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TIIVISTELMÄ
Puretun alaratapihan tilalle keskustakorttelin pohjoispuolelle on
suunnitteilla tiivis ja kantakaupunkimainen asuinalue noin 3 200
asukkaalle ja toimitiloja noin 1 000 työntekijälle. Lisäksi alueelle sijoi-
tetaan koulu ja päiväkoti. Alueella on erinomaiset julkisen liikenteen
yhteydet.

Mitoitukseltaan alue on vajaat 180 000 k-m2. Korttelitehokkuudet
vaihtelevat välillä e = 2,6 4,0

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus noudattaa kaupunki-
suunnittelulautakunnan hyväksymiä 19.11.2013 suunnitteluperiaat-
teita ja 9.12.2014 hyväksymää asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosluonnosta. Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa
alueen kerrosala oli noin 163 000 k-m2.

Alueen pysäköintiratkaisut perustuvat korttelikohtaisesti keskitettyyn
pysäköintiin, jossa autopaikat ovat nimeämättömiä ja yhteiskäytössä.
Asemakaavassa määrättyjen kortteleiden autopaikkoja voidaan si-
joittaa myös tontille 17109/2 myöhemmin toteutettavaan alueelliseen
pysäköintilaitokseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksy-
mistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot
ja muistutuksia (2 kpl). Esitetyt huomautukset kohdistuivat Veturitien
liikenteen aiheuttamiin melu- ja ilmanlaatuhaittoihin, Veturitien liiken-
nemääriin, viherkattoihin, YL-korttelin muuttamiseen Y-kortteliksi,
koulun ja päiväkodin käyttöön osoitettuun leikkialueeseen (le- alue),
C-2 korttelin määrittelyyn, julkisivumateriaaliin (puu), muuntamotiloi-
hin, vesijohdon linjaukseen, jätehuoltoon, LR-alueen rajan tarkistuk-
seen, korttelin 17105 pihakannen korkoasemiin, alueen aluetehok-
kuuteen ja viheralueiden määrään. Kaavaehdotukseen tehtiin muu-
toksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimei-
sessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Tavoitteena on käytöstä poistetun ratapihan rakentaminen viihtyisäk-
si asuinalueeksi samalla eheyttäen yhdyskuntarakennetta paranta-
malla yhteyksiä Itä- ja Länsi-Pasilan välillä.

Keski-Pasilan uudelle asuinalueelle suunnitellaan asuntoja noin
3 200 asukkaalle ja toimitiloja noin 1 000 työntekijälle. Lisäksi alueel-
le sijoitetaan koulu ja päiväkoti. Ratapihakortteleista suunnitellaan
omaleimainen ja monipuolinen, erinomaisten julkisten liikenneyh-
teyksien vierellä oleva kaupunkimainen asuinalue, joka sijaitsee kes-
kustakorttelin kattavien palveluiden äärellä.
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Helsingin seutua koskevia erityistavoitteita ovat:

- Helsinkiä kehitetään raideliikenteen verkostokaupunkina
- Toteutetaan AM-ohjelman asuntotuotantotavoitetta
- Kaavoitetaan asuntoja ja työpaikkoja keskustoihin.

Helsingin pysäköintipolitiikan mukaisia tavoitteita ovat:

- Pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys
- Asukas- ja yrityspysäköinnin yhteistyö pysäköintioperaattoreiden

kanssa.

Helsingin kaupungin viherkattolinjauksen mukaisia tavoitteita ovat:

- Kaupunkirakenteen lämpösaarekeilmiön hillitseminen
- Kattojen aktiivinen hyödyntäminen toiminnallisena, taloudellisena

ja esteettisenä voimavarana.

Mitoitus

Alueen pinta-ala on noin 14,3 ha (143 075 m2).

Koko alueen kerrosala on noin 179 500 k-m2. Korttelitehokkuudet
vaihtelevat välillä e = 2,6 4,0.

Alueen kerrosala 179 500 k-m2 jakautuu toiminnoittain seuraavasti:
 132 000 k-m2 asuminen
 11 500 k-m2 koulu ja päiväkoti
 36 000 k-m2 toimisto-, liike- ja palvelutilat

Kerrosala on kasvanut Keski-Pasilan osayleiskaavaan merkitystä
asuinkerrostalojen alueen luvusta 80 000 110 000 k-m2. Osayleis-
kaavaan merkitty asuinalueen reuna on laajentunut itään Liikennevi-
raston luovuttua 2-tasoisesta junien Pasila-terminaalista. Sen sijaan
Liikennevirasto on päättänyt varautua Pisararataan. Luvussa on mu-
kana asuinalueen luoteiskulmassa oleva keskustatoimintojen alue.

Ratapihakortteleiden suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin (19.11.2013)
laadittavan asemakaavan pohjaksi siten muutettuna, että alueen ko-
konaiskerrosala on vähintään 155 000 k-m2 ja että jatkosuunnittelun
yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuutta kaavoittaa alueelle jopa
olennaisesti enemmän rakennusoikeutta.

Ratapihakortteleiden asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos
hyväksyttiin (9.12.2014) laadittavan asemakaava- ja asemakaavan
muutosehdotuksen pohjaksi. Asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosluonnoksen kerrosala oli 162 700 k-m2.
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Koulun sijainnin tarkasteluissa on tutkittu kahta eri vaihtoehtoa:
Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden aluetta ja Länsi-Pasilan Maist-
raatintoria. Rakennusoikeuden lisäksi on vertailtu mm. toiminnallista
sijaintia, teknistä toteutusta ja rakenteiden omistukseen liittyviä seik-
koja sekä kaavoituksen sujuvuutta. Helsingin kaupungin hankeoh-
jausryhmä (17.9.2014) ja aluerakentamisen johtoryhmä (9.10.2014)
ovat esittäneet jatkosuunnittelun pohjaksi, että Keski-Pasilassa va-
raudutaan enintään noin 10 000 k-m2 kokoiseen kouluun, joka sijoi-
tetaan Ratapihakortteleiden alueelle.

Koulun sijainti Ratapihakortteleissa vaikuttaa asuntotuotannon mää-
rään siten, että asuntokerrosala vähenee kaava-alueella noin
10 000 k-m2.

Keski-Pasilan jatkosuunnitteluun on kaupunginvaltuusto hyväksynyt
osayleiskaavan käsittelyn yhteydessä seuraavat toivomusponnet:

- osayleiskaavaa toteutettaessa selvitetään mahdollisuudet myös
metron laajentamiseen Pasilasta Sörnäisiin ja Pasilasta lentoken-
tälle

- jatkosuunnittelun ja toteuttamisen kuluessa ei tingitä korkeiden
rakennusten ja koko alueen arkkitehtuurisesta tasosta.

Kaupunginhallitus on kehottanut vuonna 2007 huomioimaan jatko-
suunnittelussa mm. seuraavaa:

- julkisen tilan kaupunkikuvallisen laatutason tulee olla korkea sekä
pääväylillä että jalankulkuympäristössä, koska kysymys on identi-
teetiltään voimakkaasta keskusta-alueesta

- tulee selvittää mahdollisuudet lisätä asuntojen määrää Keski-Pa-
silassa ja etsiä ennakkoluulottomasti uusia asumisen sekä toi-
misto- ja asuinkäytön yhteensovittamisen muotoja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kehottanut vuonna 2006, että jat-
kosuunnittelussa tutkitaan kaikki asumisen mahdollisuudet, jotta
asukasmäärää voidaan lisätä alueella.

Korttelialueet

Yleistä

Veturitien reunaan rajautuvat korttelit on merkitty keskustatoiminto-
jen alueeksi (C-, C-1 ja C-2). Merkintä mahdollistaa palvelu-, liike- ja
toimistorakentamisen sekä C- ja C-1-kortteleissa asumisen. Kortte-
leiden keskimääräinen korttelitehokkuus on e = n. 3,5.

Asuinkorttelit (AK) sijoittuvat pääosin Pasilankadun varrelle. Korttelit
on sovitettu rinnemaastoon. Kortteleiden keskimääräinen korttelite-
hokkuus on e = n. 3,2.
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Alueen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota katu- ja katto-
tasojen viihtyvyyteen, koska Ratapihakorttelit sijaitsevat pääosin ala-
ratapihalla muuta ympäristöä huomattavasti matalammalla.

Tavoitteena on luoda elävää ja virikkeellistä katuympäristöä. Asema-
kaavassa on määritelty vähimmäismäärät jokaisen korttelin liike-, toi-
misto- ja palvelutiloille katutasossa (l-x60% -merkintä, jossa prosent-
tiluku vaihtelee). Tenderinlenkin ja Tulistimenkadun varrelle korttelei-
hin on suunniteltu julkisia pienehköjä aukioita parantamaan liiketilo-
jen toimintaedellytyksiä ja lisäämään katutason viihtyisyyttä.

Rakennusten kattomaisema muodostaa näkyvän viidennen julkisi-
vun. Erikorkuisten rakennusten porrastuvat katot luovat alueelle vah-
van identiteetin vihreine kattoineen ja asukkaiden puolijulkisine oles-
kelupaikkoineen. Viherkattoja tulee rakentaa vähintään 50 % kaik-
kien kortteleiden kattopinta-alasta. Osa asukkaiden yhteistiloista
(mm. saunatilat) määrätään asemakaavassa sijoitettavaksi ylimpään
kerrokseen. Kattoterassien yhteyteen saa rakentaa viherhuoneita,
katoksia ja pergoloita. Tavoitteena on lisätä kattojen aktiivista käyt-
töä sekä asukkaiden toiminnallisuutta.

Keskustatoimintojen korttelialue (C)

Korttelialueen kerrosalasta on vähintään 15 % käytettävä liike-, toi-
misto- ja palvelurakentamista varten. Asumista kortteliin voi sijoittaa
enimmillään 85 %. Kortteliin sijoittuvien eri toimintojen keskinäistä
sijaintia ja laajuutta ei ole tarkasti määritelty muutoin kuin ympäris-
töstä aiheutuvien reunaehtojen osalta. Tämä mahdollistaa joustoa
tulevien rakennushankkeiden suunnittelussa.

Liikenteen aiheuttamat ympäristöhäiriöt, kuten melu ja ilmansaasteet
erityisesti Veturitien puolella asettavat reunaehtoja kortteleiden
suunnittelulle. Asemakaavassa on ohjattu tarkoin asuintoimintojen
sijoittumista Veturitien puolella mm. seuraavin asemakaavamääräyk-
sin:

 Asuntoja ei saa sijoittaa rakennuksen maantasokerrokseen
Pasilankadun, Veturitien, Firdonkadun, Höyrykadun ja Ra-
dioportin puolella.

 Asunnot eivät saa avautua yksinomaan Veturitielle päin.
 Asunnot eivät saa avautua Veturitien puolelle kolmen ensim-

mäisen kerroksen kohdalla Veturitien tasosta lukien.
 Asuntoja ei saa sijoittaa viiteen ensimmäiseen kerrokseen Ve-

turitien ja Firdonkadun risteyksessä.
 Asuntojen parvekkeita ja tuuletusikkunoita ei saa sijoittaa Ve-

turitien puoleiselle julkisivulle.

Kaavaratkaisu luo edellytykset toteuttaa asukkaiden oleskelupihat ja
parvekkeet melulta suojattuina. Asukkaiden pihoja koskee seuraava
määräys:
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 Leikkiin- ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet sekä oleskelu-
parvekkeet tulee sijoittaa ja suunnitella siten, että saavutetaan
melutason ohjearvot ulkona (vanha alue).

Pasilan kauppakeskus Tripla varjostaa erityisesti Ratapihakorttelei-
den eteläisintä C-korttelia 17106. Tämä ohjaa korttelin toimintojen
sijoittumista siten, että korttelin viisikerroksinen pysäköintitalo on si-
joitettu varjoisimpaan paikkaan korttelin eteläreunalle Firdonkadun
pohjoisreunalle.

Veturitien puolella rakennusten korkeimmat tornimaiset osat ulottu-
vat vaihdellen 11 16 kerroksen korkeuteen. Korkeiden osien välissä
on matalampia 2 4 kerroksen korkuisia rakennuksia (jalusta), jotka
rajaavat kortteleiden sisäpihoja. Liike-, palvelu- ja toimistotiloja sijoi-
tetaan katutasoon elävöittämään katutilaa. Jalustan muihin kerrok-
siin voidaan sijoittaa myös em. tiloja sekä esim. asumista palvelevia
yhteistiloja.

C-kortteleissa on haettu kaavallista joustoa myös korttelin jalustan
vesikaton korkeuden vaihteluvälillä. Lopullinen jalustan korkeus
määritellään rakennuksen jatkosuunnittelun yhteydessä, kuitenkin
asemakaavassa määritellyssä vesikaton alimman ja ylimmän kor-
keusaseman puitteissa.

Ilmanvaihtokonehuoneet tulee sijoittaa kokonaisuudessaan raken-
nusrungon sisäpuolelle.

Julkisivut

Suunnittelualueella rakennusten julkisivut on jaoteltu pitkien julkisivu-
linjojen mukaan kuten esimerkiksi Veturitien tai Pasilankadun julkisi-
vulinjojen mukaan. Tarkoituksena on luoda isot suuntaviivat alueelle,
jossa jokaisen korttelin julkisivua ei ole erikseen määritelty. Suunnit-
telualuetta rajaavilla kaduilla ja alueen sisäisillä tonttikaduilla on sel-
keästi eri luonteensa ja ne on otettu huomioon rakennusten julkisi-
vuja määriteltäessä. Ainoastaan Y-korttelin julkisivut on määritelty
erikseen.

AK-, C-, C-1- ja C-2 -korttelialueita koskee yleisesti julkisivumääräys,
jossa 12 kerroksisten ja sitä korkeampien rakennusten kolme ylintä
kerrosta tulee käsitellä joko sisään vedettyinä kerroksina tai erilaisia
kattomuotoja käyttäen.

C-, C-1- ja C-2-korttelialueilla Veturitien puolen julkisivujen tulee
muodostaa identiteetiltään voimakas kokonaisuus. Julkisivujen on
oltava pääosiltaan muurattua tiiltä, luonnonkiveä, lasia, metallia tai
rapattuja. Veturitien puolen julkisivuissa on käytettävä tummia vä-
risävyjä. 12 kerroksisten ja sitä korkeampien rakennusten on oltava
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yksilöllisiä värityksen ja aukotuksen suhteen. Rakennusten yksilölli-
syydellä tavoitellaan korkeiden rakennusten rivistössä variaatiota eri
rakennusten välillä.

Veturitien varren 12 -kerroksisten ja sitä korkeampien rakennusten
julkisivut tulee valaista Veturitien suuntaan. Valaistuksella vahviste-
taan alueen identiteettiä ja tunnistettavuutta vilkkaasti liikennöidyn
Veturitien varrella.

Tenderinlenkin, Tulistimenkadun, Höyrypuiston ja Halkopiipunkallion
puoleisia julkisivuja koskevat seuraavat määräykset:

Julkisivujen tulee luoda arkkitehtuuriltaan monivivahteinen ja lämmin
vaikutelma. Julkisivujen aukotusten ja pintojen jäsentelyn tulee vaih-
della erikorkuisten julkisivun osien välillä. Julkisivujen on oltava pää-
osiltaan muurattua tiiltä, rapattuja tai lasia. Julkisivuissa on käytet-
tävä pääosin lämpimiä vaaleita värisävyjä. Rakennusten puiston
puoleisissa julkisivuissa tulee käyttää kasveja yhtenä julkisivuai-
heena.

Pasilankadun puolen julkisivujen tulee vahvistaa Pasilankadun luon-
netta bulevardina. Julkisivujen tulee muodostaa tasapainoinen ja
harmoninen kokonaisuus. Julkisivujen on oltava pääosiltaan muurat-
tua tiiltä, rapattuja tai slammattuja. Julkisivun värisävyjen tulee vaih-
della erikorkuisten julkisivun osien välillä. Julkisivuissa on käytettävä
lämpimiä maavärejä.

Asuinkortteleiden 17107 ja 17110 kr-merkityt korkeat rakennukset
nousevat ympäröivää aluetta korkeammiksi ja ne toimivat näkymä-
akseleiden kiintopisteinä. Asemakaavassa määrätään, että julkisivu-
jen on oltava rapattuja ja valkoisia. Julkisivujen tulee luoda yksiainei-
nen vaikutelma.

