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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö 

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa Asematunnelin myymälä- ja asia-
kaspalvelutilojen sekä jalankulkuyhteyksien uudelleen järjestelyn siten, 
että ne liittyvät toiminnallisena ja arkkitehtonisena tilasarjana metro-
aseman lippuhallin sekä rautatieaseman ja Makkaratalon tiloihin. 
 
Liiketiloja lisätään Asematunnelissa myös toiseen kellarikerrokseen. 
Metroaseman Kompassitorin tasolla myymälätilat laajenevat parvi-
tasojen alapuolelle. Lippuhallin symmetrinen suorakulmainen muoto, 
sen korkea keskitila, kulkuyhteyksien väljyys ja näkymät Asematunne-
lista metroaseman lippuhalliin säilytetään. Myymälä- ja jalankulkutilojen 
laatua parannetaan. 
 
Asemakaava-alueeseen on liitetty myös metroaseman lippuhalli, koska 
Kompassitason myymälätilat laajenevat parvitasojen alapuolella. Muilta 
osin metroasemaan eikä sen lippuhalliin kohdistu muutoksia. Lippuhal-
lin symmetrinen suorakulmainen muoto, sen korkea keskitila, kulkuyh-
teyksien väljyys ja näkymät Asematunnelista metroaseman lippuhalliin 
säilytetään. 

 
Asematunneli muutetaan sisätilaksi. Nykyiset vähän käytetyt Asema-
tunneliin johtavat porrasyhteydet Kaivokadun pysäkkialueen itäpäässä 
ja Makkaratalon edustan jalkakäytävällä poistuvat. Korvaavat esteet-
tömät yhteydet on rakennettu Makkaratalon kiinteistöön. Porrasyhtey-
det Asema-aukiolta, rautatieaseman edustalta sekä raitiovaunupysäk-
kialueen länsipäästä säilyvät ennallaan. 
 
Kaivokadun raitiovaunupysäkkialueen itäosaan, pysäkkikatoksen lin-
jaan sijoitetaan uusi nykyiset hormit korvaava maanalaisten tilojen pois-
toilmahormien säleikkö. 
 
Asematunnelin ja metroaseman lippuhallin alueelle tulee laatia erilliset 
mainosten, lippuautomaattien ja vastaavien laitteiden sijoittelun sekä 
opasteiden ja valaistuksen yleissuunnitelmat.  

 
Kaivokadun katualue on merkitty kaupunkikuvan kannalta rakennustai-
teellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ympäristökokonaisuu-
deksi. Rautatieaseman edustan katuaukio kuuluu Rautatientorin valta-
kunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen 
(RKY). Kaivokadulle on laadittava julkisten kaupunkitilojen ja valaistuk-
sen yleissuunnitelma. 
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Asematunnelin rakennusoikeus on 3 630 k-m2 myymälä-, asiakaspalve-
lu- ja työtilaa sekä 1 625 k-m2 yleisen jalankulun tilaa. Rautatientorin 
metroaseman lippuhallin rakennusoikeus 1 855 k-m2 myymälä- ja asia-
kaspalvelu- ja työtilaa sekä 2 165 k-m2 yleisen jalankulun tilaa. Myymä-
lä- ja asiakaspalvelutila lisääntyy voimassa olevaan asemakaavaan 
nähden Asematunnelissa noin 3 630 k-m2 ja metroaseman lippuhallis-
sa 135 k-m2. 

 
Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta sekä Kiinteistö Oy 
Kaivokatu 6:n, Kiinteistö Oy Helsingin Kaivokatu 8:n ja Kiinteistö Oy 
Helsingin Keskuskatu 6:n hakemuksen johdosta viereisten kiinteistöjen 
(mm. Makkaratalo) kaavoituksen yhteydessä 20.9.2002. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä Asematunnelin eikä metro-
aseman osalta. 
 
Asemakaavan muutosluonnos ja suunnitelma-aineisto ovat olleet näh-
tävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 15.5.–2.6.2006. Muutosluonnok-
sesta on jätetty yksi kannanotto, joka on otettu kaavoitustyössä huomi-
oon. Mielipiteitä ei ole esitetty. 

 
Asemakaavan muutoksen toteutus 

 
Asematunnelin perusparannushanke aloitetaan 2011 ja se liittyy Mak-
karatalon saneeraushankkeeseen, joka valmistuu vuonna 2012–2013. 
 
Alueen toteuttaminen edellyttää maanvuokrasopimuksen uusimista 
kiinteistöviraston ja Kaivokadun Tunneli Oy:n kesken. 
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 

Asemakaavan muutosta koskee eheyttävän yhdyskuntarakenteen ja 
elinympäristön laadun sekä jalankulun ja pyöräilyn verkostojen jatkuvuu-

den edistämisen erityistavoitteet, sekä viranomaisten laatimien valta-
kunnallisten inventointien huomioon ottaminen (Valtakunnallisesti mer-
kittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY). Asemakaavan muutos ei 
ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. 
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Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta ja kulttuu-
riympäristön vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Asemakaavan muu-
tos on maakuntakaavan mukainen. 
 

Yleiskaava  
 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen, kävelykes-
kustan sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muu-
tos on yleiskaavan mukainen. 
 

Asemakaavat 
 
Asematunnelin asemakaava nro 5622 on vahvistettu 12.3.1965. Siinä 
alue on merkitty maanalaiseksi liikennetilaksi, jonka pinta-alasta 40 % 
on varattava yleistä jalankulkua varten. Tilalle ei ole osoitettu raken-
nusoikeutta.  
 
Rautatientorin metroaseman lippuhallin asemakaava nro 7410 on vah-
vistettu 11.11.1976. Asemakaavassa työhuonetiloille varattua raken-
nusoikeutta on 470 k-m2 ja myymälätiloille 1 250 k-m2. Jalankulkualueil-
le ei ole määritelty kerrosalaa. 
 
Metron maanalaista tunnelitilaa koskeva asemakaava nro 6981 on 
vahvistettu 25.10.1973. 
 
Voimassa olevien kaavojen mukaan alue on liikenne- ja katualuetta. 
 
Lisäksi aluetta rajaavissa kortteleissa 2099 (Sokos), 2011 (Rautatie-
asema) ja 2096 (Makkaratalo) on voimassa asemakaavat nro 10263 
(17.8.1995), nro 10275 (18.9.1996) sekä nro 11390 (26.10.2005). Niis-
sä olevat katualuetta koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset mm. ka-
toksista, ulokkeista ja puuistutuksista on sisällytetty tähän asemakaa-
van muutokseen. 

 
Rakennusjärjestys 

 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
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Muut suunnitelmat ja päätökset 

 
Liikekeskustan kaavoitus- ja kehittämisperiaatteiden (Khs 24.8.1987) 
sekä Kävelykeskustan periaatesuunnitelman (Kslk 5.10.1989) mukaan 
tavoitteena on laajan yhtenäisen kävelykeskustan muodostaminen. 
 
Asemakaavan muutos liittyy Makkaratalon ja Keskuskadun kävelyka-
dun asemakaavamuutokseen nro 11390, joka on hyväksytty 
26.10.2005. 
 

Pohjakartta 
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 20.10.2009. 
 

Maanomistus 
 
Katualueet ovat Helsingin kaupungin omistuksessa. Rautatientorin met-
roaseman lippuhalli on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen omistuk-
sessa. Asematunnelin tilaa hallitsee Kaivokadun Tunneli Oy, joka on 
Sponda Oyj:n omistuksessa. 

 
Alueen yleiskuvaus 

 
Alue sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Rautatieaseman edustalla. Se 
on keskustan läpi johtavan vilkkaan ajoneuvoliikenteen sekä joukkolii-
kenteen terminaalien jalankulun ja saattoliikenteen aluetta. Maanalaiset 
tilat ovat jalankulun solmukohta, jonka kautta pääsee Rautatientorin 
metroasemalle, Asema-aukiolle sekä rautatieaseman, Makkaratalon ja 
Forumin suuntaan. 

