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Kaupunginmuseon lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta Itä-
Pasilan asemamiehenkatu 3

HEL 2015-012095 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 15.4.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt kaupunginmuseolle lausunto-
pyynnön koskien Asemamiehenkatu 3 tontin asemakaavan muutosta. 
Kaupunginmuseo on tutustunut asemakaavan muutoksen selostukseen 
ja katselmoinut paikalla. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta raken-
netun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lau-
sua kantanaan seuraavaa. 

Kaupunginmuseo on lausunut Asemamiehenkatu 3 hankkeen OAS-vai-
heesta. Lausunnossa tiivistetään Pasilan alueen sekä Itä-Pasilan ase-
makaavan suunnitteluhistoria, alueen arvot ja niiden yhteys 1960-luvun 
megastruktuuriarkkitehtuuriin. Alueella on kulttuurihistoriallista ja kau-
punkikuvallista arvoa rakennusaikansa yhtenäisen kaupunkikuvan ja 
kaupunkivisioiden esimerkkinä. Lausunnossa ei vastustettu Asemamie-
henkatu 3, arkkitehti Matti Hakalan vuonna 1976-78 suunnitteleman toi-
mistorakennuksen poistamista tai korvaamista asuinrakennuksella. 
OAS-vaiheen lausunnossa kaupunginmuseon kanta on, että asema-
kaavan muutos tulisi tehdä kaupunkikuvan, massoittelun ja rakennusoi-
keuden osalta alueellisen tarkastelun pohjalta.

Kaavaehdotuksessa esitetty rakennusoikeuden vähentäminen vaikut-
taa uudisrakennuksen pihan ja ympäristön valaistusolosuhteisiin suo-
tuisasti. U-muotoisen puoliavoimen korttelin rakennustapa eroaa kui-
tenkin ympäristöstä, joka on toteutettu avoimen rakennustavan periaat-
teiden mukaan. Itä-Pasilan alkuperäisessä asemakaavassa massoittelu 
ja rakennusoikeuden määrittely huomioi korttelien ja tonttien keskinäi-
sen liittymisen järjestelmäarkkitehtuurin tapaan, jota Asemamiehenkatu 
3 uudessa ratkaisussa ei nyt valitettavasti seurata. Kaupunginmuseo 
pitää kuitenkin tärkeänä ympäristön kehittämistä alkuperäiset arvot 
huomioiden. 

Asemamiehenkatu 3 hankkeen periaatteet eivät ole jatkossa yleistettä-
vissä. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä Itä-Pasilan alueen kaupunkiku-
vallisten ja kaavahistoriallisten arvojen huomioimisen ja vaalimisen. 
Alueen arvot tulisi turvata alueellisen rakentamis- ja korjaustapaohjeen 
laatimisella. Kohteeseen tai alueelle ei kohdistu asemakaavan suojelu-
merkintöjä, vaikkakin Itä-Pasila 1970-luvulla rakennettuna Helsingin Ci-
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ty-keskuksen laajentumisalueena ja ainutlaatuisena megastruktuuriark-
kitehtuurin edustajana sisältää säilytettäviä ja vaalittavia arvoja. Näiden 
arvojen säilyminen on turvattava tulevaisuudessa.
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