Keskustatoimintojen korttelialue (C-1)

Korttelialueen kerrosalasta on vähintään 15 % käytettävä liike-, toi-
misto- ja palvelurakentamista varten. Enintään 85 % korttelin kerros-
alasta voi sisältää asumista, jonka on oltava erityisasumista.

Asuntojen ja pihojen osalta C-1-korttelia koskevat samat määräykset
kuin C-korttelia.

Korttelin pohjoisosan tontti 17109/2 on varattu pysäköintiin. Tontille
voi rakentaa enintään kolmikerroksisen yleisen pysäköintitalon ase-
makaavassa määriteltyjen kortteleiden tarpeisiin. Pysäköintitalo on
mahdollista rakentaa eriaikaisesti suhteessa viereisiin tontteihin. Py-
säköintitalon katolle on sijoitettava tonttien 17109/3 ja 4 yhteisiä
leikki- ja oleskelualueita. Kattopiha on suunniteltava liikenteen ympä-
ristöhäiriöt huomioiden.
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Korttelin 17109 poikki kulkee yleiselle jalankululle varattu kulkuyh-
teys Veturitien bussipysäkiltä Tulistimenkadulle. Veturitien puolella
tulee olla rakennukset toisiinsa yhdistävä melua estävä rakenne
(muuri, seinä tai muu vastaava rakenne), jossa on oltava aukko
yleistä jalankulkureittiä varten. Melua estävän rakenteen tulee olla
osana viereisten rakennusten arkkitehtuuria.

Ilmanvaihtokonehuoneet tulee sijoittaa kokonaisuudessaan raken-
nusrungon sisäpuolelle.

Julkisivut kuten C-korttelin kohdalla on mainittu.

Keskustatoimintojen korttelialue (C-2)

Alueen luoteiskulmassa on keskustatoimintojen korttelialue C-2, joka
on liike-, toimisto- ja palvelurakentamista varten. Kortteliin ei saa si-
joittaa asumista.

Alue sijaitsee näkyvällä paikalla Ylen alueen, Televisiokadun toimis-
torakennusten ja monitoimihallin lähellä. Korttelin maaperä on kal-
liota ja siihen saa rakentaa neljä kellarikerrosta.

C-2-kortteli on asemakaavassa määritelty karkeasti periaatetasolla,
jotta mahdollistetaan keskusta-alueelle tyypillinen erilaisten toiminto-
jen kirjo. Korttelin eri käyttötarkoituksia ja niiden laajuuksia ei ole
määritelty tarkemmin, koska tavoitteena on luoda joustoa lähitulevai-
suuden tarpeisiin. Kortteli tulee mahdollisesti rakentumaan Ratapiha-
kortteleiden viimeisenä osana keskustakortteli Triplan jälkeen. C-2-
kortteli, jonka laajuus on 20 000 k-m2, nähdään Triplan palveluita
täydentävänä. Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen kortteliin ei
tue asemakaavan tavoitteita.

Korttelissa 17113 on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 58.4 §:n
mukainen rakennuskielto. Korttelia 17113 ei voi rakentaa eikä se voi
olla rakennettuna ennen kuin Veturitien, Pasilankadun, Radioportin
ja Televisiokadun katu- ja kunnallistekniikkahankkeet ovat siinä vai-
heessa, että tontin rakentaminen ei häiritse katu- ja kunnallistekniik-
kahankkeiden rakentamista. Määräys on voimassa MRL:n 58 § 4
momentin mukaisesti enintään kolme vuotta asemakaavan voimaan-
tulosta. Kaupunki voi tie- ja infrastruktuurihankkeiden rakennustöi-
den vuoksi pidentää kieltoaikaa enintään kolme vuotta kerrallaan.

Korttelin jatkosuunnittelu edellyttää neuvottelua kaupungin maankäy-
tön suunnittelusta vastaavan viranomaisen kanssa. Jotta voidaan
taata korttelin rakentuminen toiminnoiltaan ja kaupunkikuvaltaan alu-
een ympäristöön sopivaksi, edellytetään korttelin jatkosuunnittelu
tehtävän kaupungin maankäytön suunnittelusta vastaavan viran-
omaisen kanssa. Tämä asia on kirjattu myös kaupungin ja valtion
väliseen mm. alueen tontinluovutusta koskevaan yhteistyösopimuk-
seen.
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Julkisivut kuten C-korttelin kohdalla on mainittu.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Pasilankadun varrelle ja ison avokallion ympäristöön sijoittuvat kort-
telit on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Rakennusten korkeudet vaihtelevat pääosin 5 11 kerroksen välillä.

Avokallion ympärillä sijaitsee "kukkulakortteleiden" alue. Korttelit on
sijoitettu rinnemaastoon porrastuen. Kortteleissa 17107 ja 17110 on
avokallion juurella kaksi korkeaa 15-kerroksista asuinrakennusta,
jotka nousevat ympäröiviä rakennuksia korkeammalle. Rakennukset
on merkitty asemakaavakartassa kr-merkinnöin.

Alueen eteläosan suurkorttelia 17105 halkoo poikkisuunnassa ylei-
selle jalankululle varattu reitti, joka mahdollistaa kulun Pasilanka-
dulta Höyrypuistoon.

Korttelissa 17111 oleva teknisen huollon tunnelin ajoyhteys on lin-
jattu uudelleen. Tunnelin ajoyhteys (y-ajo-merkintä) sijaitsee nyt kort-
telin eteläreunalla. Korttelin pihakannen tulee jatkua yhtenäisenä
teknisen huollon tunnelin kattorakenteiden päälle. Tunnelin seinien
ja suuaukon tulee olla osa koko korttelin arkkitehtuuria, jotta raken-
nettu ympäristö säilyy hallittuna. Kortteli on avoin eteläreunastaan,
koska teknisen huollon tunnelin rakenteiden päälle ei ole osoitettu
asuntorakentamista. Korttelin kohdalla sijaitsee useita maanalaisia
teknisen huollon tunneleita, joita rakentaminen ei saa häiritä tai vau-
rioittaa.

Kortteleiden suunnittelussa on otettu huomioon pitkät näkymät etelä-
pohjoissuunnassa. Esimerkiksi keskustakorttelin jalustan +33 kor-
keustaso jatkuu pohjoiseen kortteleiden 17105 ja 17107 matalam-
pien keskiosien ylitse luoden pitkiä näkymiä läpi alueen.

Asuinkortteleissa autopaikat on sijoitettu pihakansien alle (pka1- ja
pka2-merkinnät). Kortteleihin 17105 ja 17110 saa sijoittaa yhden py-
säköintitason ja kortteleihin 17107 ja 17111 saa sijoittaa kaksi pysä-
köintitasoa. Pysäköintihalliin johtavat ajoluiskat tulee sijoittaa raken-
nuksiin. Ajoluiskien sijainnit on merkitty ohjeellisiksi. Pihakannelta
yhteydet ympäröiviin katuihin ja puistoihin ovat pääosin porrasyh-
teyksiä. Jokaisessa asuinkorttelissa on huollolle ja pelastusreitille va-
rattu h-merkitty alueen osa.

Osa asukkaiden yhteistiloista (mm. saunatilat) määrätään asema-
kaavassa sijoitettavaksi rakennuksen ylimpään kerrokseen. Saunan
yhteyteen tulee rakentaa kattoterassi. Kattoterassien yhteyteen saa
rakentaa viherhuoneita, katoksia ja pergoloita.
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Ratapihakortteleissa ekologisuus on liitetty osaksi tiivistä korttelira-
kennetta. Asemakaavassa määrätyt viherkatot (vähintään 50 % kat-
topinta-alasta) tuovat kaupunkiluontoa kortteleihin. Tavoitteena on
ekosysteemipalveluiden lisäksi lisätä kattojen aktiivista käyttöä ja
asukkaiden toiminnallisuutta.

Ilmanvaihtokonehuoneet saa asuinkortteleissa sijoittaa kattotasolle.
Tilat suunnitellaan osaksi rakennusten kattoarkkitehtuuria ja ne tulee
suunnitella ja sijoittaa huolellisesti. Teknisten tilojen tulee ulottua si-
säpihan julkisivulinjaan kiinni. Tilojen tulee noudattaa rakennuksen
julkisivujen materiaaleja ja värejä.

Julkisivut kuten C-korttelin kohdalla on mainittu.

Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Y-korttelialueelle sijoitetaan Pasilan peruskoulu ja päiväkoti. Raken-
nusten korkeudet vaihtelevat yhden ja neljän kerroksen välillä. Kou-
lun laajuus on 10 000 k-m2 ja päiväkodin laajuus on 1 500 k-m2.
Koulun ja päiväkodin kortteli sijoittuu keskeiselle paikalle Ratapiha-
kortteleiden tiiviissä kaupunkirakenteessa. Kortteli rajautuu kolmelta
sivultaan Halkopiipunkallion puistomaiseen ympäristöön.

Pasilan koulun lähtökohtana pidetään urbaania monikerroksista kou-
lua. Pääosa koulun välituntipihoista sijoitetaan koulun matalimpien
rakennusten osien katoille. Koulu- ja päiväkotirakennuksen pohjois-
puolella Halkopiipunkalliolla on le-merkitty leikkialue koulun ja päivä-
kodin tarpeisiin, joka on osa Y-korttelia. Koulun ulkoliikuntapaikoissa
tukeudutaan Käpylän liikuntapuistoon.

Y-korttelin on arvioitu rakentuvan alueen viimeisimpinä rakennuk-
sina. Tällöin voidaan olettaa, että Veturitien reunan korttelit toimivat
melusuojana koululle ja päiväkodille sekä kattopihoille ja maantason
leikkialueelle sijoitettaville välituntipihoille.

Mikäli koulu rakennetaan ennen Veturitien reunan kortteleita, koulun
kattopihat tulee suojata meluesteellä. Myös Y-kortteliin liittyvä leikki-
alue (le-alue) on tällöin suojattava melulta aleen itä- ja koillisreu-
nasta. Päiväkodin rakennusala on sijoitettu avokallion juurelle mah-
dollisimman etäälle Veturitiestä. Näin pyritään varmistamaan mah-
dollisimman terveellinen ja turvallinen sijainti tilanteessa, jossa päi-
väkoti rakentuisi huomattavasti koulua aikaisemmin ja jossa Veturi-
tien reunan korttelit eivät olisi kaikilta osin rakentuneet.

Koulun ja päiväkodin autopaikat sijoitetaan kadun toisella puolella
olevaan tontin 17109/2 alueelliseen pysäköintitaloon.

Y-kortteli erottuu muista alueen rakennuksista kirkkaan värisillä julki-
sivuilla. Julkisivujen on oltava pääosiltaan muurattua tiiltä, rapattuja,
tai kuvioitua betonia. Puuta voidaan käyttää pieniltä osin julkisi-
vuissa.
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Puisto (VP)

Alueen lähivirkistysmahdollisuudet sijoittuvat Höyrypuistoon ja Hal-
kopiipunkalliolle. Pasilankadun reunassa sijaitseva kallioselänne säi-
lytetään virkistysalueena ja se liitetään osaksi puistoreitistöä, joka on
osa laajempaa Keski-Pasilan osa-alueiden läpi kulkevaa kävelyreit-
tiä. Puistojen laaja jalankulkureitistö on suurelta osin esteetön. Ylei-
selle jalankululle varatut alueet on merkitty likimääräisiksi.

Puistosta suunnitellaan vehreä keidas, joka koostuu sarjasta erilaisia
kokemuksellisia tiloja, joita ovat esimerkiksi paikat levähdykseen,
piknikille, kohtaamisille, leikille ja näköalojen katsomiselle. Puistoalu-
eiden suunnittelussa on otettu huomioon pitkät näkymät niin Höyry-
puiston osalta kuin viuhkamaisesti avautuvissa Halkopiipunkallion
näkymissä. Höyrypuistoon tulee suunnitella riittävän laaja kivetty
alue asukkaiden pienimuotoisia kaupunkikulttuurin tapahtumia var-
ten.

Puisto rakennetaan maanvaraisena, joka mahdollistaa puiden hyvän
kasvun ja hulevesien imeyttämisen. Hulevesien imeytysalueet on
merkitty kaavakarttaan.

Puiston materiaaleissa pyritään säilyttämään muistumia ratapihan
historiasta sekä noudattamaan rakennusviraston erikseen teettämän
Keski-Pasilan Design Manualin ohjeistusta. Puiston tukimuureissa
tulee käyttää graafista betonia, istutusalueiden reunuksissa Corten-
terästä ja muissa kiinteissä rakenteissa puuta. Puistojen pinnoittei-
den tulee pääosin olla mustaa maatiiltä, asvalttia ja kivituhkaa.

Keski-Pasilan taideprosenttiperiaatteissa Ratapihakortteleissa asete-
taan tavoitteeksi, että taidehankkeita toteutetaan tontinluovutuksen
yhteydessä kerättävillä varoilla. Ratapihakortteleissa taide sijoitetaan
puistoalueille. Taideteosten paikat on merkitty kaavakarttaan ohjeel-
lisina ja ne on sijoitettu puistojen näkymien päätteitä painottaen.

Pasilankadun varteen Halkopiipunkalliolle on asemakaavassa mer-
kitty kahvilan rakennusala. Kah-merkitylle alueelle saa sijoittaa enin-
tään 100 k-m2 suuruisen kahvilan.

Rautatiealue (LR)

Asemakaavassa rautatiealue on mitoitettu siten, että se luo edelly-
tykset toteuttaa suunnittelualuetta koskevia osuuksia Liikenneviras-
ton suunnittelemista ratahankkeista (mm. Pisara-rata).
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Liikenne
Lähtökohdat

Alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Itäpuolella sijaitsee Pasi-
lan asema ja länsipuolen kokoojakatua, Pasilankatua, pitkin kulkee
useita linja-autolinjoja sekä raitiotielinja.

Alueen länsireunalla kulkee Pasilankatu, jonka keskimääräisen arki-
vuorokausiliikenteen on arvoitu liikenne-ennusteissa vuonna 2035
vähenevän nykyisestä noin 15 000 ajoneuvosta 5 000 ajoneuvoon.

Alueen halki kulkee Veturitie, joka on suunniteltu siirrettäväksi radan
viereen alueen itäreunaan. Veturitien mitoitus perustuu ennusteisiin,
joissa on otettu huomioon seudulliset tarkastelut.

Kaavaratkaisu

Alueen sisäinen katuverkko rakentuu itä-länsisuuntaisesta kokooja-
kadusta (Höyrykatu), joka yhdessä radan alittavan Rautatieläisenka-
dun tunnelin kanssa muodostaa uuden poikittaisyhteyden Itä- ja
Länsi-Pasilan välille. Pohjois-eteläsuuntaiset tonttikadut (Tenderin-
lenkki ja Tulistimenkatu) palvelevat Ratapihakortteiden sisäistä lii-
kennettä. Tenderinlenkki ei liity etelässä Firdonkatuun eikä Tulisti-
menkatu yhdisty pohjoisessa Radioporttiin. Asuinalueen kautta joh-
detaan yhteys autojunaterminaaliin (Laskumäki), joka sijaitsee Haa-
rakallion ja monitoimihallin välissä. Lisäksi Radiokadulta on uusi ko-
koojakatuyhteys (Radioportti) Veturitielle alueen pohjoisosassa.

Alueen itäreunassa kulkee pääkatu, Veturitie, joka yhdistää Tuusu-
lanväylän jatkeen ja Hakamäentien etelään Nordenskiöldinkadulle ja
itään Teollisuuskadulle. Veturitien keskimääräisen arkivuorokausilii-
kenteen on arvioitu liikenne-ennusteissa vuonna 2035 olevan Rata-
pihakortteleiden kohdalla 37 100 45 100 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Alueen vieressä sijaitsee Pasilan asema, johon on jalankulkuyhtey-
det etelässä keskustakorttelin kautta ja pohjoisesta olemassa olevan
rautatien alikulun kautta. Pasilankadulle on suunniteltu raitiotievau-
nujen ja linja-autojen yhteiskäyttöpysäkit Pasilansillan pohjoispuo-
lelle sekä Kyllikinportin ja Radiokadun välille. Veturitielle rakenne-
taan linja-autopysäkit Laskumäen eteläpuolelle. Ratapihakortteleiden
kaava-alueelta on lähimmälle raideliikenteen asemalle tai pysäkille
linnuntietä alle 400 metrin matka.