 
Rakennettu ympäristö 

 
Asematunneli valmistui vuonna 1967. Rautatientorin metroasema avat-
tiin yleisölle vuonna 1982, ja se on Helsingin vilkkain metroasema. 
 
Asematunnelin alkuperäisessä suunnitelmassa Makkaratalon kaksois-
käytävät jatkuivat suoraan Asematunneliin. Sommitelma perustui sym-
metriaan, jossa rautatieaseman ovien edessä sijaitsevan keskeisen 
myymälävyöhykkeen molemmin puolin kulkivat n. 10 m leveät jalankul-
kuväylät, jotka johtivat Makkarataloon. Pyöreäkulmaiset liiketilat reu-
nustivat väyliä molemmin puolin. Kun metroaseman lippuhalli rakennet-
tiin, lippuhallin puoleiset liiketilat purettiin pois ja tilalle muodostui laaja 
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metron portaisiin johtava jalankulkualue. Muilta osin Asematunneli on 
alkuperäisessä asussaan. 

 
Asemakaava-alueen pohjoispuolta rajaava Eliel Saarisen suunnittele-
ma Helsingin rautatieasema vihittiin käyttöön vuonna 1919. Sitä pide-
tään Suomen rautatiearkkitehtuurin tunnuskuvana ja se on suojeltu ra-
kennussuojelulailla. Rautatieasema sisältyy myös Rautatientorin sekä 
muiden Rautatientoria ympäröivien rakennusten kanssa valtakunnallis-
testi merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevaan inventoin-
tiin (RKY). 

 
Alueen eteläpuolta rajaavan, vuonna 1964 rakennetun ns. Makkarata-
lon (Kaivokatu 6–8) on suunnitellut arkkitehtitoimisto Rewell & Castrén. 
Makkaratalo on suojeltu merkinnällä sr-2 ja sen Kaivokadun ylle ulottu-
va uloke on suojeltu merkinnällä sr-u. Makkaratalon vieressä (Kaivoka-
tu 10) sijaitsee Helsingin ylioppilaskunnan kiinteistöyhtiön toimisto- ja 
liikerakennus, ns. Kaivotalo. Arkkitehti Pauli Salomaan suunnittelema 
rakennus rakennettiin vuonna 1955. Mannerheimintien ja Kaivokadun 
kulmauksessa (Kaivokatu 12) sijaitsevassa Kalevan talossa toimii ho-
telli Seurahuone sekä Nordea-pankki. Armas Lindgrenin suunnittelema 
graniittinen rakennus rakennettiin vuonna 1914 ja se on suojeltu mer-
kinnällä sr-1. 
 
Asemakaava-alueen länsireunaa rajaa yhdeksänkerroksinen Sokoksen 
tavaratalo (Kaivokatu 3–Asema-aukio 2). Sen on suunnitellut Erkki Hut-
tunen. Se rakennettiin vuonna 1942 ja se on suojeltu merkinnällä sr-1. 
 
Sokoksen ja rautatieaseman välissä on Asema-aukio. Asema-aukio 
uudistettiin 1990-luvun loppupuolella jalankulkuväyliä leventämällä ja 
kävelyalueita lisäämällä. Aukiolla sijaitsee rautatieasemaa palveleva 
taksiasema, ajoaukko maanalaiseen Eliel-pysäköintilaitokseen sekä 
metroaseman lippuhallin sisäänkäynti. 

 
Kaivokadun katuympäristöä leimaavat arvoympäristöön huonosti sopi-
vat suurimittakaavaiset liikenneväylävalaisimet, osittain huonokuntoiset 
kadunkalusteet sekä muut ympäristön yksityiskohdat. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Alue kuuluu keskustan yhdyskuntateknisten huollon verkostojen alueel-
le. 
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Liikenne, pyöräily ja jalankulku 
 
Keskustan läpi kulkeva vilkas ajoneuvo- ja pyöräilyliikenne sekä kes-
kustan suurimmat jalankulkuvirrat risteävät alueella. Alue on tämän ta-
kia onnettomuustilastojen mukaan jalankulkijoille Helsingin vaarallisim-
pia. 

 
3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on nykyisen kaupunkikeskustan 
elinvoimaisuuden turvaaminen, maanalaisen jalankulkuympäristön laa-
tutason nosto, jalankulkuyhteyksien parantaminen, turvallisuuden li-
sääminen, julkisen kaupunkitilan laadun parantaminen sekä olemassa 
olevien tilojen kehittäminen liiketiloja lisäämällä. 
 
Tavoitteena on lisätä maanalaisten tilojen viihtyisyyttä, vahvistaa met-
roaseman lippuhallin tilallisuuden ja selkeyden säilyminen sekä varmis-
taa jalankulkureittien sujuvuus ja riittävyys. Asematunnelin liiketilojen 
ryhmittelyllä parannetaan liiketilojen käyttökelpoisuutta sekä maanalais-
ten tilojen viihtyvyyttä. 
 
Tavoitteena on rakentaa uusia sekä kunnostaa nykyisiä maanalaisia ja-
lankulkuyhteyksiä ja korvata kadulta poistuvia kattamattomia portaita 
uusilla, kiinteistöihin sijoittuvilla esteettömillä yhteyksillä. 
 
Tavoitteena on Kaivokadun katuympäristön ja julkisen tilan kaupunki-
kuvallisen ilmeen parantaminen arvoympäristön edellyttämään laatu-
tasoon. Tavoitteena on muodostaa edustava julkinen tila, jonka kautta 
saavutaan rautatieasemalta keskustaan. 
 

4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa Asematunnelin myymälätilojen, ja-
lankulkuyhteyksien ja tilojen uudelleen järjestelyn siten, että ne liittyvät 
toiminnallisena ja arkkitehtonisena tilasarjana Rautatieaseman, Makka-
ratalon ja metroaseman lippuhallin tiloihin. Liiketiloja lisätään Asema-
tunnelissa myös toiseen kellarikerrokseen. Tilat ovat yhteydessä Mak-
karatalon uusiin liiketiloihin. 
 
Asematunneli muutetaan sisätilaksi. Nykyiset vähän käytetyt Asema-
tunneliin johtavat porrasyhteydet Kaivokadun pysäkkialueen itäpäässä 
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ja Makkaratalon edustan jalkakäytävällä poistuvat. Korvaavat esteet-
tömät yhteydet on rakennettu Makkaratalon kiinteistöön. Porrasyhtey-
det Asema-aukiolta, rautatieaseman edustalta sekä raitiovaunupysäk-
kialueen länsipäästä säilyvät ennallaan. 

 
Rautatientorin metroaseman lippuhallin tilallinen perusratkaisu, jossa 
symmetristä suorakulmaista korkeaa keskushallia kiertää parvitaso, 
säilytetään. Kompassitason liiketilat laajenevat parvien alapuolelle. 
 

Mitoitus 
 
Muutosalueen pinta-ala on 1,1229 ha. 
 
Kaavan mukainen rakennusoikeus on Asematunnelissa 3 630 k-m2 

myymälä- ja asiakaspalvelu- ja työtilaa sekä 1 625 k-m2 yleisen jalanku-
lun tilaa. 
 
Rautatientorin metroaseman lippuhallin rakennusoikeus 1 855 k-m2 
myymälä- ja asiakaspalvelu- ja työtilaa sekä 2 165 k-m2 yleisen jalan-
kulun tilaa. 

 
Asemakaava-alueen rakennusoikeus on yhteensä 9 275 k-m2, josta 
alueen läpi johtavia yleisiä jalankulun väyliä on 3 790 k-m2. Myymälä-, 
asiakaspalvelu- ja työtila lisääntyy yhteensä voimassa oleviin asema-
kaavoihin nähden 3 765 k-m2. Kerrosalasta myymälä-, asiakaspalvelu- 
ja työtilojen tilojen lisäys voimassa olevaan asemakaavaan nähden on 
Asematunnelissa 3 630 k-m2 ja metroaseman lippuhallissa 135 k-m2. 

