 90 000 k-
m2, voidaan Itä- ja Länsi-Pasilan heikommin saavutettavan toimiti-
lan poistoa pitää koko Pasilan alueen kannalta varsin maltillisena.
Muutos mahdollistaa myös joidenkin tyhjillään olevien kiinteistöjen
tarkoituksenmukaisen kehittämisen.

Asuinympäristö, kaupunkikuva ja ihmisten elinolot
Kehittämisperiaatteiden mukaiset konversiot mahdollistavat asun-
tojen ja asukkaiden lukumäärän kasvun erityisesti Itä-Pasilassa.
Muutokset alueilla tapahtuvat pikkuhiljaa ja yksittäisten kaava-
muutosten kautta. Muutosten yhteydessä on velvoitettu huomioi-
maan alueiden alkuperäiset tavoitteet sekä olemassa oleva mitta-
kaava. Muutoksissa tavoitteena tulee olla katutason parantaminen
ja energiatehokkuuden huomioiminen, joiden voidaan katsoa pa-
rantavan asuinympäristöä sekä ihmisten elinoloja. Itä- ja Länsi-
Pasilaa kehitetään olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen.
Täydennysrakentamiselle soveltuvia paikkoja on verrattain vähän,
kattopintojen hyötykäyttöön kuitenkin kannustetaan. Tämä voi
muuttaa kaupunkikuvaa vehreämmäksi mutta tuoda myös paikoin
lisää varjoisuutta.
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Palveluverkko
Kehittämisperiaatteet on laadittu huomioiden koko Pasilan palve-
luverkko ja uudisrakentaminen. Kehittämisperiaatteet eivät ole ris-
tiriidassa palveluverkon tulevaisuuden tarpeen kanssa. Itä-Pasilan
konversiomahdollisuuksien mukainen asukasmäärän kasvu on
huomioitu säilyttämällä tonttivaraus koulua ja päiväkotia varten.

Kulttuuri- ja luonnonympäristö
Kehittämisperiaatteilla kunnioitetaan olemassa olevia kulttuuriym-
päristöjä ja muutokset ovat maltillisia. Suojelu- ja arvokohteisiin ei
kehittämisperiaatteissa esitetä muutoksia. Itä-Pasilan puolen
mahdollisessa täydennysrakentamisessa hulevesien hallinta on
merkittävässä roolissa, sillä Kumpulanpuron kapasiteetti ottaa
vastaan lisää hulevesiä on rajallinen. Itä-Pasilassa säilytetään
Mäkelänkadun, Kumpulantien ja Teollisuuskadun varren viheralu-
eiden muodostama ekologinen yhteys. Keskuspuistoon johtavia
yhteyksiä ja puistoverkostoa kehitetään, minkä voi arvioida vaikut-
tavan positiivisesti alueiden käytettävyyteen ja käyttäjämääriin.
Samalla selkiytetään Keskuspuiston ja Vallilanlaakson yhdistävää
viherlinjaa, joka on merkittävä osa Helsingin viher- ja virkistysver-
kostoa.

Liikenne
Liikenteelliset ratkaisut noudattavat nykyistä liikennejärjestelmää,
raitioliikenteen linjastosuunnitelmaa sekä olemassa olevaa keski-
tettyä pysäköintiä vuorottaispysäköinteineen. Työpaikkarakenta-
misen muuttaminen asumiseen lisää alueen pysäköintipaikkavel-
voitetta, minkä johdosta jokaisen muutoshankkeen yhteydessä tu-
lee pysäköintiä tarkastella laajempana kokonaisuutena. Olemassa
oleva pysäköintikapasiteetti on rajallinen, joten nykyisten pysä-
köintilaitosten laajentamismahdollisuuksia tullee tutkia.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan tiivis-
täminen ja kehittäminen ovat yhdyskuntataloudellisesti tehokas ja
edullinen ratkaisu.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Asemakaavan muutoshankkeissa noudatetaan Helsingin huleve-
siohjelmaa, millä parannetaan hulevesien käsittelyä. Viherkattoi-
hin kannustamisella lievennetään lämpösaarekeilmiötä ja lisätään
kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Käyttötarkoitusten muutok-
sissa kannustetaan kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen. Ener-
giarenessanssi-ohjelman hyödyntämistä alueilla tullaan tutkimaan.
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