Alueen asuntojen autopaikat rakennetaan korttelikohtaisesti keskitet-
tynä ja nimeämättöminä. Autopaikkojen vuorottaispysäköintiä voi-
daan toteuttaa asuntojen ja toimistojen välillä. Asemakaava mahdol-
listaa myös tontin yhteiskäyttöautojärjestelmään liittymisestä synty-
vät hyödyt asemakaavassa mainituin ehdoin. Autopaikat suunnitel-
laan lähtökohtaisesti kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien
(15.12.2015) asuntojen pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeiden
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mukaisesti. Ohjeissa on huomioitu alueen erinomainen sijainti jouk-
koliikenteen suhteen. Autopaikkamäärien laskentaohjeesta voidaan
poiketa vain erityisten perusteluiden avulla.

Pysäköinnin selvitykset

Veturitien siltarakenteen alle, suunnittelualueen pohjoisosaan, on
tarkasteltu noin 400 autopaikan pysäköintilaitosta (Veturitien alainen
pysäköintilaitos, Teliparkki, alustava viitesuunnitelma, Sito Oy
6.6.2014). Työ on tehty asemakaava- ja asemakaavan muutosluon-
nosta varten. Teliparkista on luovuttu, koska kustannukset autopaik-
kaa kohden ovat selvityksessä 1,5 kertaiset verrattuna pihakansien
alapuolisiin vastaaviin laitoksiin.

Lisäksi Ratapihakortteleiden alueelle on tarkasteltu korttelikohtaisia
pysäköintiratkaisuja sekä alueellista pysäköintilaitosta (Ratapihakort-
telit asemakaavaluonnos, Pysäköintivaihtoehtojen rakennetekninen
yleissuunnitelma, Rockplan Oy 30.6.2015). Tarkastelu on tehty ase-
makaavaluonnoksen (2.12.2014) pohjalta. Tehokkaasti rakennettu-
jen kortteleiden ja suunnittelualueen suurien korkoerojen vuoksi au-
topaikkojen laskentaohjeiden mukaiset autopaikkamäärät eivät
mahdu kortteleihin pihakannen alle yhteen tasoon. Selvityksessä
lähtökohtana oli, että autopaikat sijoitetaan pääosin kahteen tasoon.

Selvityksen pohjalta on alueen pysäköintiratkaisuja kehitetty edel-
leen. Asemakaavassa on päädytty sekä yksi- että kaksitasoisiin pi-
hakannen alaisiin pysäköintitiloihin. Kaksitasoiset pihakannet ovat
kortteleissa, joissa on suurimmat maaston korkeuserot (korttelit
17107 ja 17111).

Korttelit 17105 ja 17110 saavat sijoittaa korttelikohtaisten autopaik-
kojen lisäksi autopaikkoja alueelliseen pysäköintilaitokseen tontille
17109/2, johon tulee sijoittaa myös YL-korttelin 17108 ja tonttien
17109/ 3 ja 4 autopaikat.

Palvelut
Lähtökohdat

Ratapihakortteleiden eteläpuolella sijaitseva keskustakortteli on ra-
kenteilla. Keskustakorttelin kaupat ja palvelut tulevat olemaan katta-
vat ja ne palvelevat sekä lähialueen että seudun asukkaita.

Itä- ja Länsi-Pasilassa on myös kaupallisia ja kunnallisia palveluja,
mutta niitä on varsin vähän. Palvelut ovat pääosin päivittäistavara-
kauppoja ja ravintolapalveluita.
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Kaavaratkaisu

Ratapihakorttelit luovat edellytykset liike-, toimisto-, ja palvelutilojen
rakentamiselle, joita on yhteensä noin 36 000 k-m2. Tulevan keskus-
takorttelin laajat ja kattavat palvelut sekä julkisen liikenteen termi-
naali ovat Ratapihakortteleiden välittömässä läheisyydessä.

Keskustakorttelin palvelukeskittymä, hankenimeltään Tripla, avautuu
Firdonkadulle kauppakeskusnäkymillä, jotka ovat Ratapihakorttelei-
den Höyrypuiston päätteenä. Ratapihakortteleihin on mahdollista ra-
kentaa urbaania kaupunkia, jossa kivijalkapalvelut ovat tärkeässä
asemassa.

Ratapihakortteleihin sijoittuvat palvelut ovat osin paikallispalveluita ja
osin keskustapalveluita laajemmalle asiakaskunnalle, joita alueelle
tulee Triplan vetovoiman ansiosta.

Kaupallisille palveluille sopivia liikepaikkoja on eniten alueen etelä-
osissa, Firdonkadun, Pasilankadun, Veturitien ja Höyrykadun var-
rella. Tenderinlenkin varrelle kapean Höyrypuiston ympärille pyritään
luomaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkureittien varsille lähipalve-
luita ja paikkoja oleskelulle.

Päiväkoti ja koulu sijoittuvat Ratapihakortteleihin.

Esteettömyys

Asemakaava-alueella Halkopiipunkallion ympäristössä mäkiseen
maastoon tulee kiinnittää huomiota esteettömien yhteyksien järjestä-
misessä. Halkopiipunkalliolta kaakkoon laskeutuva pääreitti, Höyry-
polku, on mahdollista toteuttaa esteettömänä. Muu kallion ympäris-
tön jalankulkureitistö on suurelta osin esteetön.

Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia
aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee avoimessa pohjois-eteläsuuntaisessa laak-
sopainanteessa Pasilankadun ja ratapenkereen välissä. Pasilanka-
dun varressa on metsäinen rinne sekä avokalliota, jonka lakialue ko-
hoaa alueen maamerkiksi. Pasilankadun varren toimistotalot muo-
dostavat lännessä alueelle rakennetun reunan. Alueen luoteisreu-
nassa sijaitsee Yleisradion alue. Monitoimihallin tontti rajaa suunnit-
telualuetta koillisessa.

Suuri osa suunnittelualueesta on käytöstä poistettua ratapiha-alu-
etta. Alaratapihan järjestelyraiteet on purettu vuonna 2011.
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Aluetta leimaa vahvasti rautatien ja liikenteen rooli. Rautatien ristik-
kosillat alueen koillisreunassa luovat komean rakennetun maamer-
kin.

Alueen itälaidalla kulkee Veturitie, joka on Metsäläntieltä Norden-
skiöldinkadulle johtava pääkatu.

Alueella on VR:n toimintaa palvelevia rakennuksia: VR:n toimisto-
talo, VR:n verstas ja varasto. Veturitien varrella on yksittäinen talo.

Kaavaratkaisu

Pasilankadun reunassa sijaitseva Halkopiipunkallion kallioselänne,
joka on osayleiskaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi alu-
eeksi, säilytetään virkistysalueena ja liitetään osaksi Ratapihakortte-
leiden puistoakselia.

Ekologinen kestävyys

Kestävän kaupunkikehityksen kannalta kaavoitetun alueen voidaan
todeta noudattavan Helsingin tavoitteita tiiviistä joukkoliikenteeseen
nojaavasta kaupungista, joka ottaa huomioon kaupunkiluonnon mer-
kityksen niin virkistys- kuin ekosysteemipalveluidenkin kannalta.

Asemakaavassa säilytetään alueelle ominainen avokallio ja sen kas-
villisuus. Sen lisäksi entiselle ratapihalle rakentuu puisto sekä viher-
kattoja. Kaavamääräyksen mukaisesti vähintään 50 % korttelikohtai-
sesta kattopinta-alasta tulee toteuttaa monipuolisina viherkattoina.

Viheralueiden tuottamat hyödyt ovat ekologisesti, sosiaalisesti, ja ta-
loudellisesti merkittäviä. Viheralueet imeyttävät vettä maaperään, hil-
litsevät valuntaa, sitovat hiiltä, puhdistavat ja viilentävät ilmaa, sekä
lisäävät monimuotoisuutta kaupunkialueilla. Kasvillisuus lisää myös
hyvinvointia, ja kohottaa alueen esteettisiä arvoja.

Viherkatoilla on lisäksi rakennusten energiatehokkuuden ja kattora-
kenteiden kestävyyden kannalta monia erikoisominaisuuksia, joita
ympäröivät puistoalueet eivät samalla tavalla pysty tuottamaan. Vi-
herkatot viilentävät ja eristävät rakennuksia luonnollisin menetelmin
laskien näin rakennusten energiankulutusta etenkin kesäaikaan. Vi-
herkattojen tuottamat hyödyt viilennyspotentiaalin kannalta ovat suu-
rimmat kattoa lähimpänä sijaitsevissa kerroksissa sekä rakennuk-
sissa, joiden kattopinta-ala on suuri suhteessa rakennuksen korkeu-
teen. Lisäksi viherkatot suojaavat kattorakenteita UV-säteilyltä ja
lämpötilojen rajulta vaihtelulta pidentäen katon käyttöikää.

Viheralueiden kattava ja tasainen sijoittelu alueelle asemakaavan
määräysten mukaisesti hillitsee lisäksi ilmastonmuutosta ja auttaa
naapurustoa mm. nouseviin keskilämpötiloihin, helleaaltoihin ja rank-
kasateisiin varautumisessa. Kasvillisuus antaa näin ollen luontaisen
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vasteen tulevaisuuden muuttuvalle ilmastolle, toimien samanaikai-
sesti hiilinieluna. Ratapihakorttelit voidaankin nähdä ilmastonkestä-
vän kaupunkisuunnittelun pilottikohteena kantakaupungin alueella.

Helsingin ympäristötavoitteiden kannalta alueen monitorointi on jat-
kossa tärkeää. Innovatiivisia viherrakenteita on kokeiltu Helsingissä
toistaiseksi rajallisesti, minkä vuoksi niiden seurannan ja mahdolli-
sen muokkaamisen on oltava kestävän kaupunkisuunnittelun keski-
össä. Ratapihakortteleissa suoritettavan seurannan avulla voidaan
oppia muun muassa viherkattojen viilennyspotentiaalin vaikutuk-
sesta rakennusten energiankäyttöön Suomen oloissa, sekä huleve-
sirakenteiden tehokkuudesta. Lisäksi alueen asukkaiden ja muiden
toimijoiden informoiminen ja valveutuneisuuden lisääminen ympäris-
töasioista sekä kaupunkialueiden kestävästä kehityksestä on tär-
keää.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Alueella on VR:n toimintaa palvelevia rakennuksia: VR:n toimisto-
talo, VR:n verstas ja varasto. Veturitien varrella ollut yksittäinen
asuintalo on purettu. Rakennusten säilyttäminen ei ole ollut osayleis-
kaavan lähtökohtana.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueella ei sijaitse suojelukohteita.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on osin liitettävissä olemassa olevaan teknisen huollon
verkostoon. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää teknisen huollon
verkoston lisärakentamista sekä johtosiirtoja.

Kaavaratkaisu

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää teknisen huollon verkoston
lisärakentamista. Pasilankadun raitioliikennejärjestelyt aiheuttavat
johtosiirtoja. Pasilankadun ja uuden Veturitien välillä olevat nykyiset
teknisen huollon verkoston osat poistetaan käytöstä. Teknisen huol-
lon lisärakentaminen tukeutuu Keski-Pasilan olemassa oleviin sekä
suunniteltuihin verkostoihin. Veturien jatkosuunnittelussa tulee huo-
mioida Hartwall-areenaa palvelevan yksityisen vesihuoltoverkoston
toiminnan turvaaminen.

Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee olemassa olevia teknisen
huollon tunneleita. Avokallion pohjoispuolella sijaitseva kulkuyhteys
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teknisen huollon tunneliin säilyy. Tunnelin ajoyhteys linjataan uudel-
leen ja integroidaan kortteliin 17111. Teknisen huollon tunnelin suun-
nittelussa on huomioitava korttelin 17111 pelastus- ja huoltoajoyh-
teys pihakannelle sekä istutettavan alueen kasvukerroksen paksuus
ja paino.

Vesihuolto

Pasilankadun raitiotiejärjestelyjen myötä nykyiset vesihuoltolinjat siir-
retään Pasilankadun länsireunaan. Ratapihakorttelin alueelle raken-
netaan vesijohto Pasilankadulla olevasta nykyisestä vesijohdosta ja
liitetään uudelle Veturitielle rakennettavaan vesijohtoon rengasyhtey-
den saamiseksi.

Käyttöveden paineen turvaamiseksi rakennukset tulee varustaa tar-
vittaessa kiinteistökohtaisella paineenkorotuksella.

Jätevesi

Jätevedet johdetaan viettoviemäreissä ja liitetään Firdonkadulle ja
uudelle Veturitielle rakennettavaan jätevesiviemäriin ja johdetaan
edelleen Veturitallien pohjoispuolelle rakennettavaan jätevesitunne-
liin. Maanalaisten tilojen jätevedet tulee johtaa tarvittaessa kiinteistö-
kohtaisella pumppaamolla yleiseen viemäriverkostoon.

Hulevesi

Alueen pohja- ja orsivesipinnan tason ylläpitämiseksi tulee hyvälaa-
tuiset katto- ja piha-alueilla syntyvät hulevedet johtaa rakennettavien
viivytys- ja imeytysrakenteiden avulla ensisijaisesti pohjaveteen ja
toissijaisena orsiveteen. Asemakaavassa on määräys liittymisestä
hulevesien imeytysjärjestelmään.

Pasilankadun hulevedet johdetaan viettoviemärin avulla Keskuspuis-
toon, muualla hulevedet johdetaan viettoviemärissä Veturitielle ra-
kennettavaan hulevesiviemäriin ja johdetaan Töölönlahteen.

Sähkö

Ratapihakorttelin alue tulee olemaan Ilmalantorin sähköaseman ja-
kelualuetta. Alueelle rakennetaan kokonaan uusi jakeluverkko. Asu-
mista palveleva sähkönjakelu tulee vaatimaan asuntokortteleihin ai-
nakin kolme uutta jakelumuuntamotilaa. Korttelitehokkuus ohjaa kak-
soismuuntamoratkaisuun. Yhden muuntamon lattiapinta-alatarve on
noin 20 m2.

Toimitilakortteleiden sähkönjakelu tulee vaatimaan omat muuntamo-
tilansa tai useita muuntamotiloja. Toimitilakorttelit tulevat todennäköi-
sesti olemaan keskijänniteasiakkaita, jolloin kortteleihin rakennetaan
asiakkaan omat vain ko. korttelialueita palvelevat muuntamot.
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Alueellinen keskijänniteverkko rakennetaan liitepiirroksen mukaisesti
Pasilankadun itäreunassa risteillen korttelin pihakaduilla. Muutosalu-
een eteläpuolella Triplan kaavaluonnoksessa sähköverkolle on va-
rattu tila Maistraatinportin jatkeen pohjoisreunaan.

Aluetta palvelevan uuden jakeluverkon budjettihinta-arvio on noin
1,3 milj. euroa. Summa sisältää yhden kilometrin pituisen keskijänni-
teyhteyden rakentamisen Ilmalantorin sähköasemalta muutosalueen
pohjoisreunaan. Kaapelireitti sijoitetaan Televisiokadun katualuee-
seen.

Kaukolämpö- ja jäähdytys

Alue on liitettävissä Pasilankadulla olemassa olevasta kaukolämpö-
ja jäähdytysverkosta. Pasilankadun raitioliikennejärjestelyt edellyttä-
vät ko. linjojen johtosiirtoja.

Tietoliikenne

Alueelle rakennetaan tietoliikenneyhteydet Pasilankadulla olemassa
olevasta verkostosta sekä Veturitielle rakennettavasta tietoliikenne-
verkostosta.

Jätehuolto

Alueelle rakennetaan jätteen imuputkikeräysjärjestelmä. Putkikulje-
tusjärjestelmän keräyspisteet tulee integroida rakennuksen yhtey-
teen. Järjestelmään sopimatonta jätettä kuten isokokoista seka- ja
pahvijätettä sekä lasi- ja metallijätettä varten tulee rakentaa jäte- ja
kierrätyshuoneita. Nämä huoneet tulee sijoittaa rakennukseen.