 
Katutilat ja kaupunkikuva 

 
Kaivokadun katualue on merkitty kaupunkikuvan kannalta rakennustai-
teellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ympäristökokonaisuu-
deksi.  

 
Kaivokadulle on laadittava julkisten kaupunkitilojen sekä valaistuksen 
yleissuunnitelma. Julkiset ulkotilat tulee rakentaa kaupunkikuvallisesti, 
materiaaleiltaan ja kadunkalusteiltaan laadukkaiksi ja alueen arvon 
mukaisiksi. 
 
RKY-alueelle sisältyvän katualueen toimenpiteistä tulee pyytää museo-
viranomaisen lausunto. 
 
Maanalaisten tilojen ilmanvaihtohormit tulee rakentaa ensisijaisesti 
korttelialueille. Kaivokadun katualueelle rakennettava hormi ja sen suo-
jarakenteet tulee suunnitella laatutasoltaan sekä yksityiskohtaisen si-
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jaintinsa, mitoituksensa ja muotoilunsa osalta alueen arvo, kaupunkiku-
va, katunäkymät ja liikenneturvallisuus huomioon ottaen.  
 
Hormi ja ilmanvaihtolaitteisto tulee suunnitella siten, että keskiäänenta-
so hormin läheisyydessä on riittävän alhainen, koska hormi sijaitsee ja-
lankulku- ja pysäkkialueella.  
 

Maanalaiset yleiset jalankulkutilat ja niiden laatu 
 
Asematunnelin liiketilat järjestellään uudelleen yhden selkeän ja avaran 
jalankulkukäytävän varrelle. Kulkuyhteydet rautatieasemalta ja Makka-
ratalosta Kompassitorin tasolle ja metroon sekä Kaivotalon, Sokoksen 
ja Forumin suuntaan suunnitellaan sujuviksi ja helposti suunnistettavik-
si. Maanalaisten jalankulkuväylien ja -tilojen suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon, että jalankulkuyhteydet ja -tilat ja Rautatientorin metroase-
malle ja Pisara-radan keskusta-aseman suuntaan ovat riittävät. 
 
Asematunnelin keskeisten liiketilojen päädyt muotoillaan puolipyöreiksi 
siten, että koko Asematunnelin pituudelta on näköyhteys metroaseman 
lippuhalliin sekä siten, että metroaseman lippuhallin suorakulmainen 
muoto säilyy. Yleisten tilojen laatua ja viihtyvyyttä parannetaan korkea-
tasoisin materiaalein, vaalein värisävyin sekä valaistuksella. 
 
Asematunnelin ja metroaseman lippuhallin alueelle tulee laatia erilliset 
mainosten, lippuautomaattien ja vastaavien laitteiden sijoittelun sekä 
opasteiden ja valaistuksen yleissuunnitelmat. 
 
Kaivokadun pysäkkivyöhykkeen itäpäästä sekä Makkaratalon edustalta 
Asematunneliin johtavat portaat korvataan Makkarataloon rakennetta-
villa esteettömillä yhteyksillä. Nykyiset muut porras- ja hissiyhteydet 
säilyvät ennallaan. 
 

Katutason jalankulku- ja pyöräily-yhteydet 
 

Kaivokadulla sijaitsevat neljä Asematunnelin porrasyhteyttä korvataan 
Makkaratalon kautta kadulle johtavilla yhteyksillä. Sokoksen puoleinen 
Kaivokadun raitiovaunupysäkeiltä johtava porrasyhteys sekä porrasyh-
teydet Kaivotalosta, Asema-aukiolta ja rautatieaseman edustalta Ase-
matunneliin ja lippuhalliin säilyvät ennallaan. Pyöräilyolosuhteiden pa-
rantaminen tehdään katusuunnitelmien valmistelun yhteydessä. 

 
Pysäköinti ja huoltoliikenne 
 

Asemakaava-alueen tiloja varten ei tarvitse rakentaa pysäköintipaikko-
ja. 
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Huoltoliikennettä ei saa järjestää kadulta. Asematunnelin liiketilojen 
huolto tapahtuu maanalaisen, Kluuvin huoltotunneliin yhteydessä ole-
van ja Makkaratalon huoltotilan kautta. Metroaseman lippuhallin huol-
toajo tapahtuu sen oman huoltotilan kautta, jonne on ajo Töölönlah-
denkadun ajorampin kautta. 
 
Ennen rakennusluvan myöntämistä hakijan on laadittava erillinen 
suunnitelma ja selvitys huoltoliikenteen, lastauspaikkojen ja jätehuollon 
järjestelyistä, niiden sijainnista ja riittävyydestä. 
 

Yleiset rajaseinämääräykset ja pelastusturvallisuus 
 

Katualueen ja tonttien välisiin rajaseiniin saa tehdä aukkoja. Katualu-
een ja tonttien välisille rajoille ei tarvitse rakentaa rajaseiniä. 
 
Alueet on suunniteltava ja rakennettava siten, että rajaseiniä vastaava 
turvallisuustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin. 
 
Ennen tontinrajat ylittävän hankekokonaisuuden tai sen osan rakennus-
luvan myöntämistä tulee hakijan laatia pelastusturvallisuusselvitys 
myös rakennuslupa-alueen ulkopuolelta koko toimenpiteen tosiasialli-
selta vaikutusalueelta. 
 
Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee laatia pelastuslaitoksen hy-
väksymä poistumisturvallisuusselvitys sekä selvitys Asematunnelin 
muutoksen vaikutuksista metron uloskäytäviin ja savunpoistoon. 
Maanalaiset tilat tulee suunnitella kokonaisuutena huomioiden myös 
kaava-alueen ulkopuolella olevien tilojen turvallisuus.  
 
Asemakaavamääräys tarkoittaa, että Asematunnelista tulee laatia pe-
lastuslaitoksen hyväksymä palotekninen selvitys. Samalla kaupungin 
tulee teettää metroasemaa ja sen lippuhallia koskeva erillinen palotek-
ninen selvitys ja toteuttaa selvityksen osoittamat toimenpiteet. Raken-
nuslupavaiheessa rakennusvalvontaviranomaiset päättävät missä aika-
taulussa toimenpiteet tulee toteuttaa. 
 
Rautatientorin metroasema on otettu käyttöön 1982. Sen savunpoisto- 
ja uloskäytäväjärjestelyt eivät vastaa kaikilta osin nykyisiä vaatimuksia. 
Länsimetro lisää matkustajamääriä. Pisara-radan keskusta-aseman ja 
sen yhteyksien rakentaminen tulee edellyttämään myös metroaseman 
turvallisuustason nostoa.   
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Asemakaava ei muodosta estettä Asematunnelin, metroaseman ja sen 
lippuhallin pelastustuvallisuuden kohottamisen edellyttämien toimenpi-
teiden toteuttamista.  
 

Palvelut 
 
Myymälä- ja asiakaspalvelutilojen määrä lisääntyy, kun Asematunneliin 
ja Kompassitorin tasolle rakennetaan uutta liiketilaa. 

 
Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Alue kuuluu yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piiriin. 
 
Tekniset tilat ja -laitteet tulee sijoittaa ainoastaan maanalaisiin tiloihin 
tai korttelialueille. 
 
Maanalaisten tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon maanalaisis-
sa tiloissa olevat yhdyskuntateknisen huollon verkostot. 
 
Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa uusia yhdyskuntateknisen huollon ver-
kostoja ja laitteita. 
 
Ennen rakennusluvan myöntämistä vesihuollon uudelleenjärjestely-
suunnitelmat tulee hyväksyttää HSY Vedellä. 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  

 
Ydinkeskustan kortteleiden täydennysrakentaminen ja kaupunkiympä-
ristön laadun parantaminen lisää toimintamahdollisuuksia ydinkeskus-
tassa ja kävelykeskustassa, jonne tulevista asiakkaista suurin osa käyt-
tää joukkoliikennettä. Alue on parhaiten saavutettavissa kaikilla liikku-
mismuodoilla. Muutokset vahvistavat olemassa olevan keskustan kau-
punkirakenteen elinvoimaisuutta ja sen roolia kaupan ja vapaa-ajan 
keskustana. 
 