Maaperä, kallioperä, pohjavesi, rakennettavuus

Lähtökohdat

Ratapihakortteleiden alue on Länsi- ja Itä-Pasilan kallioisten aluei-
den väliin jäävä etelä-pohjoissuuntainen laakso. Nykyinen maan-
pinta +38, ylimmillään maanpinta on
pohjois- ja länsiosalla ja laskee itään ja etelään mennessä. Laaja
alue itä- ja et +17.

Alue on pintaosaltaan täyttömaata, joka on osin pilaantunutta. Täyt-
tömaakerroksen paksuus on noin 1 5 metriä. Täyttömaakerroksen
alla on savikerros, 10 metriin. Sa-
vialueella on myös turvetta täytteen alla. Saven alla on silttiä, hiek-
kaa ja moreenia.
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Kallionpinta on luoteisosan kallioisella mäellä ylimmillään noin +38 ja
laskee eteläosalla tasoon noin - -10. Kyllikinportin jatkeen ja Vetu-
ritien risteyskohdalla kallionpinta nousee lähelle nykyistä maanpintaa
noin tasoon +15.

Pohja- ja orsivesi on lähellä maanpintaa ja virtaussuunta on pääasi-
allisesti etelään.

Kaavaratkaisu

Rakennukset perustetaan pääsääntöisesti savi- ja täyttöalueilla paa-
luilla kantavaan pohjakerrokseen sekä reuna-alueilla anturoilla. Ka-
dut ja kunnallistekniikka tulee perustettavaksi osin maanvaraisesti,
osin keventämistä ja paalulaattarakennetta käyttäen.

Nykyisen maanpinnan lähellä olevan pohja- ja orsiveden vuoksi
maanalaiset pysäköintiratkaisut ovat vaikeasti toteutettavissa. Kaa-
vakartassa ja -määräyksissä on annettu kortteleiden pihojen maan-
pinnan ja kansirakenteiden likimääräiset korot. Korttelille AK 17105
on annettu kaavamääräyksenä alin kuivatustaso +14.5, jonka ala-
puolelle ei saa sijoittaa kuivatusrakenteita, -järjestelmiä tai muita ra-
kenteita kuten salaojaputkia tai perustuksia pohja- ja orsiveden ta-
son säilymisen vuoksi. Lisäksi on annettu muita kortteleita koskeva
kaavamääräys orsi- ja pohjaveden pinnan alenemisesta.

Alimmat kuivatustasot on määritelty kortteleittain: 17105, +14.5;
17106, +14.7; 17110, +16.0; 17109, +16.5; 17112, +16.5; 17111,
+19.5. Edellä annettujen kuivatustasojen alapuolelle ei saa sijoittaa
kuivatusrakenteita tai -järjestelmiä kuten salaojasorakerros tai -put-
ket, jotka kuivattavat pohja- ja orsivettä eikä muita rakenteita kuten
perustuksia, jotka estävät veden virtaamista.

Pilaantunut maa

Kaava-alueesta iso osa on toiminut ratapihana. Maaperän pilaantu-
neisuustutkimuksissa on todettu paikoitellen kohonneita pitoisuuksia
metalleja, öljyhiilivetyjä ja PAH-yhdisteitä. Lisäksi alueen lounais-
osassa on havaittu rakennusjätettä.

Pilaantuneisuuden laajuutta selvitetään tarkemmin lisätutkimuksilla.
Maaperän puhdistustarve on arvioitava ja pilaantuneet alueet kun-
nostettava ennen rakentamista. Lisäksi kaava-alueen lounaisosassa
on kaivutöiden yhteydessä varauduttava jätejakeiden käsittelemi-
seen.
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Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Alueen katuverkon liikenteestä aiheutuu melua ja ilman epäpuhtauk-
sia ympäristöön. Juna- ja raitiotieliikenteestä kohdistuu maaperään
värähtelyä, joka ilman torjuntatoimia voi radan läheisyyteen sijoittu-
vissa rakennuksissa esiintyä häiritsevänä tärinänä tai runkomeluna.

Kaavamuutosalue on nykytilanteessa kauttaaltaan melualuetta,
jossa ylittyy melutason ohjearvot ulkona. Vilkkaitten katujen varrella
voi ilmanlaatu erityisesti typpidioksidin ja hiukkasten osalta olla ajoit-
tain heikentynyttä.

Kaavaratkaisu

Asemakaavoituksen yhteydessä alueelta on laadittu erillinen ympä-
ristömelu- ja runkomeluselvitys (Akukon Oy, 13.4.2015) sekä ilman-
laatuselvitys (lmatieteen laitos, 21.4.2015). Selvitykset pohjautuvat
vuoden 2035 liikenne-ennusteeseen (kaupunkisuunnitteluvirasto),
jossa Veturitie on liitetty Tuusulanväylään.

Alueen katuverkon liikennemäärien ennustetaan muuttuvan merkittä-
västi tulevaisuudessa. Melun ja ilmanlaadun kannalta erityisesti Ve-
turitien varrella liikennemelu (45 100 37 100 ajoneuvoa/vrk) on voi-
makasta ja ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ylittävät ajoittain oh-
jearvotason.

Melu (ajoneuvoliikenne)

Ympäristömelun laskennassa selvitettiin rakennusten julkisivuille ja
pihoille kohdistuvina melutasot.

Melutason ohjearvojen (asuin- ja lepohuoneiden päiväajan kes-
kiäänitaso 35 dB ja yöajan keskiäänitaso 30 dB, Valtioneuvoston
päätös 993/1992) saavuttamiseksi asuintiloissa, julkisivuille asete-
taan kaavavaatimus. Veturitien varteen kaavavaatimus on suurim-

LAtr = 37 dB. Muualla alueella
3 dB.

Asemakaavassa Veturitien puolen meluvaatimukset esitetään raken-
nuksen ulkovaippaan kohdistuvina melutasoina (päiväaikainen melu-
taso) esim. Laeq 72 dB, jonka perusteella voidaan määrittää vaati-
mus ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Melulaskenta tehtiin kahdelle eri rakentamisvaiheelle:
 vaihe, jossa vain alueen länsipuolen korttelit ovat valmistu-

neet, ns. väliaikainen tilanne
 vaihe, jossa koko alue on valmistunut, ns. lopullinen tilanne
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Alueen länsipuolen asuinkorttelit ja koulu on mahdollista rakentaa
ennen Veturitien reunan rakentamista asemakaavassa esitetyin
määräyksin.

Erityistarkastelussa tutkittiin Veturitien reunan matalampien raken-
nusten osien, ns. "jalustan", vähimmäiskorkeutta, jolloin korttelipihat
ovat vielä melulta suojattuja. Asemakaavassa on määrätty rakennuk-
sen vesikaton korkeusaseman sallittu vaihteluväli. Ensimmäinen
luku on alin sallittu korkeusasema ja toinen luku on ylin sallittu kor-
keusasema. Alimman korkeusaseman on ehdottomasti toteuduttava,
jotta kortteleiden pihat saadaan suojattua melulta.

Kortteleiden sisäpihoilla melutasot alittavat päivä- ja yöajan ohjear-
vot 55 dB ja 50 dB. Rakennukset toimivat tehokkaina meluesteinä
muuten vilkkailta liikenneväyliltä.

Päiväaikaisen melun ohjearvon saavuttamiseksi voidaan parvekkeita
sijoittaa valtaosalle julkisivuja, kunhan yli 52 dB julkisivuille tulevat
parvekkeet lasitetaan. Asuntojen parvekkeita ja tuuletusikkunoita ei
saa sijoittaa Veturitien puoleiselle julkisivulle. Leikkiin- ja oleskeluun
tarkoitetut piha-alueet sekä oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja
suunnitella siten, että saavutetaan melutason ohjearvot ulkona
(vanha alue).

Y-korttelialueen (koulu ja päiväkoti) kattopihat tulee suojata melues-
teellä, mikäli koulu rakennetaan ennen Veturitien reunan C- ja C-1-
kortteleita. Itäpuolen kortteleiden toteutuksen myötä meluesteitä ei
tarvita.

Ilmanlaatu

Asemakaavoituksen tueksi tehdyssä ilmanlaatuselvityksessä tutkit-
tiin ajoneuvoliikenteen typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöjen leviä-
mistä Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden julkisivuilla (Veturitie, Fir-
donkatu, Radioportti).

Ilmanlaatuselvityksen pohjalta voidaan todeta, että mallilaskelmien
tulosten mukaan typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuus alittaa vuosi-
raja-arvon kaikkien tarkasteltujen julkisivujen kohdalla ollen korkeim-
millaan 38 µg/m3 (Raja-arvo 40 µg/m3).

Pienhiukkasten vuosikeskiarvopitoisuus alittaa selvästi vuosiraja-ar-
von kaikkien tarkasteltujen julkisivujen kohdalla ollen korkeimmillaan
11 µg/m3 (raja-arvo 25 µg/m3).

Raja- ja ohjearvoihin verrannollisia typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoi-
suuksia tarkasteltaessa suunnittelua ohjaavaksi tekijäksi nousee typ-
pidioksidin vuorokausiohjearvojen ylittyminen. Pystysuunnassa tar-
kasteltuna Veturitien läheisyydessä typpidioksidin vuorokausiohjear-
von ylittyminen on erittäin todennäköistä enimmillään 6 metrin kor-
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keudelle tienpinnan tasosta. Kun etäisyys tien pinnasta on pysty-
suunnassa vähintään 13 metriä, on ylittyminen melko epätodennä-
köistä.

Asunnot eivät saa avautua Veturitien puolelle kolmen ensimmäisen
kerroksen kohdalla Veturitien tasosta lukien. Asuntoja ei saa myös-
kään sijoittaa viiteen ensimmäiseen kerrokseen Veturitien ja Firdon-
kadun risteyksessä.

Asemakaavassa on määrätty, että rakennusten ilmanotto tulee jär-
jestää suodatettuna mahdollisimman etäältä ja korkealta Veturitien
katualueeseen nähden.

Parvekkeet ja muut oleskelutilat sijoitetaan mahdollisimman etäälle
Veturitien tienpinnantasosta. Sisäpihojen puolella pitoisuudet ovat
tyypillisesti pienempiä kuin kadun puolella.

Runkomelu ja tärinä (raideliikenne)

Laaditun selvityksen mukaan sekä junaliikenne että raitiotieliikenne
voivat aiheuttaa kaavamuutosalueen asuinkortteleihin runkomelua,
joka ylittää alimmissa kerroksissa runkomelun enimmäistasolle esite-
tyt suositusarvot (30/35 dB) asuinhuoneissa. Veturitien varrella sijait-
sevissa kortteleissa junaliikenteen aiheuttama runkomelualue, jossa
suositusarvot voivat ylittyä, arvioidaan ulottuvan korttelialueille noin
20 35 metrin etäisyydelle Veturitien reunasta. Raitiotien osalta run-
komelualueiden arvioidaan ulottuvan korttelialueille noin 10 15 met-
riä Pasilankadun reunasta. Asemakaavassa edellytetään runkomelu-
vyöhykkeille sijoittuvilta kortteleilta rakennusten suunnittelua siten,
että runkomelun tavoitetasot sisätiloissa eivät ylity. Erityisesti tämä
tulee ottaa huomioon Pasilankadun varressa, jossa runkomelua tulisi
torjua tulevissa asuinrakennuksissa käyttämällä kadun pintaraken-
teen ja rakennuksen sokkelin väliin sijoittuvaa pystysuoraa eristystä.
Mikäli raitiotien ratarakenteen alapuolelle ei sijoiteta eristeitä, tulee
todennäköisesti rakennusten perustukset eristää Pasilankadun var-
ressa. Rakennusten eristystarve voi koskea myös Veturitien vartta,
mikäli kerrosvaimennuksella ei päästä riittävän alhaiseen runkomelu-
tasoon asuintiloissa. Raideliikenteestä ei arvioida muodostavan kort-
telialueelle tärinähaittaa.

Pelastusturvallisuus

Suunnittelussa on riittävässä laajuudessa otettu huomioon pelastus-
turvallisuus ja varmistettu ajoyhteyksien mitoituksen riittävyys pelas-
tusajoneuvoille. Kortteleiden sisäpihoille on ajoyhteydet pelastus- ja
huoltoajoneuvoille (pel- ja h-merkinnät). C- ja C-1-kortteleissa raken-
nukset ovat joko 2 4 kerroksisia tai niin korkeita, että on toteutettava
kaksi uloskäytävää.

Rakennuksiin sijoitettaviin muuntamotiloihin tulee olla suora sisään-
käynti ulkoa.
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Nimistö

Nimistötoimikunta käsitteli alueen nimiä 16.9.2015 ja päätti nimistön
aihepiiriksi Suomen rautatieliikenteen alkuvuosikymmenet ja höyry-
veturitekniikan. Nimistötoimikunta esitti alueelle seuraavia nimiä:

Höyrykatu Ånggatan
Höyrypolku Ångstigen
Höyrypuisto Ångparken
(perustelu: höyryveturit)

Tenderinlenkki Tenderlänken
(perustelu: höyryveturit, höyryveturin polttoaine- ja vesivaunu)

Tulistimenkatu Överhettargatan
Tulistimenkuja Överhettargränden
(perustelu: höyryveturit, höyrykattilakomponentti)

Halkopiipunkallio Vedskorstensberget
(perustelu: höyryveturit, halkopolttoisille höyryvetureille kehitetty le-
veämallinen savutorvi)

Laskumäki Växlingsvallen
(perustelu: höyryveturit, lajitteluratapihan osan mukaan)

Rautatieläisenkatu Järnvägsmannagatan
(perustelu: Itä-Pasilan osa-alueella käytössä oleva nimi, jota jatke-
taan tarvittaessa radan ali uudelle kaava-alueelle)

Radioportti Radioporten
(perustelu: radio- ja tv-toiminta)

Vaikutukset

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan,
kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön

Ratapihakortteleiden asuinalueen rakentuminen puretulle alaratapi-
halle keskustakorttelin pohjoispuolelle jatkaa Keski-Pasilan muutosta
kohti urbaania aluetta. Alue sijaitsee Länsi-Pasilan ja radan välissä
ja alueen rakentumisella on yhdyskuntarakennetta eheyttävä vaiku-
tus.

Kaava-alueen rakentaminen tukeutuu vahvasti raideliikenteeseen.
Alue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärellä, joita
kehitetään edelleen keskustakorttelin rakentamisen yhteydessä.

Avonainen maisema radan vieressä tulee rakentamisen myötä muut-
tumaan voimakkaasti. Maisemassa näkyvä avokallion laki sälytetään
virkistysalueena.
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Veturitien varren rakentaminen muodostaa koko Ratapihakortteleille
vahvan imagon. Tien reunan korkeimpien rakennusten vaihtelevan
korkuiset huiput (11 16 krs.) piirtävät alueelle vahvan ja persoonalli-
sen profiilin.

Alueen rakennettu länsireuna Pasilankadun varressa sopeutuu
Länsi-Pasilan rakennusten mittakaavaan. Avokallion reunavyöhyk-
keellä kaksi korkeaa asuinrakennusta nousevat ympäröiviä raken-
nuksia korkeammalle.

Pitkiä näkymiä pohjois-eteläsuunnassa ja Itä-länsisuunnassa on py-
ritty luomaan Ratapihakortteleiden läpi.

Viherkattoja rakennetaan koko alueella.

Alueen suunnittelussa on huomioitu ympäröivien alueiden ja katujen
erilaiset korkeustasot: Keskustakorttelin jalustan taso +33, Pasilan-
kadun korkomaailma, raideliikenteen laitureiden taso ~+24, Pasilan-
kadun pohjoispään taso +30 Yleisradion ympäristössä sekä kor-
keista rakennuksista avautuvat näkymät.

Ratapihakortteleita keskeltä halkova julkinen puistoakseli tuo veh-
reyttä ja viihtymisen paikkoja alueen asukkaille.

Vaikutukset maa- ja kallioperään, luontoon

Pohja- ja orsivedenpinta tulee säilyttää nykyisellä tasolla. Hulevesiä
on suunniteltu imeytettävän sekä pohjaveteen että orsiveteen ylläpi-
tämään nykyisiä vesipintojen tasoja.

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida savialueilla täytöistä aiheutuvat
painumat.

Pilaantunut maaperä kunnostetaan asemakaavan maankäytön edel-
lyttämään tasoon.

Alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja. Suunnittelualueen länsireu-
nalla oleva metsäinen rinne tulee rakentamisalueeksi. Alueen maa-
merkkinä kohoava avokallio säilytetään ja se yhdistetään osaksi alu-
een uusia virkistysreittejä. Alueen keskelle pohjois-eteläsuuntaisesti
rakennetaan puistoakseli: Höyrypuisto, joka jatkuu luoteeseen avo-
kallion suuntaan Halkopiipunkalliona. Maanvaraisesti rakennetta-
vaan puistoon sijoitetaan myös hulevesien imeytysrakenteita. Viher-
kattoja tulee rakentaa vähintään 50 % kortteleiden kattopinta-alasta.
Ratapihakortteleihin rakennettavat puistot ja viherkatot luovat edelly-
tykset viherympäristön syntymiselle alueella.
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Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Kaavaratkaisu luo edellytykset kantakaupunkimaiselle viihtyisälle
elinympäristölle. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota liikenteen aiheuttamien ympäristöhäiriöiden huomioon ottami-
seen.

Viherkatot tuovat useita hyötyjä kaupunkialueilla. Päästöjen hallin-
nan kannalta keskeistä on viherkattojen kyky suodattaa sadevettä,
hiilen- sekä ilman epäpuhtauksien sidonta ja lämpösaarekeilmiön hil-
litseminen.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Alueella on tehokas korttelirakenne, joka mahdollista hyvät lähipal-
velut. Lisäksi Ratapihakortteleiden välittömässä läheisyydessä on
rakenteilla laajat ja monipuoliset kaupat ja palvelut keskustakortteli
Triplassa.

Viheralueiden kattava sijoittelu alueelle kaavamääräyksen mukai-
sesti hillitsee ilmastonmuutosta ja auttaa naapurustoa siihen varau-
tumisessa.

Alueen asuinkortteleiden autopaikkojen keskittäminen asemakaavan
määräysten mukaisesti tuo 10 15 % vähennyksen autopaikkojen ra-
kentamisen velvoitteeseen. Keskustatoimintojen kortteleissa voidaan
toteuttaa vuorottaispysäköinnin mahdollisuutta. Asemakaava mah-
dollistaa myös muita autopaikkojen määrän vähentämiseen johtavia
keinoja.

Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin

Asukasmäärä on Keski-Pasilan alueella kasvussa ja alueella on pal-
jon kehitysmahdollisuuksia. Alueen asukkaat tarvitsevat lähipalve-
luita, joista pääosa sijoittuu yleensä kivijalkaliiketiloihin. Triplan lähei-
syyden vuoksi Ratapihakortteleihin ei tule juurikaan sijoittumaan eri-
koiskauppaa. Päivittäistavarakauppa sijoittuu myös pääosin Trip-
laan. Alueella on kuitenkin riittävästi asukkaita pienelle lähikaupalle.

Tripla tuo alueen palveluille mahdollisuuksia, mutta myös epävar-
muutta liiketilojen kysynnälle. Triplan ansiosta alue muuttuu vetovoi-
maiseksi kaupunkikeskukseksi ja alueelle tulee asiakkaita myös lähi-
alueen ulkopuolelta.

Osa kaupallisista palveluista ei hae kuitenkaan kauppakeskusliiketi-
laa. Tällaiset toimijat voivat hakea tiloja kauppakeskuksen vierestä.

Ratapihakortteleihin on mahdollista rakentaa urbaania kaupunkikes-
kustaa kivijalkapalveluineen. Ratapihakortteleihin sijoittuvat palvelut
ovat alueen asukkaille ja työssäkäyville lähi- ja paikallispalveluita
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sekä erikoispalveluita, jotka eivät sijoitu Triplaan. Lisäksi Triplan ve-
tovoiman ansiosta ja keskeisen sijaintinsa vuoksi alue palvelee myös
muuta Pasilaa.

Vaikutuksia elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin on kuvattu tarkem-
min kaavoituksen tarpeisiin laaditussa kaupallisten palveluiden mitoi-
tus-selvityksessä. (WSP, 2.2.2015)

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan toteuttamisen edellyttämä teknisen huollon verkosto
tulee palvelemaan myös kaava-alueen ulkopuolisia alueita ja vahvis-
taa olemassa olevan teknisen huollon verkoston käyttöä.  Asema-
kaavamuutoksen yhteydessä teknisen huollon tunnelin olemassa
oleva ajoyhteys säilytetään uudelleen linjattuna.

Suunniteltu tehokas maankäyttö liikenteen solmukohtaan tukee osal-
taan joukkoliikenteen kehittämistä.

Keski-Pasilan rakentuminen lisää alueen pääkatujen liikennettä.
Myös pidempimatkaisen liikenteen osuus kasvaa alueen pääkatuver-
kolla yleiskaavan mukaisten lisääntyvän maankäytön sekä väylä-
hankkeiden toteutuksen myötä. Pääkatuverkon sujuvuus paranee
alueen pääkatujen kehittämisen seurauksena.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteutuskustannukset

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja,
joista osa liittyy koko kaupungin kannalta oleellisiin seudullisiin yh-
teyksiin. Lisäksi tarvitaan väliaikaisia liikennejärjestelyjä joiden kus-
tannuksia ei ole vielä voitu arvioida.

Alueen haastavat maaperäolosuhteet sekä käyttöhistoria edellyttävät
laajaa esirakentamista sekä johto- ja laitesiirtoja. Maaperä edellyttää
katujen perustamista osin paalulaatalle, mikä korottaa kustannuksia.
Maaperän pilaantuneisuuden kunnostustarve ja -kustannukset täs-
mentyvät jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kokonaisuudessaan kaavan toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu
seuraavia kustannuksia (Alv 0 %, 04/2014):

Esirakentaminen 8 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 10 milj. euroa
Sillat ja tunnelit 25 milj. euroa
Puistot ja viheralueet 6 milj. euroa
Huleveden imeyttämisrakenteet 3 milj. euroa
Julkiset rakennukset 35 milj. euroa

Yhteensä 85 90 milj. euroa
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Esirakentaminen kohdistuu pääosin yleisille alueille, eikä korttelialu-
eilla ole tarvetta erilliselle esirakentamiselle. Korttelin 17111 alueella
sijaitsevan teknisen huollon tunnelin ajojärjestelyjä joudutaan ase-
makaavan toteuttamisen vuoksi muuttamaan ja muutoksen kustan-
nukseksi on arvioitu noin miljoona euroa. Johtosiirrot on jo pääosin
toteutettu ja niiden kustannuksiksi on arvioitu noin miljoona euroa.
Pilaantuneen maaperän kunnostuskustannuksiksi laskelmassa on
arvioitu 2,5 miljoona euroa, mutta tämä tulee täsmentymään tarkem-
massa suunnittelussa. Puistoalueiden esi- ja pohjarakentaminen on
arvioitu puistoalueiden kokonaiskustannuksissa.

Katu- ja liikennealueiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin
10 miljoonaa euroa ja kustannuksiin sisältyy myös laajempaan liiken-
nejärjestelmään liittyvän Veturitien kustannukset kaava-alueella. Ve-
turitien osuudeksi on arvioitu noin 6,5 miljoonaa euroa. Raitiotieyh-
teyden kustannuksia ei laskelmissa ole otettu huomioon.

Kaava-alueelle sijoittuu kaksi siltaa, joista Veturikadun päähän sijoit-
tuvan ja rautatien ylittävän sillan kustannuksiksi on arvioitu noin 18
miljoonaa euroa. Haarakallion risteyssillan kustannukseksi on arvi-
oitu noin 5 miljoonaa euroa. Radiokadun alittavan Tulistimenkujan
rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 2 miljoonaa euroa.

Alueen puistojen toteuttamiskustannuksiksi pohjarakentamisineen
on arvioitu noin 6 miljoonaa euroa. Alueella tulee järjestää myös hu-
levesille erilliset imeyttämisrakenteet, joiden kustannuksiksi on arvi-
oitu noin 3 miljoonaa euroa.

Alueelle on suunniteltu sijoitettavan koulu ja päiväkoti, joiden laajuus
on yhteensä alustavasti 11 500 k-m2. Näiden kustannus täsmentyy
tarkemmassa suunnittelussa, mutta alustavasti julkisten rakennusten
toteutuskustannuksiksi on arvioitu noin 35 miljoonaa euroa.

Uuteen kerrosalaan suhteutettuna asemakaavan toteuttamisen kus-
tannukset ovat noin 540 e/k-m2. Mikäli Veturitie ja sen junaradan ylit-
tävä silta rajataan pois kustannuksista, ovat suhteelliset kustannuk-
set noin 385 e/k-m2.

Laskelmissa ei ole otettu huomioon kaupungin ja valtion välisiä maa-
poliittisia sopimuksia, eikä siten lopullisia kustannusten tai tonttitulo-
jen jakoperusteita ole esitetty.

LR-alueen mahdollisia kustannuksia ei ole otettu huomioon laskel-
missa siltoja lukuun ottamatta.

Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta aiheutuu kustan-
nuksia yhteensä noin 4 miljoonaa euroa ja näistä kustannuksista
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vastaavat verkostonhaltijat. Yhdyskuntateknisten järjestelmien kus-
tannukset jakaantuvat seuraavasti:

Vesihuolto 1 milj. euroa
Kaukolämpö ja -kylmä 1,5 milj. euroa
Sähköverkosto 1,5 milj. euroa

Alueen toteuttamisesta saatavat tulot ja kokonaistalous

Alueen tonttien myynti- ja vuokra-arvoksi on kokonaisuudessaan ar-
vioitu alustavasti noin 100 115 miljoonaa euroa perustuen kaupun-
gin yleisesti noudattamaan rahoitus- ja hallintamuotojakaumaan.

Kaava-alueen toteuttamisen kokonaistaloudellisuuteen ja -kannatta-
vuuteen vaikuttavat oleellisesti kustannusten ja tulojen jakoperiaat-
teet maanomistajien kesken

Kaava-alueen tonttitalous

Tonttitalouden kannalta alue on varsin kohtuullisin kustannuksin to-
teutettavissa oleva alue. Rakennusten pääasiallinen perustamistapa
on teräsbetonipaalu ja pohjarakentamiskustannusten on arvioitu ole-
van pääosin välillä 100 350 e/k-m2. Rakenteellinen pysäköinti nos-
taa pysäköinnin kustannuksia ja pysäköintiratkaisut ovat paikkaa
kohden edullisimmat erillisissä maanpäällisissä pysäköintilaitoksissa
ja kalliimmillaan kansipihojen ja rakennusten alle sijoittuessaan. Li-
säksi tonteille aiheutuu kustannuksia hulevesijärjestelmiin liittymi-
sestä, sekä korttelialueiden hulevesien keräysjärjestelmistä.

TOTEUTUS

Ratapihakortteleiden kaava-alueen toteutusta ohjaa Keski-Pasilan
aiesopimus sekä Ratapihakortteleiden suunnitteluun ja toteutukseen
liittyvä Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin välinen yhteis-
työsopimus, joka on valmisteilla.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen toteutus edellyt-
tää tonttien yhteisiä pysäköintijärjestelyjä.

Alueen rakentamisen on arvioitu alkavan aikaisintaan vuonna 2018.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

 uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alu-
eita ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntaraken-
teesta

 varataan riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja var-
ten sekä edistetään verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laa-
tua
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 pilaantuneen maa-alueen puhdistustarpeen selvittäminen en-
nen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin

 uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei sijoiteta
melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.

Helsingin seutua koskevia erityistavoitteita ovat lisäksi:

 Helsinkiä kehitetään raideliikenteen verkostokaupunkina
 Toteutetaan AM-ohjelman asuntotuotantotavoitetta
 Kaavoitetaan asuntoja ja työpaikkoja keskustoihin

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus ei ole ristiriidassa val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen ja taajamatoi-
mintojen aluetta. Alueen itäreunassa sijaitsee päärata.

Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta,
valtakunnan keskus. Alue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi. Ase-
makaavan muutos ei ole ristiriidassa maakuntakaavojen kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tul-
lut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on keskustatoimintojen
aluetta. Suunnittelualueen länsireunalla on kerrostalovaltaisen alu-
een merkintä.

Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (tullut alueella voimaan
10.6.2011) alueella on nykyisiä rakennettuja maanalaisia tiloja sekä
nykyinen tärkeä kulkuyhteys teknisen huollon maanalaiseen tunne-
liin, joka sijaitsee avokallion pohjoispuolella.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
alue on liike- ja palvelukeskustaa (C1). Nyt laadittu kaavaratkaisu on
tarkistetun yleiskaavaehdotuksen tavoitteiden mukainen.

Alueella on voimassa Keski-Pasilan osayleiskaava (tullut voimaan
18.8.2006).
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Asemakaava

Pääosa alaratapihasta on asemakaavoittamatonta aluetta. Suunnit-
telualueen länsi- ja pohjoisosissa on voimassa 4 asemakaavaa vuo-
silta 1979 1996.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Osa alueesta on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteis-
törekisteriin ja osa valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin solmimassa aiesopimuk-
sessa vuodelta 2002 on sovittu Keski-Pasilan maankäytön suunnitte-
luperiaatteiden ja yhteistyön lisäksi muun muassa alueelle tulevan
uudis- ja lisärakennusoikeuden jakamisesta, alueluovutuksissa nou-
datettavista periaatteista ja kunnallistekniikan toteuttamis- ja kustan-
nusvastuusta. Valtio omistaa sopimusalueesta noin 84 % ja kau-
punki noin 16 %. Suunnittelualue kuuluu pääosin aiesopimuksen pii-
riin lukuun ottamatta alueen itäreunaa. Aluetta kehitetään kokonai-
suutena omistusrajoista riippumatta

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi (19.11.2013) Ratapihakort-
teleiden suunnitteluperiaatteet laadittavan asemakaavan pohjaksi
siten muutettuna, että alueen kokonaiskerrosala on vähintään
155 000 k-m2 ja että jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan myös
mahdollisuutta kaavoittaa alueelle jopa olennaisesti enemmän ra-
kennusoikeutta.

Ratapihakortteleiden asemakaava- ja asemakaavan muutos-luonnos
hyväksyttiin (9.12.2014) laadittavan asemakaava- ja asemakaavan
muutosehdotuksen pohjaksi.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laa-
tinut pohjakartan, joka on tarkistettu 29.10.2015.

Maanomistus

Suomen valtio omistaa alueesta pääosan noin 11 ha. Helsingin kau-
pungin omistamien alueiden laajuus on noin 3,3 ha.
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Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöomi-
naisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen luvussa 3 kunkin aiheen
kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Muutosalueen pääosa sisältyy Helsingin kaupungin ja Suomen val-
tion väliseen aiesopimukseen. Sopimuksen mukaan Helsingin kau-
punki ryhtyy toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi tai laati-
miseksi. Aluetta kehitetään kokonaisuutena omistusrajoista riippu-
matta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis-
ja arviointisuunnitelma (päivätty 7.5.2012).