Vaikutukset jalankulun ja pyöräilyn toimivuuteen, esteettömyyteen  
ja väljyyteen 

 
Jalankulkureittien selkeytyminen Asematunnelissa helpottaa jalankulki-
joiden pääsyä rautatieasemalta metroon, Sokoksen ja Forumin suun-
taan sekä Makkaratalon läpi keskustaan. Jalankulkijoiden viihtyvyys ja 
turvallisuus lisääntyy. 
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Metroaseman saavutettavana kaikista jalankulun painopistesuunnista 
katutasoilta ja kortteleista säilyy nykyisellä hyvällä tasolla. 
 
Asemakaavan velvoite julkisten tilojen yleissuunnitelman sekä valais-
tuksen yleissuunnitelman laatimisesta luo edellytykset katuympäristön 
ja sen yksityiskohtien suunnittelemiselle ja kohentamiselle myös pyöräi-
ly-yhteyksien sujuvuuden kannalta. 
 

Vaikutukset huoltoliikenteeseen  
 
Asemakaava-alue huolletaan maanalaisesti, mikä tukee jalankulku- ja 
pyöräily-ympäristön turvallisuutta ja häiriöttömyyttä. 
 

Vaikutukset ihmisten turvallisuuteen ja eri väestöryhmien  
toimintamahdollisuuksiin keskustan alueella 

 
Keskustan yritysten ja palvelujen sekä asioivan ja vapaa-aikaa viettä-
vän yleisön toimintamahdollisuudet ja turvallisuus lisääntyvät Asema-
tunnelin laatutason noston, yleisten jalankulkuväylien selkeyttämisen ja 
uusien liiketilojen myötä. Lisäksi uudet, esteettömät reitit parantavat 
kaikkien käyttäjäryhmien mahdollisuuksia liikkua alueella. 

 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja katunäkymiin 

 
Asemakaavan toimenpiteet tapahtuvat pääosin maan alla eikä niillä ole 
vaikutusta kaupunkikuvaan. Asemakaavan velvoite julkisten tilojen 
yleissuunnitelman sekä valaistuksen yleissuunnitelman laatimisesta luo 
edellytykset katuympäristön ja sen yksityiskohtien suunnittelemiselle ja 
kohentamiselle alueen arvon ja sijainnin edellyttämälle tasolle.  
 
Uudet ilmanvaihtohormien yläosat Kaivokadulla sijoitetaan, muotoillaan 
ja suojataan kaupunkikuvaan hyvin sopivalla tavalla ja siten, että ne ei-
vät häiritse liikennettä, jalankulkua eivätkä katunäkymiä. 
 

6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

 
Rakentamisaikataulu 

 
Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2011, kun Makkaratalon 
nykyinen kellarissa oleva huoltoliikenne siirretään uusiin tiloihin keskus-
tan huoltotunnelin yhteyteen. Asematunnelin perusparannushanke liit-
tyy Makkaratalon saneeraushankkeeseen, joka valmistuu vuonna 
2012–2013. 
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Alueen toteuttaminen edellyttää maanvuokrasopimuksen uusimista 
kiinteistöviraston ja Kaivokadun Tunneli Oy:n kesken. 

 
7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta sekä Kiinteistö Oy 
Kaivokatu 6, Kiinteistö Oy Helsingin Kaivokatu 8 ja Kiinteistö Oy Hel-
singin Keskuskatu 6 hakemuksien johdosta (saapuneet 20.9.2002). 
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 31.10.2002). 
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuosien 2002, 2005 ja 2007 kaavoitus-
katsauksissa. 

 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutosluon-
nos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa 15.5.–2.6.2006.  

 
Viranomaisyhteistyö  

 
Asemakaavan laatimiseen ja sen aikana tehtyihin selvityksiin sekä ha-
kijoiden tekemiin hankesuunnitelmiin on liittynyt viranomaisyhteistyö 
VR:n, HKL:n, kaupunginmuseon, rakennusvalvontaviraston sekä Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. 
 
Viranomaisten kannanotot kohdistuivat Asematunnelin ja metroaseman 
lippuhallin jalankulkuväylien väljyyteen, jalankulkuyhteyksien sujuvuu-
teen metroasemalle kaikilta suunnilta, näkymiin ja liikenneturvallisuu-
teen sekä orsiveden pinnan tasoon alueella. 
 
Kannanotot on kaavoitustyössä otettu huomioon Asematunnelin ja lip-
puhallin jalankulkualueiden väljyyttä ja näkymiä sekä liikenneturvalli-
suutta ja orsiveden pinnan tasoa koskevin määräyksin. Myös viitesuun-
nitelmia on muutettu. 
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Esitetyt mielipiteet 
 
Asemakaavan muutoksen valmisteluun liittyen ei ole esitetty mielipitei-
tä. 
 

Muistutus ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 29.10.–
29.11.2010. 

 
Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus. Ehdotuksesta ovat antaneet lau-
suntonsa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liiken-
nevirasto, ympäristölautakunta, kaupunginmuseon johtokunta, pelas-
tuslautakunta, yleisten töiden lautakunta, HSY Vesi, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, kiinteistölautakunta, rakennusvalvon-
tavirasto ja Helsingin Energia -liikelaitos. Sponda Oyj on lähettänyt asi-
asta kirjeen 28.3.2011.  
 
Muistutuksessa katsotaan, että asematunnelin tason jalankulkuyhtey-
det heikkenevät ja ne tulee säilyttää nykyisinä. Aseman pääoven edus-
tan jalankulkutilaa pitää lisätä, pyörätietä selkeyttää ja pysäköintipaikat 
poistaa. 
 
Lausunnoissa puollettiin asemakaavan muutosta sekä pidettiin tärkeä-
nä Asematunnelin kehittämistä ja sen merkitystä alueen ja keskustan 
elinvoimaisuudelle. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus esittää, että RKY-alueelle tehtävistä toimenpiteistä on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto. Kaupunginmuseon johtokunta pitää vali-
tettavana Makkaratalon arkkitehtuuriin liittyvien ajallisten kerrostumien 
menettämistä, kun katutilassa olevat betonirakenteet poistetaan. Lau-
sunnoissa esitettiin myös, että katutilaan tuleva hormi ei saa estää nä-
kymää Keskuskadulta aseman pääovelle ja että aseman pääoven 
edustan pysäköintipaikat tulee poistaa.  
 
HSY Vesi esittää, että vesihuollon suunnitelmat tulee hyväksyttää sillä 
ja että nykyiset yhdyskuntateknisen huollon johdot tulee ottaa huomi-
oon tilojen muutoksia suunniteltaessa. Rakennusvalvontavirasto tote-
aa, että vaihtoyhteyksiä metrolta raitiovaunuille ei pidä heikentää. Vi-
rastolle ei ole toimitettu henkilöturvallisuuteen liittyviä teknisiä selvityk-
siä (mm. uloskäytävät, savunpoisto, Pisara-radan ja metron poistumis-
reitit). Rakennusvalvontaviraston lausunnon mukaan on tärkeää, että 
asemakaavanmuutos johtaa Asematunnelin jalankulkumiljöön kohen-
tumiseen sekä esteettömiin reitteihin. Ahtauden välttämiseksi on tar-
peen vahvistaa nykyisten aukiomaisten tilojen luonnetta. 
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Pelastuslautakunta toteaa, että poistettavat portaat toimivat Asematun-
nelin uloskäytävinä ja savunpoistoreitteinä, eikä niitä voida poistaa il-
man poistumisturvallisuusselvitystä. Se ei puolla asemakaavan muu-
tosehdotuksen hyväksymistä ennen kuin turvallisuuteen liittyvät selvi-
tykset on tehty. 

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 26.5.2011, että asemakaavan 
muutosehdotusta tarkistetaan lausuntojen, muistutuksen ja Spondan 
kirjeen johdosta seuraavasti: 
 
– Aseman pääovien edustan ohjeellinen pysäköintialue on 

muutettu ohjeelliseksi saattoliikennealueeksi.  
 