Viranomaisyhteistyötahot

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä Helsingin kaupunginkanslian, rakennusviraston, kiinteistöviras-
ton tonttiosaston, geoteknisen osaston ja tilakeskuksen, rakennus-
valvontaviraston, taidemuseon, Museoviraston, opetusviraston, var-
haiskasvatusviraston, nuorisoasiainkeskuksen, ympäristökeskuksen,
pelastuslaitoksen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhty-
män (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
(ELY-keskus), Helsingin kaupungin Liikennelaitos -liikelaitoksen
(HKL), asuntotuotantotoimiston (ATT), Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän (HSL) ja Liikenneviraston rautatieosaston kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma- ja luonnosvaiheen vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma oli nähtävillä 14.5. 4.6.2012 ja asemakaava- ja asema-
kaavan muutosluonnos ja asemakaava- ja asemakaavan muutos-
luonnoksen selostus olivat esillä 14. 28.10.2014 Pasilan kirjastossa,
esittelytila Laiturilla, kaupunkisuunnitteluvirastossa, kaupungin ilmoi-
tustaululla Kaupungintalossa sekä kaupunkisuunnitteluviraston inter-
netsivuilla. Yleisötilaisuudet pidettiin 30.5.2012, 3.9.2013 ja
14.10.2014 Pasilan kirjastossa ja esittelytila Laiturilla.
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Mielipiteet

Asemakaavan valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 4 mielipidettä, jotka koskivat alueen mitoitusta, korttelei-
den käyttötarkoituksia, liikennettä ja pysäköintiä, asumisen yhteisti-
loja, koulun ja päiväkodin sijaintia, urheilukentän saamista alueelle ja
yksittäisen puutalon säilyttämistä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esi-
tetty yleisötilaisuudessa.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että asema-
kaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen rakennusoikeuden mää-
rää on lisätty, kortteleiden toimintoja on keskitetty yhteen, alueen py-
säköintiä on kehitetty, tehostettu ja mahdollistettu vaiheittaisuus,
koulu ja päiväkoti on sijoitettu yhteiseen kortteliin, kaavamääräysten
joustavuutta on kehitetty ja puistojen eri osien toiminnallisuutta ja ko-
kemuksellisuutta on kehitetty.

Viranomaisten kannanotot

Kannanotot koskivat liikennejärjestelyjä, pysäköinnin mitoitusta, su-
juvia ja turvallisia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä, katu- ja raideliiken-
teestä aiheutuvaa melu-, tärinä- ja runkomeluvaikutuksia sekä liiken-
teen vaikutuksia ilmanlaatuun, maaperän pilaantuneisuusselvityk-
sien täydentämistä, pohjavesien turvaamista sekä hulevesiä. Lisäksi
kannanotoissa käsiteltiin alueen koulu- ja päiväkotitarpeita.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi (19.11.2013) Ratapihakort-
teleiden suunnitteluperiaatteet laadittavan asemakaavan pohjaksi
siten muutettuna, että alueen kokonaiskerrosala on vähintään
155 000 k-m2 ja että jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan myös
mahdollisuutta kaavoittaa alueelle jopa olennaisesti enemmän ra-
kennusoikeutta.

Ratapihakortteleiden asemakaava- ja asemakaavan muutos-luonnos
hyväksyttiin (9.12.2014) laadittavan asemakaava- ja asemakaavan
muutosehdotuksen pohjaksi.

Kaavaehdotuksen käsittely

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 1.3.2016
ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutoseh-
dotuksen hyväksymistä.



32

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 8.4. 9.5.2016

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta.

Muistutukset kohdistuivat korttelin 17105 pihakannen korkotasoihin,
aluetehokkuuteen, viheralueiden laajuuteen sekä siihen, että kortteli-
rakenne ja katutila eivät ole tarpeeksi kaupunkimaisia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Liikennevirasto
 museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 opetusvirasto
 varhaiskasvatuslautakunta/varhaiskasvatusvirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta

Yhteenveto lausunnoista

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että asemakaavassa C-2-
korttelialueen tarkoitus palvelurakenteessa jää selvittämättä selos-
tuksessa. Selostusta tulee täydentää tältä osin ja kaavamääräystä
on tarkennettava tarpeen mukaan. Meluntorjunnan ja ilmanlaadun
osalta ELY katsoo tarpeelliseksi, että alueelle laadittu meluselvitys
liitetään kaavaselostukseen. ELY myös huomauttaa, että rakennus,
jonka julkisivuun kohdistuva melutaso ylittää 70 dB (Laeq) ei sovellu
asuinkäyttöön. Mikäli julkisivuun uhkaa kohdistua yli 70 dB (Laeq)
melutaso, tulee äänitasoon vaikuttaa kaavamääräysten lisäksi esim.
liikennesuunnittelulla (nopeusrajoitukset, liikennemäärät). ELY pitää
hyvänä, että asemakaavassa on määrätty, etteivät asunnot saa
avautua vain Veturitien suuntaan. Kaavassa kielletään asuntojen
parvekkeiden ja tuuletusikkunoiden sijoittaminen Veturitien puolei-
selle julkisivulle. ELY huomauttaa, että parvekkeita ja tuuletusikku-
noita ei ole syytä sijoittaa myöskään Veturitien risteysalueiden julkisi-
vuille, jotka ovat lähellä Veturitietä. ELY toteaa, että Pasilan rautatie-
aseman läheisyydessä sijaitsevan alueen muuttaminen asuinkäyt-
töön on kannatettavaa.
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Helen Sähköverkko Oy:n lausunnossa todetaan, että asemakaava-
ehdotuksen pohjoisosan korttelissa 17113 on useita Helen Sähkö-
verkon käytössä olevia keskijännitekaapeleita, joista kolme hylätään
talvikauden aikana. Kortteliin jäljelle jäävän kaapelin siirto voidaan
toteuttaa vasta Veturitien pohjoisosan viimeisimmän toteutusvaiheen
aikataulussa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) toteaa lausunnos-
saan, että maankäytön tehostaminen Helsingin kantakaupungin lä-
heisyydessä tukee Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
man HLJ 2015 ja maankäyttösuunnitelman MASU 20150 tavoitteita
seudun yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä ja pohjautumisesta kes-
täviin kulkutapoihin. Suunnittelualue on saavutettavissa joukkoliiken-
teellä erinomaisesti. Pyöräily on myös matka-ajan ja matkan pituu-
den puolesta varteenotettava kulkumuoto keskustaan suuntautuvilla
matkoilla (3 km:n etäisyys keskustasta). Suunnittelualueelle sijoit-
tuva uusi radan alittava Rautatieläisenkadun tunneli parantaa Itä- ja
Länsi-Pasilan välisiä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. HSL:n
27.10.2014 antamassa lausunnossa esitetyt seikat on otettu riittä-
vällä tavalla huomioon kaavaehdotuksen laadinnassa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) esittää lausunnos-
saan, että asemakaavan vesihuollon suunnitelmaa tulisi muuttaa si-
ten, että vesijohto vietäisiin Tulistimenkujan päästä Radiokadun ja
Pasilankadun risteykseen. Esitetty ratkaisu lisää vesihuollon toimi-
tusvarmuutta.

HSY pitää suunnittelualuetta ongelmallisena ilmanlaadun kannalta,
koska Veturitien liikennemäärät kasvavat merkittävästi tulevaisuu-
dessa. Alueelle tehdyn ilmanlaatuselvityksen mukaan typpidioksidin
vuosikeskiarvopitoisuus alittaa vuosiraja-arvon, mutta on korkeimmil-
laan hyvin lähellä raja-arvoa. HSY pitää positiivisena, että kaavaeh-
dotuksessa on pyritty ottamaan ilmanlaatuun liittyvät tekijät huomi-
oon mm. ohjaamalla asumisen sijoittumista Veturitien puolella erilai-
sin kaavamääräyksin. HSY katsoo, että jatkosuunnittelussa ilman-
saasteiden aiheuttamien haittojen lieventämiseen tulee edelleen kiin-
nittää huomiota (erityisesti herkissä kohteissa kuten kouluissa ja päi-
väkodeissa). Veturitien liikennemäärien vähentäminen olisi tehokas
keino liikenteen aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi.

HSY toteaa, että jatkosuunnittelussa on huomioitava jäteputkikeräys-
järjestelmän ulkopuolella jäävän jätteen tiloista ja huollosta sekä tilo-
jen hyvästä sijainnista käytettävyyden kannalta.

Liikennevirasto huomauttaa lausunnossaan, että asemakaavaeh-
dotuksessa esitetty LR-alueen rajaus poikkeaa liikenneviraston hy-
väksytystä ratasuunnitelmasta Veturitien ylikulkusillan ympäristössä
radan länsipuolella. Liikennevirasto toteaa, että asemakaava-aineis-
toon ei ole liitetty kaavatyön yhteydessä laadittuja melu- ja tärinäsel-
vityksiä. Liikennevirasto myös muistuttaa, ettei se osallistu uuden



34

maankäytön johdosta aiheutuviin mahdollisiin melun- ja tärinäntor-
junnan kustannuksiin.

Museovirasto toteaa, että asemakaavaratkaisun mukainen alueen
kehittäminen on mahdollista.

Kiinteistölautakunta toteaa, että tonttiosastolla on meneillään neu-
vottelut mm. Keski -Pasilan aiesopimuksen päivittämisestä ja Ratapi-
hakortteleiden kaava-alueen yhteistyösopimuksesta. Asemakaava
nostaa maan arvoa huomattavasti ja sopimusten yhteydessä on tar-
koitus sopia myös alueen maanarvonnousun jakamisesta osapuol-
ten kesken. Kaavaa ei tulisi saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttä-
väksi ennen kuin mainitut sopimukset on allekirjoitettu.

Asemakaavassa mahdollistetaan määrättyjen kortteleiden osalta au-
topaikkojen toteuttaminen vaiheittain sijoittamalla osa autopaikoista
tontille 17109/2 myöhemmin toteutettavaan pysäköintilaitokseen.
Kiinteistövirasto ja Senaatti-kiinteistöt tulevat tukemaan tontinluovu-
tusten keinoin vaiheittaisen pysäköinnin toteuttamista.

Kiinteistölautakunta toteaa, että viherkattomääräyksen tarpeelli-
suutta tulisi harkita. Suomessa ei ole toistaiseksi laajaa kokemusta
viherpihojen ja viherkattojen toteutumisesta ja ylläpidosta asuntora-
kentamisessa. Viherkattoja tulisi vaatia ainoastaan vain, mikäli se on
esim. hulevesien käsittelyn kannalta tarpeellista.

YL-merkintää (Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue koulua ja
lasten päiväkotia varten) ei tule rajata vain koulu- ja päiväkotikäyt-
töön, koska tulevaisuudessa lähipalvelut voivat olla muutakin kuin
perinteinen koulu tai päiväkoti. Kaupunginvaltuuston päättämän stra-
tegiaohjelman mukaisesti tilojen yhteiskäyttöä tulee edistää. Kaava-
merkinnän tulisi olla vain Y, koska koululaisten, päiväkotilasten ja
mahdollisten muiden palveluiden käyttäjien tulee voida käyttää pal-
velua laajemmalta alueelta. Lisäksi tulisi varmistaa leikkialueen riittä-
vyys (le-merkintä) ja tutkia leikkialueen rajaamista omaksi tontiksi tai
omaksi hallinta-alueeksi, jotta kaupungin näkökulmasta ylläpidon jär-
jestäminen ja rakennuttaminen helpottuisi.

Asemakaavaehdotusta ja asemakaavan muutosehdotusta on laa-
dittu tiiviissä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, tonttiosaston
ja Senaatti-kiinteistöjen sekä tämän valitsemien yhteistyökumppa-
nien kanssa. Kaavassa esitetty tonttitehokkuus on korkea (e = 2,6 -
4,0) ja kaava luo monipuoliset edellytykset toteuttaa uusi mielenkiin-
toinen asuinalue keskeisellä paikalla ja erinomaisilla joukkoliiken-
neyhteyksillä. Kaavamuutosta voidaankin pitää onnistuneena.

Pelastuslautakunta toteaa, että rakennusten julkisivuja koskeva
kaavamääräys mahdollistaisi puun käyttämisen pääasiallisena julki-
sivumateriaalina. Paloteknisten seikkojen vuoksi puuta tulisi käyttää
julkisivuissa vain vähäisessä määrin. Kaavassa määrätään, että
muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin. Muuntamotiloihin tulisi
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olla myös suora sisäänkäynti ulkoa. Pelastuslautakunta huomauttaa
myös, että sammutusveden saanti tulisi järjestää rakennuspalopos-
teilla. Kaavassa on mahdollistettu viherhuoneiden rakentaminen
AK-, C- ja C-1-kortteleissa maantasoon sisäpihan puolelle ja kattote-
rassien yhteyteen. Viherhuoneiden palo-osastointi on suunniteltava
rakennuksen paloluokan mukaisesti.

Opetusvirasto toteaa, että Pasilan peruskoulu toimii tällä hetkellä
kolmessa osoitteessa (entinen Eläintarhan-ala-aste, Länsi-Pasilan
ala-aste ja Alppilan yläaste). Ratapihakortteleihin sijoitettava uusi yh-
tenäinen peruskoulu tulee olemaan Pasilan alueelle tärkeä.

Poiketen asemakaavaselostuksessa arvioidusta koulun rakentamis-
aikataulusta opetuslautakunta on 22.3.2016 esittänyt Keski-Pasilaan
rakennettavan uuden peruskoulun valmistumisaikatauluksi vuotta
2022.

Uuden koulun ulkoliikuntapaikassa tukeudutaan Käpylän liikunta-
puistoon. Opetusvirasto korostaa, että liikennejärjestelyissä tulee
huomioida koululaisten turvallinen siirtyminen alueelta Käpylän lii-
kuntapuistoon. Lisäksi koulu tarvitsee sisäliikuntapaikan lähietäisyy-
deltä tai tarvittavan kaavavarauksen liikuntatilojen rakentamiseen.

Opetusvirasto on huolissaan katolla olevien piha-alueiden riittävästä
melusuojauksesta ja pihojen riittävästä koosta. Lisäksi tulisi huomi-
oida koulun saattoliikenne tilavarauksena.

Yleisten töiden lautakunta huomauttaa, että YL-korttelin tarpeisiin
osoitettu leikkialue (le-merkintä), joka on merkitty puistoalueen
osaksi, tulisi muuttaa joko yleiseksi leikkialueeksi ilman erityismää-
räyksiä tai se tulisi liittää osaksi YL-korttelia.

Ympäristölautakunta pitää positiivisena, että asemakaavaehdotuk-
sessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin viherkattolinjaus.
Asemakaavassa määrätään rakennettavaksi viherkattoja vähintään
50 % kortteleiden kattopinta-alasta. Viherkattojen avulla voidaan lie-
ventää monia ilmastonmuutoksesta ja kaupunkirakenteen tiivistymi-
sestä aiheutuvia haittoja esim. rankkasateiden aiheuttamia tulvia ja
lämpösaarekkeita. Kaavaehdotuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, kuinka
Ratapihakortteleiden alueella mm. rakennuskannan ja energiaratkai-
sujen osalta pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta.

Ilmanlaatuselvityksen mukaan typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuus
on hyvin lähellä raja-arvotasoa Veturitien varrella. Vaikka raja-arvo-
tason ei arvioida ennustetilanteessa ylittyvän, on ilman epäpuhtauk-
sien kuormitus voimakasta. Ilmanlaatutilanteen ja melutilanteen pa-
rantamiseksi, asumisterveyden ja -viihtyisyyden kohentamiseksi
sekä toisaalta viihtyisämmän kävely- ja pyöräily-ympäristön aikaan-
saamiseksi tulee ensisijaisena tavoitteena olla Veturitien liikenne-
määrää vähentäminen kokonaisvaltaisella maankäytön ja liikennejär-
jestelmän suunnittelulla.
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Ympäristölautakunta esittää, että julkisivuille kohdistuvien meluta-
sojen tarkastelu on tärkeää päivittää, koska asemakaavaa varten
tehdyn meluselvityksen mukainen rakennusten massoittelu ei täysin
vastaa kaavaehdotusta. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee varmis-
taa, että hiljaisia asuintiloja muodostuu kaikkiin asuntoihin.

Lausunnossa todetaan, että C-1-korttelin tontin 17109/2 pysäköinti-
talon katolle on kaavamääräyksen mukaan sijoitettava leikki- ja oles-
kelualueita. Sijainti Veturitien varrella on haastava, eikä se ollut tie-
dossa melu- ja ilmanlaatuselvitysten teon aikana. Piha-alueet tulee
sijoittaa mahdollisimman etäälle Veturitiestä ilmanlaatuhaittojen
vuoksi.

Ympäristölautakunta korostaa, että jatkosuunnittelussa tulee varmis-
taa että Töölönlahteen johdettavista hulevesistä aiheutuva kuormitus
jää mahdollisimman pieneksi.

Ympäristölautakunta huomauttaa, että keskeiset ympäristövaikutus-
selvitykset tulee liittää kaava-asiakirjoihin.

Kaupunginmuseo toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa asema-
kaavaehdotuksesta.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Kiinteistöviraston
geotekninen osasto, varhaiskasvatusvirasto, nuorisoasiainkes-
kus ja liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusra-
portissa. Selostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta.

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon tar-
koituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia,
jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Muistutusten johdosta:
 muutettu korttelin 17105 pihakannen korkoasemia ja lisätty

uusi kortteliin johtava huoltoajoyhteys Höyrykadulta.
 päivitetty korttelin 17105 vesikattojen korkoasemia johtuen pi-

hakannen korkoasemien muutoksista.

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:
 lisätty C-2-kortteliin 17113 maankäyttö- ja rakennuslain

58.4§:n mukainen rakennuskieltomääräys.



37

 lisätty korttelin 17113 jatkosuunnittelua koskeva määräys,
jossa edellytetään neuvottelua maankäytön suunnittelusta
vastaavan viranomaosien kanssa.

 selostusta on täydennetty avaamalla C-2-korttelin merkitystä
palvelurakenteessa.

ELY-keskuksen, HSY:n, ympäristölautakunnan ja opetusviraston
lausuntojen johdosta:

 lisätty Veturitien meluntorjuntaan liittyen uusi määräys C-, C-
1-, C-2- ja Y-kortteleiden jatkosuunnittelun osalta, jossa ra-
kennusluvan yhteydessä tulee laatia meluselvitys, joka osoit-
taa melutason ohjearvoihin nähden riittävän meluntorjunnan
rakennuksen sisätiloissa, oleskeluparvekkeilla sekä piha-alu-
eilla.

HSY:n lausunnon johdosta:
 vesihuollon suunnitelmaa päivitetty jatkamalla uuden vesijoh-

don linjausta Tulistimenkujan päähän Radiokadun ja Pasilan-
kadun risteykseen.

 tarkennettu jätetiloja koskevaa määräystä kattamaan myös
jätteen putkikuljetusjärjestelmän keräyspisteiden ulkopuolelle
jäävät muut jätehuollon tilat.

Liikenneviraston lausunnon johdosta:
 tarkennettu kaavakartassa LR-alueen rajausta Veturitien sil-

lan ympäristössä vastaamaan liikenneviraston hyväksyttyä
ratasuunnitelman linjausta.

Kiinteistölautakunnan lausunnon johdosta:
 muutettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue koulua

ja päiväkotia varten (YL) yleisten rakennusten korttelialueeksi
(Y).

Kiinteistölautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausuntojen joh-
dosta:

 liitetty puistoalueella sijainnut päiväkoti- ja koulukäyttöön va-
rattu leikkialue (le) osaksi Y-korttelia omaksi tontikseen.

Pelastuslautakunnan lausunnon johdosta:
 poistettu julkisivumääräyksistä puu pääasiallisena julkisivu-

materiaalina mahdollistava vaihtoehto.
 täydennetty muuntamotiloja koskevaa määräystä vaatimalla

muuntamotiloihin suoraa sisäänkäynti ulkoa.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 kaavakartan pihakansi-merkintä (pk) on jaettu kahdeksi eri

merkinnäksi (pka1 ja pka2) rakentamisen maaperäolosuhtei-
den vuoksi.

 viherkattomääräystä tarkennettu.
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Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden,
tiivistelmän, asemakaavan kuvauksen kohtien korttelialueet, ekologi-
nen kestävyys, yhdyskuntatekninen huolto, pelastusturvallisuus ja
vaikutukset osalta. Lisäksi kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluon-
teisia tarkistuksia.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

 Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
1.3.2016 päivätyn ja 17.1.2017 muutetun asemakaava- ja
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12360 hyväksymistä.
Asemakaava koskee 17. kaupunginosan (Pasila, Keski-Pa-
sila, Länsi-Pasila) osia kortteleista 17105 17113 sekä katu- ja
puistoalueita ja asemakaavan muutos koskee osaa korttelista
17053 sekä katu-, puisto- ja rautatiealueita.

Helsingissä 17.1.2017

Olavi Veltheim
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KESKI-PASILAN RATAPIHAKORTTELIT,
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Keski-Pasilan asuinaluet-
ta suunnitellaan Pasilan
sillan ja suunnitteilla ole-
van keskustakorttelin
pohjoispuolelle. Idässä
suunnittelualue rajautuu
asemalaitureihin ja niitä
yhdistävään pohjoiseen
alikulkuun, Rautatie-
läisenkadun uuteen ali-
kulkuun ja rantarataan,
lännessä Pasilankatuun
ja pohjoisessa rantaradan
ylittävään Veturitien sil-
taan ja monitoimihallin
tonttiin. Alueen pinta-ala
on noin 17 ha.

Nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee
avoimessa pohjois-
eteläsuuntaisessa laak-
sopainanteessa Pasilan-
kadun ja ratapenkereen
välissä. Pasilankadun
varressa on metsäinen
rinne sekä avokalliota,
jonka lakialue kohoaa
alueen maamerkiksi. Pa-
silankadun varren toimis-
totalot muodostavat län-
nessä alueelle rakenne-
tun reunan. Alueen luo-
teisreunassa sijaitsee
Yleisradion alue. Moni-
toimihallin tontti rajaa
suunnittelualuetta koilli-
sessa.
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Suuri osa suunnittelualueesta on käytöstä
poistettua ratapiha-aluetta. Alaratapihan
järjestelyraiteet on purettu vuonna 2011.

Aluetta leimaa vahvasti rautatien ja liiken-
teen rooli. Rautatien ristikkosillat alueen
koillisreunassa luovat komean rakenne-
tun maamerkin.

Alueen länsilaidalla kulkee Veturitie, joka
on Metsäläntieltä Nordenskiöldinkadulle
johtava pääkatu.

Alueella on VR:n toimintaa palvelevia ra-
kennuksia: VR:n  toimistotalo, VR:n vers-
tas ja varasto. Veturitien varrella on yksit-
täinen talo.

Mitä alueelle suunnitellaan

Keski-Pasilan uudelle asuinalueelle on
suunnitteilla asuntoja noin 3 000 asuk-
kaalle ja toimitiloja noin 1 000 työntekijäl-
le. Tavoitteena on omaleimainen ja moni-
puolinen, erinomaisten julkisten liiken-
neyhteyksien vierellä oleva kaupunkimai-
nen asuinalue, joka sijaitsee keskusta-
korttelin kattavien palveluiden äärellä.
Alueella sijaitseva kallioselänne säilyte-
tään virkistysalueena. Päiväkodin ja ala-
asteen sijoittamista alueelle tutkitaan.

Keski-Pasilan eri osa-alueita yhdistävä
kävelyraitti suunnitellaan kulkevan asuin-
alueelta keskustakorttelin lävitse tornialu-
eelle ja edelleen Veturitalleille.

Asuinalueen pohjoispuolella, Yleisradion
alueen kaakkoisreunalla, on keskustatoi-
mintojen alue, johon suunnitellaan raken-
tamista noin 10 000 k-m2.

Pasilankadun raideliikenneratkaisuja tut-
kitaan asemakaavoituksen kanssa rinnan.
Uusi Veturitien linjaus kulkee ratapenke-

reen länsireunassa liittyen pohjoisessa
rantaradan ylittävään siltaan. Asuinalueen
pohjoisreunaa sivuavaa Radiokatua jatke-
taan itään liittyväksi uuteen Veturitiehen.
Itä- ja Länsi-Pasilan välisiä poikittaisyh-
teyksiä parantamaan suunnitellaan uusi
radan alittava Rautatieläisenkadun tunne-
li. Asuinalueen kautta johdetaan tilapäi-
nen yhteys autojunaterminaaliin, joka si-
jaitsee Haarakallion ja monitoimihallin vä-
lissä. Asuinalueelle sijoitettavat autopai-
kat on tavoitteena rakentaa maanalaisina.

Alueelta puretaan VR:n toimistotalo, VR:n
verstas ja varasto sekä Veturitien varrella
oleva yksittäinen talo.

Aloite

Kaavamuutosalueen pääosa sisältyy Hel-
singin kaupungin ja Suomen valtion väli-
seen aiesopimukseen. Sopimuksen mu-
kaan Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpi-
teisiin asemakaavan muuttamiseksi tai
laatimiseksi.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelu-
alueesta nykyisen Veturitien ja Pasilan-
kadun välisen alueen sekä alueen poh-
joisosassa Veturitien länsipuolelle jäävän
kapean maakaistaleen. Kaupungin omis-
tamien alueiden laajuus on noin 4,7 ha.
Suomen valtio omistaa alueesta loput
noin 12 ha. Senaatti-kiinteistöt hallinnoi
noin 9,2 ha ja Liikenneviraston rautatie-
osasto noin 2,8 ha valtion alueesta.

Kaavatilanne

Keski-Pasilan osayleiskaavassa vuodelta
2006 pääosa suunnittelualueesta on va-
rattu asuinkerrostalojen alueeksi, jota ke-
hitetään asumisen ja virkistyksen sekä
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alueella tarpeellisen yhdyskuntateknisen
huollon ja liikenteen käyttöön. Alueen Ve-
turitien puoleiseen osaan voidaan melu-
muuriksi sijoittaa myös toimistotiloja. Alu-
een länsireunassa Pasilankadun varressa
kohoava kallioselänne on merkitty virkis-
tysalueeksi, joka on maisemallisesti arvo-
kas alue. Asuinalueelle on merkitty oh-
jeellisesti uutta rakennusoikeutta 80 000
110 000 k-m2.

Suunnittelualueen luoteiskulma Yleisradi-
on tontin ja radan välissä on osayleiskaa-
vassa osoitettu keskustatoimintojen alu-
eeksi, jota kehitetään pääasiassa toimis-
tokäyttöön.

Suunnittelualueen länsi- ja pohjoisosissa
on voimassa olevat asemakaavat. Pää-
osa alaratapihasta on asemakaavoittama-
tonta.

Suunnittelualueen länsireunassa voimas-
sa olevassa asemakaavassa vuodelta
1979 metsäinen rinne on merkitty puisto-
alueeksi ja osa katualueeksi. Kyllikinpor-
tin ja Radiokadun välinen osa Pasilanka-
dusta kuuluu vuonna 1981 voimaan tul-
leeseen asemakaavaan.

Alueen pohjoisosassa on voimassa ase-
makaava vuodelta 1981, jossa alue on
merkitty rautatiealueeksi ja pieneltä osin
puisto ja katualueeksi. Rautatiealueelle
saadaan sijoittaa rautatieliikenteen tarkoi-
tusta palvelevia rakennuksia. Rakennus-
oikeutta kaavassa on yhteensä 9 000 k-
m2.

Suunnittelualueen pohjoiskulmassa on
voimassa asemakaava vuodelta 1996,
jossa alue on merkitty rautatie- ja katu-
alueeksi.

Televisiokadun itäpuolelle jäävä pieni
alue on voimassa olevassa asemakaa-

vassa vuodelta 1990 osoitettu radio- ja
televisiotoiminnan korttelialueeksi

Muut suunnitelmat ja päätökset

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin
solmimassa aiesopimuksessa vuodelta
2002 on sovittu Keski-Pasilan maankäy-
tön suunnitteluperiaatteiden ja yhteistyön
lisäksi muun muassa alueelle tulevan uu-
dis- ja lisärakennusoikeuden jakamisesta,
alueluovutuksissa noudatettavista peri-
aatteista ja kunnallistekniikan toteuttamis-
ja kustannusvastuusta. Valtio omistaa
sopimusalueesta noin 84 % ja kaupunki
noin 16 %. Suunnittelualue kuuluu pää-
osin aiesopimuksen piiriin lukuun ottamat-
ta alueen itäreunaa. Aluetta kehitetään
kokonaisuutena omistusrajoista riippu-
matta.

Keski-Pasilan jatkosuunnitteluun on kau-
punginvaltuusto hyväksynyt osayleiskaa-
van käsittelyn yhteydessä seuraavat toi-
vomusponnet:

- osayleiskaavaa toteutettaessa sel-
vitetään mahdollisuudet myös met-
ron laajentamiseen Pasilasta Sör-
näisiin ja Pasilasta lentokentälle

- jatkosuunnittelun ja toteuttamisen
kuluessa ei tingitä korkeiden ra-
kennusten ja koko alueen arkkiteh-
tuurisesta tasosta.

Kaupunginhallitus on kehottanut vuonna
2007 huomioimaan jatkosuunnittelussa
mm. seuraavaa:

- julkisen tilan kaupunkikuvallisen
laatutason tulee olla korkea sekä
pääväylillä että jalankulkuympäris-
tössä, koska kysymys on identitee-
tiltään voimakkaasta keskusta-
alueesta

- tulee selvittää mahdollisuudet lisä-
tä asuntojen määrää Keski-
Pasilassa ja etsiä ennakkoluulot-
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tomasti uusia asumisen sekä toi-
misto- ja asuinkäytön yhteensovit-
tamisen muotoja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kehot-
tanut vuonna 2006, että jatkosuunnitte-
lussa tutkitaan kaikki asumisen mahdolli-
suudet, jotta asukasmäärää voidaan lisä-
tä alueella.

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä

Osayleiskaava-aineisto:
 Keski-Pasila, osayleiskaava, selostus,

Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2007
 Keski-Pasila, osayleiskaava, vaikutus-

selvitykset, Kaupunkisuunnitteluviras-
to, 2007

 Keski-Pasila, osayleiskaava, historia
ja nykyaika, Kaupunkisuunnitteluviras-
to, 2003

 Central Pasila Outline Plan, CZA- Ci-
no Zucchi Architetti, 2004

 Keski-Pasilan kaupunkirakenteen vii-
tesuunnitelma, osa-alue B, Pasilanka-
dun varren korttelit, Arkkitehtitoimisto
Tuomo Siitonen, 2004

Muuta aineistoa:
 Pisara-radan yleissuunnittelu ja

ympäristövaikutusten arviointi,
Helsingin kaupunki, Liikenneviras-
to, Sito Oy, 2011

 Keski-Pasilan katuympäristön ja
valaistuksen yleissuunnitelma,
Masu planning, Trafix, Valoa de-
sign, 2011

 Keski-Pasilan asemakaavoitusvai-
heen tuulisuuskartoitus, WSP Fin-
land Oy, 2010

 Veturitien ja Pasilan sillan liikenne-
suunnitelmat, Kaupunkisuunnitte-
luvirasto, 2010

 Keski-Pasila, Rakennettavuussel-
vitys, Helsingin kaupunki, Geotek-
ninen osasto, 2009

 Keski-Pasilan ilmanlaadun arviointi
Veturitien eri liikennemäärillä, Ilma-
tieteenlaitos, 2009

 Keski-Pasilan hulevesiselvitys,
Finnish Consulting Group, 2009

 Ympäristötekninen maaperätutki-
mus, Keski-Pasilan ratapiha, Gol-
der Associates, 2008

 Keski-Pasilan katuverkon yleis-
suunnittelu, Sito, 2006

 Keksi oma Keski-Pasila, nettiky-
sely kaupunkilaisille, 2006

 Keski- ja Pohjois-Pasila, Meluselvi-
tys, Akukon Oy, 2004

 Pasilan alueen tärinä- ja runkome-
luselvitys, KSV, Vibkon Oy, 2004

 ratapihaselvitys, Henkilöliikenteen
tarpeet, Ratahallintokeskus, Sito
Oy, 2003

 Keski-Pasilan toiminnallinen selvi-
tys, Ratahallintokeskus, Sito Oy,
2002

Käynnissä olevat selvitykset ja hankkeet:
 Keski-Pasilan keskustakorttelin

suunnittelu- ja toteutuskilpailu on
käynnissä 2011 2013. Kilpailu si-
sältää liiketiloja, asumista, palvelui-
ta sekä julkisen liikenteen tiloja.

 Keski-Pasila, Läntisen lisäraiteen,
yleissuunnitelma, Liikennevirasto,
Sito Oy

 Pasilankadun liikennesuunnitelma,
Kaupunkisuunnitteluvirasto

 Pasilan yleissuunnitelma, HKR,
FCG

Vaikutusten arviointi

Osayleiskaavan yhteydessä tehtyjä vaiku-
tusten arviointeja täydennetään tarvittavil-
ta osin.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat tarpeen mukaan kaavan
toteuttamisen vaikutuksia

 yhdyskuntarakenteeseen
 maisemaan, kaupunkikuvaan ja

rakennettuun ympäristöön
 ihmisten elinoloihin ja elinympäris-

töön
 maa- ja kallioperään, luontoon
 liikenteeseen
 teknisen huollon järjestämiseen
 yhdyskuntatalouteen
 elinkeinoelämän toimintaedellytyk-

siin.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 4.6.2012.