– Ehdotukseen on lisätty katutilaa koskeva määräys, jonka 
mukaan RKY-aluetta koskevista toimenpiteistä tulee pyy-
tää museoviranomaisen lausunto.  
 

– Kaivokadun ilmastointihormia koskevaan määräykseen on 
tehty lisäys, jonka mukaan hormi ja sen suojarakenteet tu-
lee suunnitella laatutasoltaan sekä yksityiskohtaisen sijain-
tinsa, mitoituksensa ja muotoilunsa osalta alueen arvo, 
kaupunkikuva, katunäkymät ja liikenneturvallisuus huomi-
oon ottaen. Hormin melutasoa koskeva määräys on muu-
tettu sanalliseksi suunnitteluohjeeksi. 
 

– Sokoksen edustan ravintolan ulkoterassia ja sen lupame-
nettelyä koskeva merkintä ja määräys on poistettu.  
 

– Joukkoliikenteen terminaalien jalankulkuyhteyksien huomi-
oonottamista koskevaan määräykseen on lisätty maininnat 
Rautatientorin metroaseman ja tulevan Pisara-radan kes-
kusta-aseman jalankulkuyhteyksistä.  
 

– Ehdotukseen on lisätty määräys, jonka mukaan vesihuol-
lon uudelleenjärjestelysuunnitelmat tulee hyväksyttää HSY 
Vedellä.  
 

– Ehdotukseen on lisätty määräys, jonka mukaan tunneliti-
laan saa sijoittaa yhdyskuntateknisen huollon johtoja ja et-
tä tilojen muutoksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon 
nykyiset yhdyskuntateknisen huollon johdot. 
 

– Ehdotukseen on lisätty määräys, jonka mukaan ennen ra-
kennusluvan myöntämistä tulee laatia pelastuslaitoksen 
hyväksymä poistumisturvallisuusselvitys sekä selvitys 
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Asematunnelin muutoksen vaikutuksista metron uloskäytä-
viin ja savunpoistoon. Maanalaiset tilat tulee suunnitella 
kokonaisuutena huomioiden myös kaava-alueen ulkopuo-
lella olevien tilojen turvallisuus.  
 

– Rakennusoikeuslukuja on tarkistettu hakijan tarkentuneen 
hankesuunnitelman mukaisiksi. 
 

– Asemakaavaselostusta on täydennetty yllä olevia muutok-
sia ja lisäyksiä koskevilta osiltaan. 
 

– Asemakaava-aineistoon on lisätty Spondan teettämä selvi-
tys kaavamuutoksen vaikutuksesta paloturvallisuuteen se-
kä palotekninen selvitys (L2 Paloturvallisuus 14.2.2011) 
sekä Kaivokadun tunnelin paloteknillinen suunnitelma (L2 
Paloturvallisuus 15.2.2011).  
 

– Lisäksi asemakaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia 
tarkistuksia. 

 
8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 7.10.2010 ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 26.5.2011 muuttaa asemakaavan 
muutosehdotusta. 
 

 
Helsingissä 26.5.2011 

 
 
 
 

Tuomas Rajajärvi 
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KESKUSKATU -HANKKEEN KORTTELI- JA KATUALUEIDEN ASEMAKAAVAN 
MUUTOKSET (STOCKMANN, MAKKARATALO, AKTIA SÄÄSTÖPANKKI, 
ASEMATUNNELI)  
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
TEHTÄVÄ 
 
DNRO 
 
 
 
 
PROJ.NRO 

Asemakaavan muutos 
 
2001-2240/523 
2002-1767/523 
2002-1980/523 
(2000-2425/642) 
 
24-155 
24-143 
 

OSOITE TAI MUU PAIKANNUS 
 
Stockmann, Akateeminen, Keskus-
katu 1 B, Makkaratalo ja asema-
tunneli sekä Keskuskatu, osat Alek-
santerinkatua, Kaivokatua ja Kale-
vankatua 

ALOITTEET JA HAKIJAT Hakemusten alueiden kaavoitus on merkitty kaupunkisuunnit-
teluviraston toimintasuunnitelmaan vuodella 2002. Vireilletu-
losta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 2002. 
 
Stockmann Oyj Abp ja Sponda Oyj ovat jättäneet 21.11.2000 
Helsingin kaupungille kirjeen, jossa esitettiin neuvotteluja Kes-
kuskadun muuttamisesta kävelykaduksi, maanalaisen huollon 
ja pysäköinnin järjestelyistä sekä kiinteistöjen kehittämisestä.  
 
Stockmann ja Kiinteistö Oy Keskuskatu 1 B ovat jättäneet 
20.9.2002 hakemuksen tavaratalon, Akateemisen kirjakaupan 
(Kirjapalatsi), Kiinteistö Oy Keskuskatu 1 B:n sekä Keskuska-
dun asemakaavan muuttamiseksi.  
 
Kiinteistö Oy Kaivokatu 6, Kiinteistö Oy Helsingin Kaivokatu 8 
ja Kiinteistö Oy Helsingin Keskuskatu 6 (Sponda) ovat jättä-
neet 20.9.2002 hakemuksen ns. Makkaratalo -korttelin ja 
asematunnelin asemakaavan muuttamiseksi.  
 
Aktia Säästöpankki Oyj ja Kiinteistö Oy Mannerheimintie 14 
ovat jättäneet 17.10.2002 hakemuksen asemakaavan muut-
tamiseksi. 
 
Korttelialueiden asemakaavoituksen kanssa samanaikaisesti 
on tullut vireille Keskustan maanalaisen huoltoliikenteen ja py-
säköinnin asemakaavan muutos, jota varten on laadittu erilli-
nen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
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SUUNNITTELUN KOHDE 
 
Suunnittelualueet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelun tavoite 
 

 
 
Suunnittelualueet sijaitsevat Kluuvissa (2. kaupunginosa) ja 
Kampissa (4. kaupunginosa). Ne jakautuvat seuraaviin kol-
meen eri asemakaavan muutokseen: 
 
1. Stockmannin tavaratalon korttelin 2007 tontti 1, Akateemi-

sen kirjakaupan eli Kirjapalatsin korttelin 2008 tontti 5, 
Keskuskatu 1 B korttelin 2008 tontti 2 ja Keskuskadun ete-
läosa ja Aleksanterinkadun länsiosa sekä Kolmen Sepän 
aukio. 

 
2. Makkaratalon korttelin 96 tontit 1, 4 ja 29, Rautatientorin 

metroaseman ja asematunnelin tilat sekä osa Kaivokatua 
ja Keskuskadun pohjoisosa. 

 
3. Aktia Säästöpankin korttelin 64 tontti 14 ja Kalevankadun 

itäosa.  
 
Asemakaavojen muutokset liittyvät samanaikaisesti laaditta-
vaan keskustan huoltoliikenteen ja pysäköinnin maanalaiseen 
asemakaavan muutokseen. Kortteleiden asemakaavojen 
muuttamisen ja toteuttamisen edellytyksenä on keskustan 
maanalaisen huoltoliikenteen ja pysäköinnin asemakaavan 
hyväksyminen ja toteuttaminen.  
 
Asemakaavan muutoksien tavoitteena on kaupunkiympäristön 
parannus, kävelykeskustan laajennus, Keskuskadun muutta-
minen kävelykaduksi ja seitsemän rampin poistaminen, Alek-
santerinkadun kautta kulkevan pysäköintiajon poistaminen se-
kä Kalevankadun itäosan muuttaminen kävelykaduksi.  
 
Tavoitteena on keskustan elinvoimaisuuden edistäminen ja 
kiinteistöjen kehittäminen ja lisärakentaminen kaupunkikuvalli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisin 
järjestelyin. Suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon ra-
kennussuojelun näkökohdat.  
 
Kortteleihin on tarkoitus rakentaa lasikatteisia puolijulkisia tilo-
ja. Suunnitelmalla parannetaan yleisen jalankulun olosuhteita 
kortteleissa, metroasemalla ja asematunnelissa.  
 
Lisäksi tavoitteena on kävelykatujen toiminnallinen ja kaupun-
kikuvallinen laatu sekä viihtyisyys.  
 
Kiinteistöjen omistajat ovat laatineet korttelisuunnitelmat, jois-
sa tavoitteena on kiinteistöjen kehittäminen ja toimivuuden pa-
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rantaminen lisärakentamalla, rakentamalla uusia julkisia ja 
puolijulkisia lasikatteisia tiloja ja ottamalla kerrosalaan luetta-
viksi tiloiksi nykyiset ahtaat pysäköinti- ja huoltotilat. 

LÄHTÖTIEDOT 
 
Nykytilanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maanomistus 
 
 
 
 
 
 
Yleiskaava 
 
 
 
Asemakaavat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stockmann toimii tavaratalona ja Akateeminen kirjakauppana. 
Kortteleiden ja Keskuskadun alla ovat pysäköinti-, huolto- ja 
varastotilat, joihin on ajoyhteys Keskuskadulta ja ulosajo Ete-
läesplanadille. Kiinteistöissä on tehty viime vuosina saneera-
uksia toimintojen kehittämiseksi. Keskuskatu 1 B on liike- ja 
toimistotalo. 
 
Makkaratalo ja korttelin keskiosan ns. Saarisen talo ovat liike- 
ja toimistotaloja. Makkaratalon kolmas kerros on pysäköinti-
tasona. Makkaratalon kellarikerrokset ovat varasto- ja huoltoti-
loina. 
 
Metroasemalta ja asematunnelista on jalankulkuyhteydet rau-
tatieasemalle, Makkarataloon, Kaivokadulle, Keskuskadulle ja 
Sokoksen kiinteistön kautta Mannerheimintielle. Maanalaisiin 
tiloihin on sijoitettu myymälöitä.  
 
Aktia on liike- ja toimistotalo. Kalevankadulla on ajoramppi ton-
tin maanalaisiin huolto- ja pysäköintitiloihin. 
 
Korttelialueet ovat yksityisessä omistuksessa. Helsingin kau-
punki omistaa katualueet ja on vuokrannut Kaivokadun, Kes-
kuskadun ja Kalevankadun alta tiloja sekä katualueilta ramp-
peja lähikiinteistöille. Asematunnelin omistaa Kaivokadun 
Tunneli Oy ja metroaseman tilat omistaa Helsingin kaupungin 
liikennelaitos.  
 
Helsingin Yleiskaava 1992:n sekä myös valmisteilla olevan 
Yleiskaava 2002:n luonnoksen mukaan alue on keskustatoi-
mintojen aluetta (c) ja kävelykeskusta-aluetta.  
 
Stockmannilla on voimassa 26.10.1995 vahvistettu asema-
kaava nro 10281, jonka mukaan kortteli on liike- ja toimistora-
kennusten korttelialue (K) ja rakennuksen vanha osa ja ns. 
Wulffin kulma on suojeltu (sr-1, sr-j).  
 
Akateemisella on voimassa 10.6.1998 vahvistettu asemakaa-
va nro 10578, jonka mukaan tontti on liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialuetta (K) ja rakennus on suojeltu (sr-1).  
 
Keskuskatu 1 B:ssä on voimassa 23.7.1931 vahvistettu ase-
makaava nro 1268. Tontti on rakennuskiellossa. 



HELSINGIN KAUPUNKI   4 (7) 
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO  298-00/02  
Asemakaavaosasto   
AK/IF/ala 31.10.2002 
 

 
Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin Faksi  
PL 2100  Kansakoulukatu 3  +358 9 1691 +358 9 169 4484  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10    
kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muut suunnitelmat ja päätök-
set 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Makkaratalolla on voimassa 21.5.1981 vahvistettu asemakaa-
va nro 8254 ja 11.2.1987 vahvistettu asemakaava nro 9229. 
Tontit ovat liikerakennusten korttelialuetta ja piharakennus ns. 
Saarisen talo on suojeltu (sr-1).  
 
Asematunnelissa ja metroasemalla on voimassa maanalaiset 
asemakaavat nro 5622 (12.3.1965) ja nro 7410 (11.11.1976). 
 
Aktian tontilla on voimassa 14.4.1961 vahvistettu asemakaava 
nro 4829, jonka mukaan tontti on liiketontti. Tontti on raken-
nuskiellossa. 
 
Katualueilla on voimassa useita maanpäällisiä ja maanalaisia 
asemakaavoja. 
 
Liikekeskustan kaavoitus- ja kehittämisperiaatteiden (kaupun-
ginhallitus 24.8.1987) sekä Kävelykeskustan periaatesuunni-
telman (kaupunkisuunnittelulautakunta 5.10.1989) mukaan ta-
voitteena on Aleksanterinkadun ja Keskuskadun alueen huol-
toliikenteen järjestäminen maanalaisesti sekä laajan yhtenäi-
sen kävelykeskustan muodostaminen.  
 
Kaupunginhallitus teki 12.4.1999 päätöksen keskustan liiken-
nesuunnitelmasta ja Keskustatunnelista. Päätös sisälsi mm. 
Keskuskadun muuttamisen kävelykaduksi, Kluuvin huoltotun-
nelin jatkamisen länteen Aleksanterinkadun alaisena sekä 
Keskuskadun aluetta palvelevan uuden yleisen pysäköintilai-
toksen rakentamisen Rautatientorin alle.  

ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä arvioidaan 
hankkeiden vaikutukset kaupunkirakenteeseen, kaupunkiku-
vaan, kaupunkitilaan ja rakennussuojeluun sekä ihmisten liik-
kumiseen. Tarvittaessa arvioidaan vaihtoehtoisia osaratkaisu-
ja. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarvittavat rakennushis-
torialliset selvitykset ja arvo- ja intressivertailut.  
 
Suunnittelussa arvioidaan muutosten vaikutusta kaupunkiku-
vaan sekä muutoksia jalankulkijan näkymiin, katunäkymiin se-
kä pitkiin kaupunkinäkymiin. Erityisesti kiinnitetään huomiota 
rakennusten ja toimintojen liittymiseen jalankulkutasoon ja lä-
hiympäristöön. 
 
Suunnittelussa arvioidaan rakentamisen lisäämisen vaikutusta 
suhteessa olemassa oleviin rakennuksiin. Erityisesti arvioi-
daan Makkaratalon ja Aktian kaupunkikuvallisia vaihtoehtoja. 
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Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota työtilojen valo-
olosuhteisiin sekä maanalaisten tilojen luonnonvalon saantiin, 
orientoitavuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi arvioidaan työnteki-
jöiden sosiaalitilojen riittävyys ja laatutaso. 
 
Suunnittelussa arvioidaan julkisten ja puolijulkisten tilojen kau-
punkikuvallinen laatu, viihtyisyys sekä jalankulun sujuvuus, 
toimivuus, esteettömyys sekä jalankulkutilojen riittävä väljyys. 
Erityisesti arvioidaan metroaseman jalankulkuyhteyksiä ja 
saavutettavuutta eri suunnista. 
 
Lisäksi määritellään tavarahuoltotilojen riittävyys ja niiden toi-
mivuus sekä arvioidaan ramppien, poistumisteiden ja ilman-
vaihtojärjestelyjen kaupunkikuvalliset vaikutukset. Kaupunki-
kuvallisena erityisen arvioinnin kohteena on Kalevankadun 
uuden rampin vaikutus kaupunkikuvaan. 
 

OSALLISET 
 

Suunnittelualueen ja lähialueen maanomistajat, kiinteistöjen 
omistajat, naapurikiinteistöt, yritykset ja yhteisöt, kaupungin 
asukkaat, alueen käyttäjät, Helsingin kaupunginosayhdistysten 
liitto HELKA, Rakennustaiteen Seura. 
 
Stockmann Oyj Abp, Sponda Oyj, Aktia Säästöpankki Oyj, 
Helsingin Kauppakamari, Helsingin Yrittäjät ry, Kanta-
Helsingin Yrittäjät ry, Aleksin Alueen Kehitys Oy, Kaivokadun 
Tunneli Oy.  
 
Kaupungin asiantuntijaviranomaiset: kaupunginmuseo, kiin-
teistöviraston geotekninen osasto, kiinteistöviraston tonttiosas-
to ja talo-osasto, liikennelaitos, rakennusvalvontavirasto, ra-
kennusviraston katuosasto ja viherosasto, Helsingin Vesi, Hel-
singin Energia, kaupungin elinkeinoneuvottelukunta, pelastus-
laitos ja Helsingin ympäristökeskus. Lisäksi osallisia ovat Mu-
seovirasto ja työsuojelupiiri. 
 

OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 
 

Kaavamuutoksia valmistellaan tämän osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti kolmena eri asemakaavana, joiden 
käsittely alkaa yhtäaikaisesti keskustan maanalaisen huoltolii-
kenteen ja pysäköinnin asemakaavan kanssa. Asemakaavo-
jen muutokset ovat mahdollisia vain, mikäli hyväksytään kes-
kustan maanalaisen huoltoliikenteen ja pysäköinnin asema-
kaavan muutos sekä toteutetaan sen mukaiset järjestelyt. 
 
Asemakaavojen suunnitteluaineisto sekä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma ovat esillä kaupunkisuunnitteluviraston ala-
aulassa osoitteessa Kansakoulukatu 3, 8.11.–5.12.2002 arki-
päivisin klo 8.15–16.00.  
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Mielipiteet suunnittelun tavoitteista sekä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 5.12.2002 men-
nessä joko kirjallisesti osoitteella kaupunkisuunnitteluvirasto, 
kirjaamo, Kansakoulukatu 3, PL 2100, 00099 HELSINGIN 
KAUPUNKI, faksilla numeroon 169 4484, sähköpostitse kau-
punkisuunnittelu@hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijoille. 
 
Asemakaavojen muutosten laatimisen periaatteet käsitellään 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa samalla kuin maanalaisen 
huoltoliikenteen ja pysäköinnin asemakaavan muutos (arviolta 
lokakuussa 2003). 
 
Asemakaavaluonnokset asetetaan myöhemmin nähtäville ja 
niitä esitellään näyttelyssä kaupunkisuunnitteluvirastossa (ar-
violta alkuvuodesta 2004). Siitä ilmoitetaan osallisille kirjeellä 
ja lehti-ilmoituksella.  
 
Kaavaluonnoksien ja niistä saadun palautteen perusteella 
valmistellaan kaava-alueita koskevat kaavaehdotukset, jotka 
esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle (arviolta huhti-
kuussa 2004). Mikäli lautakunta hyväksyy kaavaehdotukset, 
kaupunginkanslia pyytää asiantuntijaviranomaisilta lausunnot 
ja asettaa kaavaehdotukset nähtäville 30 päivän ajaksi. Näh-
tävilläolosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella. Nähtävilläoloaikana 
kaavaehdotuksista voi tehdä muistutuksen (arviolta kesäkuus-
sa 2004). 
 
Jos kaavaehdotuksia tarkistetaan oleellisesti lausuntojen ja 
muistutusten perusteella, ne esitellään uudelleen kaupunki-
suunnittelulautakunnalle.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen jäl-
keen asemakaavaehdotukset menevät kaupunginvaltuuston 
käsiteltäväksi (arviolta syksyllä 2004). Valtuuston päätöksistä 
voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 

VALMISTELUSTA 
VASTAAVAT 
 

Projektipäällikkö Ilpo Forssén, puhelin 169 4216, faksi  
169 4243, sähköposti ilpo.forssen@ksv.hel.fi,  
arkkitehti Anne Karppinen, puhelin 169 4217,  
arkkitehti Hanna Pikkarainen, puhelin 169 2409,  
insinööri Seija Narvi, puhelin 169 4280 (teknistaloudelliset ky-
symykset),  
DI Katariina Baarman, puhelin 169 3532 ja  
insinööri Anna-Maija From, puhelin 169 3514 (liikennesuunnit-
telu). 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 17.05.2011

Kaavan nimi Asematunneli ja Rautatientorin metroasema

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 07.10.2010

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 31.10.2002

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09111982

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,1229 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
1,1229

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
1,1229

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,1229 100,0 3790 0,34 0,0000 3790

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 1,1229 100,0 3790 0,34 0,0000 3790

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,1229 100,0 5485 0,0000 3765

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,1229 100,0 3790 0,34 0,0000 3790

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 1,1229 100,0 3790 0,34 0,0000 3790

yjk 1,1229 100,0 3790 0,34 0,0000 3790

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,1229 100,0 5485 0,0000 3765

ma 1,1229 100,0 5485 0,0000 3765
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Rautatientori

100m

S I J A I N T I K A R T T A 

Kluuvi, Asematunneli ja Rautatientorin metroaseman lippuhalli

Liite asemakaavaan nro 11982





 

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella 

oleva viiva.

 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

 

Osa-alueen raja.

 

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

 

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

poistamista.

 

Kaupunginosan numero.

 

Kadun tai katuaukion nimi.

 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

 

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa 

rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä. 

 

-M˜˜R˜YKSET

ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA  

Ma-merkitty luku osoittaa maanalaisissa ti-

loissa sallittujen myymälä- ja muiden asia-

kaspalvelutilojen sekä työtilojen kerrosalan. 

 

 

 

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

 

Rakennusala.

 

 

 

 

 

 

 

Maanalainen, metroaseman lippuhallia var-

ten varattu tila.

 

Rakennusalalle saadaan sijoittaa yleisiä 

 

Katutasolta tulee johtaa suoraan tai kortteli-

alueiden kautta yleisen jalankulun yhteydet 

metroaseman lippuhalliin tasolle n. +0.0 ja 

siitä edelleen Kompassitasolle n. -4.0.

Yjk-merkitty luku osoittaa yleisten jalankul-

kulkuväylien kerrosalan Asematunnelissa

tasolla n. +0.0 sekä metroaseman lippuhal-

lissa tasoilla n.+0.0 ja n. -4.0.

Sosiaalitilat, tekniset tilat sekä huoltoliiken-

jalankulkuväyliä, myymälä- ja muita asiakas-

palvelutiloja sekä työtiloja tasoille n. +0.0 ja 

n. -4.0. Sosiaalitiloja ja teknisiä tiloja saadaan

sijoittaa myös tasolle n. -7.5. Kompassi-

tasolle n. -4.0 parvien alle saadaan sijoittaa

myymälätiloja.

 

 

 

 

 

 

Metroaseman avoimen sisäänkäyntiportaan 

rakennusala.
 

Katu.

 

Katuaukio.
 

Metroaseman lippuhallin nykyiset jalankul-

kuväylät tasolla n. +0.0, niiden leveydet

ja alueet sekä niiden yhteydet katutasolle

tulee säilyttää. 

Säilytettävä puurivi.

 

RAUTATIENTORIN METROASEMA

Metroaseman lippuhallin alkuperäisen 

suunnitelman mukainen korkea hallitila ja 

symmetrinen suorakulmainen tila tulee 

 

Metroaseman sisäänkäynnin rakennusala. 

ne- ja huoltotilat sekä varastot saadaan ra-

kentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan

lisäksi.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATUTILAT JA KAUPUNKIKUVA

n. +0.0 tulee olla n. 56 m x 33 m.

säilyttää. Hallin vapaan tilan mitat tasolla 

 

 

 

 

 Maanalainen yleiselle jalankulkuväylälle, 

myymälä- ja muille asiakaspalvelu- sekä 

työtiloille varattu tila.

 Rakennusalalle saadaan sijoittaa yleisiä 

jalankulkuväyliä, myymälä- ja muita 

 

 
Asematunnelin yleisen jalankulkuväylän 

ASEMATUNNELI

asiakaspalvelutiloja sekä työtiloja tasoille  

ja sekä uusia kellaritiloja saadaan sijoittaa 

n. +0.0 ja n. -4.0. Sosiaalitiloja, teknisiä tilo-

myös tasoille n. -5.0 - -8.5.

vapaan leveyden tulee olla vähintään 11.5 m.

 

 

Metroaseman lippuhalliin johtavan yhteyden

vapaan leveyden tulee olla vähintään 9.0m.

Yhteyden molemmilla puolilla sijaitsevien

liiketilojen päätyseinät tulee muotoilla puoli-

 

Asematunneliin tulee sijoittaa yleinen jalan-

kulkuväylä korttelin 2011 (rautatieasema) ja 

korttelin 96 (Makkaratalo) välille. Jalankulku-

väylältä tulee olla molemmista suunnista 

sujuvat ja helposti suunnistettavat yhteydet 

metroaseman lippuhalliin sekä katutasolle 

korttelialueiden ja rautatieaseman edustalla 

olevien portaiden kautta.

 

 

  

 

Ohjeellinen alue, jolla saa olla saattoliiken-

nettä.

 

 

 

Ohjeellinen alueen osa tason +4.0 yläpuo-

lella, jonka sisäänkäyntikatos on suojeltuna

säilytettävä.

Suojeltava uloke.

Kaivokadun varrella julkisivussa oleva uloke-

taso puolipyöreine reunuksineen tulee säi-

lyttää. Uloketasoon liittyvä seinä tulee tehdä

lasisena ja se tulee sijoittaa yläpuolisen jul-

kisivun linjaan tai sisemmäksi. Uloketason

ravintolan ulkotarjoilualueena.

terassitasoa voidaan käyttää kahvilan tai 

lee avautua näkymät lippuhalliin.

pyöreiksi. Asematunnelin koko alueelta tu-

Kaupunkikuvan kannalta rakennustaiteelli-

sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ym-

päristökonaisuus. Rautatieaseman edustan 

katuaukio kuuluu valtakunnallisesti merkittä-

(RKY 2009, Helsingin Rautatientori).

vään rakennettuun kulttuuriympäristöön 

X X

2  
KAIVOKATU   

ma1

ma2

mek1

p

+4.7

mek2

sk

ma1855+

yjk2165

kt

sr-u



 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 Tekniset tilat ja -laitteet tulee sijoittaa ainoas-

taan maanalaisiin tiloihin tai korttelialueille.

 

Kaivokadulle on laadittava julkisten kaupun-

 

 

MAANALAISET YLEISET JALANKULUN 

TILAT

 

Maanalaisten yleisten jalankulkuväylien 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että 

 

Ilmanvaihtokanavien yläosille ja suojaraken-

teille varattu rakennusala.

kitilojen sekä valaistuksen yleissuunnitelma.

Julkiset ulkotilat tulee rakentaa kaupunkiku-

taan laadukkaiksi ja alueen arvon mukaisiksi.

vallisesti, materiaaleiltaan ja kadunkalusteil- 

RKY - alueelle sisältyvän katualueen toimen-

piteistä tulee pyytää museoviranomaisen

lausunto.

väylät palvelevat läpikulkua osana kaupungin 

jalankulkuverkkoa ja joukkoliikenteen termi-

naalien, Rautatientorin metroaseman ja tule- 

kua, ja että niiden varrella sijaitsee liiketiloja.

van Pisara-radan keskusta-aseman jalankul- 

 

 

 

 

Yleisille maanalaisille jalankulkualueille ei 

saa sijoittaa käytävämyyntiä eikä erillisiä 

myyntikojuja tai niitä vastaavia rakennelmia.

 

Asematunnelin ja metroaseman lippuhallin 

alueelle tulee laatia erilliset mainoskalustei-

den, lippuautomaattien ja vastaavien laittei-

den sijoittelun sekä opasteiden ja valaistuk-

sen yleissuunnitelmat.

 

orientoitumista.

 

Maanalaisten tilojen uloskäytävät tulee 

suunnitella helposti suunnistettaviksi ja 

hahmotettaviksi.

 

Maanalaisten tilojen suunnittelussa tulee 

ottaa huomioon maanalaisissa tiloissa 

olevat yhdyskuntateknisen huollon 

verkostot.

 

 

 

PYS˜KÖINTI JA HUOLTOLIIKENNE

 

Maanalaisia tiloja varten ei tarvitse järjestää 

pysäköintipaikkoja.

 

 

Katualueiden maanalaisiin tiloihin saa sijoit-

taa huoltoajokäytäviä ja kortteleista pysä-

köintilaitoksiin johtavia jalankulkuväyliä.

 

Ennen rakennusluvan myöntämistä hakijan 

 

YLEISET RAJASEIN˜M˜˜R˜YKSET JA 

PELASTUSTURVALLISUUS

 

 

Alueet on suunniteltava ja rakennettava si-

ten, että rajaseiniä vastaava pelastusturvalli-

suustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin 

keinoin.

 

Ennen tontinrajat ylittävän hankekokonai-

suuden tai sen osan rakennusluvan myön-

tämistä tulee hakijan laatia pelastusturvalli-

suusselvitys myös rakennuslupa-alueen 

 

 

 

Rakentamisessa ja louhinnassa on otettava 

huomioon asemakaava-alueen alapuolisten 

maanalaisten tilojen suojavyöhykkeet. Ra-

kentaminen ei saa aiheuttaa vahinkoa ra-

 

 

Kaikkien jalankulkureittien tulee olla sujuvia,

helposti suunnistettavia ja esteettömiä.

Yleisten maanalaisten tilojen tulee olla laa-

tutasoltaan korkeatasoisia ja väritykseltään

vaaleita.

ne eivät estä yleistä jalankulkua, näkymiä ja 

Mainoskalusteet tulee sijoittaa siten, että  

Ennen rakennusluvan myöntämistä vesi-

tulee hyväksyttää HSY Vedellä.

huollon uudelleenjärjestelysuunnitelmat 

Kaikki huoltotilat ja huoltoliikenteen järjes-

telyt on sijoitettava maanalaisiin tiloihin.

Tavarahuoltoa ei saa järjestää kadulta.

on laadittava erillinen suunnitelma ja selvitys

huoltoliikenteen, lastauspaikkojen ja jäte-

huollon järjestelyistä, niiden sijainnista ja 

riittävyydestä.

Katualueen ja tonttien välisiin rajaseiniin saa

tehdä aukkoja. Katualueen ja tonttien väli-

sille rajoille ei tarvitse rakentaa rajaseiniä.

ulkopuolelta koko toimenpiteen tosiasialli-

selta vaikutusalueelta.

kennuksille, maanalaisille tiloille, rakenteille, 

kaduille tai kunnallistekniikan verkostoille.

eikä orsiveden pintaa.

Rakentaminen ei saa alentaa pohjaveden 

Maanalaisten tilojen ilmanvaihtohormit tulee 

rakentaa ensisijaisesti korttelialueille. Katu-

alueelle rakennettava ilmanvaihtohormi ja 

 

sen suojarakenteet tulee suunnitella laatuta-

soltaan sekä yksityiskohtaisen sijaintinsa, 

mitoituksensa ja muotoilunsa osalta alueen 

arvo, kaupunkikuva, katunäkymät ja liikenne-

turvallisuus huomioon ottaen.

Ilmanvaihtolaitteisto ja hormi tulee suunni-

tella siten, että keskiäänentaso hormin lähei-

syydessä on riittävän alhainen, koska hormi 

sijaitsee jalankulku- ja pysäkkialueella.

Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee 

laatia pelastuslaitoksen hyväksymä poistu-

misturvallisuusselvitys sekä selvitys Asema-

tunnelin muutoksen vaikutuksista metron 

uloskäytäviin ja savunpoistoon. Maanalaiset 

tilat tulee suunnitella kokonaisuutena huomi-

oiden myös kaava-alueen ulkopuolella ole-

vien tilojen turvallisuus.

YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA YLEISET

VAROTOIMET

Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa uusia yhdys-

kuntateknisen huollon verkostoja ja laitteita.

iv
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