Keskustelutilaisuus on 30.5. klo 17.30
19.30 Pasilan kirjastossa (auditorio), Kel-
losilta 9. Kaavan valmistelija on tavatta-
vissa kaupunkisuunnitteluvirastossa so-
pimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
esillä 14.5. 4.6.:
 Pasilan kirjastossa, Kellosilta 9
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 1. krs
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-

gintalo, Pohjoisesplanadi 11 13
 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä

nyt.

Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan syksyllä
2014. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoi-
tetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä vi-
raston Internet-sivuilla ja siitä on mahdol-
lisuus esittää mielipiteensä. Viranomais-
ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään
erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle loppuvuo-
desta 2015.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2016.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat, yritykset ja oppilaitokset
 Liikennevirasto, VR-Yhtymä Oy, Se-

naatti-kiinteistöt, Helsingin seurakun-
tayhtymä

 Helsingin kaupunginosayhdistysten
Liitto HELKA ry, Pasila-seura, Metro-
poliseura ry

 Helsingin Yrittäjät ry, Helsingin seu-
dun kauppakamari

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
Helsingin Energia -liikelaitos, Helen
Sähköverkko Oy, asuntotuotantotoi-
misto, elinkeinopalvelu, hallintokes-
kus, kaupunginmuseo, kaupungin tai-
demuseo, kiinteistöviraston geotekni-
nen- ja tonttiosasto sekä tilakeskus,
kulttuurikeskus, Liikennelaitos- liikelai-
tos, nuorisoasiainkeskus, opetusviras-
to, pelastuslaitos, rakennusvalvontavi-
rasto, rakennusvirasto, sosiaalivirasto,
talous- ja suunnittelukeskus, terveys-
virasto, ympäristökeskus

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
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päristökeskus (ELY), Museovirasto,
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos,
Helsingin seudun liikenne (HSL), Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut/ Ve-
sihuolto (HSY/Vesi).

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallis-
tumismahdollisuuksista tiedotetaan:
 kirjeillä osallisille
 Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-

bladetissa, Metro-kehdessä
 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä

nyt
 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11 13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

Maankäytön suunnittelu:

arkkitehti Elina Suonranta
puhelin 310 37446
sähköposti elina.suonranta(a)hel.fi

arkkitehti Anna-Maija Sohn
puhelin 310 37448
sähköposti anna-maija.sohn(a)hel.fi

projektipäällikkö Timo Lepistö
puhelin 310 37232
sähköposti timo.lepisto(a)hel.fi

Liikennesuunnittelu:
liikenneinsinööri Harri Verkamo
puhelin 310 37127
sähköposti harri.verkamo(a)hel.fi

Teknistaloudellinen suunnittelu:
insinööri Peik Salonen
puhelin 310 37248
sähköposti peik.salonen(a)hel.fi

Maisemasuunnittelu:
maisema-arkkitehti Anu Lamminpää
puhelin 310 37258
sähköposti anu.lamminpaa(a)hel.fi

Osallistuminen:
vuorovaikutussuunnittelija
Juha-Pekka Turunen
puhelin 310 37127
sähköposti juha-pekka.turunen(a)hel.fi
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Keski-Pasila Ratapihakorttelit

Suunnitteluperiaatteet
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• Noudatetaan Keski-Pasilan osayleiskaavaa listatekstissä selostetuin muutoksin
• Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 k-m2
• Alue rakennetaan maanvaraisena
• Toteutetaan AM-ohjelmaa
• Etsitään ennakkoluulottomasti uusia toimisto- ja asuinkäytön yhteensovittamisen muotoja
• Suunnittelussa huomioidaan Veturitien hyväksytty liikennesuunnitelma (Kslk 23.4.2013)
• Varaudutaan Veturitien liikenne-ennusteen liikennemääriin 52 000- 66 000 ajon./ vrk ja
liikenteen vaikutuksiin
• Käytetään asumisen osalta kantakaupungin eteläosan autopaikkanormia: vähintään
suurempi luvuista 1 ap/145 k-m2 tai 0,4 ap/asunto.
• Asuinalueen kautta mahdollistetaan ajoyhteys autojunaterminaaliin

Lähtökohdat

KSV  Pasila-projekti 12.11.1013



1. Tavoitteena omaleimainen, monipuolinen ja kantakaupunkimainen asuinalue erinomaisten
julkisten liikenneyhteyksien äärellä

2. Alueelle sijoitetaan useita erityyppisiä kortteleita, joiden toteuttaminen pieninä yksiköinä on
mahdollista

3. Rakenteen selkärangaksi alueen keskelle muodostetaan pohjois-eteläsuuntainen
puistoakseli

4. Vahvistetaan alueen identiteettiä viidennen julkisivun suunnittelulla. Kattoarkkitehtuuri on
monimuotoista, ja kattoja otetaan aktiiviseen käyttöön.

5. Pasilankadusta tehdään bulevardimainen katutila, jonka ilmettä dominoivat puuistutukset
6. Pasilankadun varteen sijoitetaan tiloja, joissa on näyteikkunajulkisivua, tavoitteena elävä

katutila.
7. Veturitien varteen rakennetaan vaihtelevasti toimistotilan, asuintilojen ja liiketilan

yhdistelmiä
8. Rakennusten korkeus vaihtelee pääosin 6-15 kerroksen välillä niin, että ainakin

keskustakortteliin rajautuvassa eteläosassa on korkeampaa rakentamista
9. Alueen eteläreunan yhteydet sovitetaan uuteen keskustakorttelisuunnitelmaan
10. Alueelle kehitetään tontin arvoon kytketty taideprosenttiperiaate. Taidetta sijoitetaan

pääosin julkiseen ulkotilaan.

Ra
ta

pi
ha

ko
rt

te
lit

Su
un

ni
tt

el
up

er
ia

at
te

et

Yleisilme ja kaupunkirakenne
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11. Painotetaan paikallisia kaupan kivijalkatiloja alueen eteläosaan ja Pasilankadun varteen
12. Tutkitaan koulun ja päiväkodin sijoittamista joko Ratapihakortteleihin tai muualle

lähiympäristöön
13. Osa asuntojen yhteistilojen kerrosalasta toteutetaan korttelikohtaisesti asukastaloissa
14. Radiokadun pohjoispuoleisella C-alueella tavoitellaan vapaa-ajan tms. toimintaa, jolla on

vahva imago. Päätoiminnon tueksi alueella voi olla myös asumista ja toimistotilaa.
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Palvelut
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15. Avokallio yhdistetään osaksi alueen puistoakselia
• Avokallio on osana alueen luontevia kulkureittejä.  Avokallioon voidaan liittää

toimintoja, kuitenkin niin, että kallion luonne maamerkkinä säilyy.
• Avokallion luonnetta voidaan vahvistaa taiteella (valaistus, veistos)

16. Puistoakseli liitetään Tornialueelta lähtevään ja keskustakorttelin läpäisevään
kävelyreittiin

17. Viherkattoja rakennetaan koko alueella erityisesti puistoakselin varren rakennuksissa
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Ratapihakorttelit
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18. Alueen läpi johdetaan itä-länsisuuntainen poikkikatu
• Poikkikadun ja uuden radan alittavan tunnelin myötä muodostetaan uusi

poikittaisyhteys Itä- ja Länsi-Pasilan välille
19. Alueen Pohjois-eteläsuuntainen katu ei jatku alueen läpi ympäröivään katuverkkoon
20. Yhteys autojunaterminaaliin ohjataan asuinalueen kautta

• Liikenne ohjataan Veturitieltä
21. Varmistetaan luontevat jalankulkuyhteydet puistoakselin, palveluiden ja joukkoliikenteen

pysäkkien välillä
22. Autopaikat toteutetaan maanalaisina alueen reunoille keskitettyihin laitoksiin

• Autopaikkojen vuorottaiskäytön mahdollisuudet asuntojen ja toimistojen välillä
selvitetään

23. Veturitien pohjoisosan siltarakenteen alustila hyödynnetään pysäköinnin käyttöön.
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NÄKYMÄ HÖYRYPUISTOSTA ETELÄÄN KOHTI TRIPLAA

RATAPIHAKORTTELEIDEN KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET

Kuva:
3D Render Oy

KSV PASILA-PROJEKTI  1.3.2016



ESIPUHE

RATAPIHAKORTTELEIDEN KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET

Asemakaavan liitteenä olevalla viitesuunnitelmakoosteella havainnollistetaan
Ratapihakortteleiden asemakaavan kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia
tavoitteita.
Kuvamateriaali koostuu asemakaavatyön eri vaiheissa tehdyistä suunnitelmista.
Konsulttityöt ovat olleet asemakaavaehdotuksen laatimisen apuna.
Työnaikaiset suunnitelmat, tutkielmat ja kuvat eivät sellaisenaan ole kaikilta osin
asemakaavaehdotuksen mukaisia, mutta antavat kuitenkin suuntaviivoja ja
mielikuvia Ratapihakorttelialueen luonteesta ja mittakaavasta.
Jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan juridista asemakaavaa ja
asemakaavaselostusta.

Asemakaavaehdotus noudattaa pääosin kaupunkisuunnittelulautakunnan
19.11.2013 hyväksymiä suunnitteluperiaatteita.

Tärkeimpiä periaatteita ovat:
• Alueelle sijoitetaan useita erityyppisiä kortteleita, joiden toteuttaminen

pieninä yksiköinä on mahdollista
• Rakennusten korkeus vaihtelee pääosin 6–15 kerroksen välillä
• Vahvistetaan alueen identiteettiä viidennen julkisivun suunnittelulla.

Kattoarkkitehtuuri on monimuotoista, ja kattoja otetaan aktiiviseen
käyttöön

• Veturitien varteen rakennetaan vaihtelevasti toimistotilan, asuintilojen ja
liiketilan yhdistelmiä

• Painotetaan paikallisia kaupan kivijalkatiloja alueen eteläosaan ja
Pasilankadun varteen

• Avokallio yhdistetään osaksi alueen puistoakselia
• Viherkattoja rakennetaan koko alueella erityisesti puistoakselin varren

rakennuksissa.

Näkymä pohjoisesta kohti Pasilan asemaa. Ratapihakorttelit oikealla

Yleisnäkymä Keski-Pasilan tulevasta kaupunkirakenteesta

1

Kuva:
3D Render Oy

Ratapihakortteleiden ja keskustakorttelin alue rakentamattomana



KAAVAN HAVAINNEKUVAKAAVAKARTTA

2



NÄKYMÄ TRIPLAN KANSITASOLTA POHJOISEEN PITKIN HÖYRYPUISTOA

Tulevan keskustakorttelin (Tripla) laajat ja kattavat palvelut sekä julkisen liikenteen terminaali ovat
Ratapihakortteleiden välittömässä läheisyydessä. Ratapihakortteleissa palvelut ovat
painotukseltaan paikallisia kivijalkapalveluita, jotka sijoittuvat alueen eteläosaan, Tenderinlenkin,
Höyrypuiston, Veturitien ja Pasilankadun varteen.

Tenderinlenkin ja Tulistimenkadun varrelle kortteleihin on suunniteltu pienehköjen aukioiden
paikkoja parantamaan liiketilojen toimintaedellytyksiä ja lisäämään katutason viihtyisyyttä.

3

Kuva:
3D Render Oy



YLEISLEIKKAUKSIA

Yleisleikkaukset havainnollistavat
kaava-alueen rakennusten
korkeuksia suhteessa toisiinsa ja
rakennusten liittymistä
katualueisiin.

4



PUISTO- JA KATUALUEET

Näkymä Veturitieltä pohjoiseen kohti Triplaa

Näkymä Pasilankadulta Halkopiipunkallion kohdalta

Ratapihakortteleista muodostuu monipuolinen ja
kantakaupunkimainen alue, joka ilmenee myös
huoliteltuna ja urbaanina katumaailmana.

Asemakaavassa kortteleiden väliin on luotu
pohjois-eteläsuuntainen
puistoakseli. Puistot ovat rakennettuja puistoja,
jotka mahdollistavat miellyttävän läpikulun,
oleskelun ja muodostavat urbaaneja,
keidasmaisia kaupunkitiloja.

Puisto- ja katualueiden suunnittelua on ideoitu
erillisissä liiteraporteissa:
”Keski-Pasilan design manual” (WSP)
”Pasilan ratapihakorttelit –puistojen
yleissuunnitelma” (SITO)

Puistosuunnitelma koostuu sarjasta erityyppisiä
tiloja. Ympäröivät korkeat rakennusmassat
rajaavat ja ohjaavat näkymiä. Suunnitelmassa
tärkeänä lähtökohtana on ollut reitti, siltä
avautuvat näkymät ja sen varrella tapahtuvat
elämykset ja eri luontoiset paikat.
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Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja



Näkymiä Pasilankadulta
Nopean pyöräilyn reitit sijoittuvat kaava-alueen reunaan pääkatujen viereen. Korttelin
sisäisten katujen liikennemäärät tulevat olemaan suhteellisen vähäisiä, joten nopea
pyöräily on mahdollista myös tonttikaduilla.

Halkopiipunkallion ideasuunnitelmasta
Etualalla koulurakennus, jonka lähtökohtana pidetään
urbaania monikerroksista koulua. Osa koulun
välituntipihoista sijoitetaan koulurakennuksen katoille.
Korttelin pohjoispuolella Halkopiipunpuistossa on
leikkialue.

Puistoalueiden ohella korttelipihat ja
viherkatot toimivat
lähiluontokohteina asukkaille
parantaen pienilmastoa ja luoden
viihtyisyyttä ja hyvää
kaupunkikuvaa.

PUISTO- JA KATUALUEET
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Pasilankadulle on suunniteltu raitiotiepysäkit
Pasilansillan pohjoispuolelle sekä
Kyllikinportin ja Radiokadun välille.
Ratapihakortteleiden kaava-alueelta on
lähimmälle raideliikenteen asemalle tai
pysäkille linnuntietä alle 400 metrin matka.

SITO



KORTTELIKOHTAISIA VIITESUUNNITELMIA

Korttelikohtaiset viitesuunnitelmat ovat kaavatyön aikana tehtyjä luonnoksia, joita on hyödynnetty asemakaavan
laatimisessa. Viitesuunnitelmia ei ole päivitetty kaikilta osiltaan asemakaavaehdotuksen ja asemakaavamääräysten
mukaiseksi. Kuvamateriaali antaa kuitenkin yleispiirteisen asemakaavan tavoitteita vastaavan mielikuvan alueesta.

KORTTELI 17106 C
Keskustatoimintojen korttelialue, johon
saa sijoittaa asumista. Korttelialueen
kerrosalasta on vähintään 15%
käytettävä liike- , toimisto- ja
palvelurakentamista varten

Korttelin sisäpiha on avoin ja vehreä, melulta suojattu alue

Huttunen Lipasti Pakkanen architects

BM architects
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Kortteli on toiminnoiltaan ja rakenteiltaan
hybridikortteli. Asuminen keskittyy
korttelissa pistetaloihin sekä jalustaosan
yläkerroksiin. Palvelutilat on sijoitettu
keskitetysti, pääosin maantasoon. Lisäksi
katutasossa on kaupunkirakenteellisesti
luontevissa paikoissa liiketiloja.



KORTTELI 17106 C

Ratapihakortteleiden sisäpihoille tyypillinen pohjois-
eteläsuuntainen valoisa ja avara näkymä

Huttunen
Lipasti
Pakkanen
architects

BM
architects
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Kortteli muodostuu reunoilla kiertävistä
eri korkuisista tornitaloista,
matalammasta jalustaosasta sekä
maantasoisesta sisäpihasta.
Veturitien puolella torniosat muodostavat
yhdessä muiden Veturitien kortteleiden
kanssa kumpuilevan
kaupunginosasilhuetin. Lännessä
puiston puolella rakennusten mittakaava
laskee avaten näkymiä ja tuoden valoa
korttelin sisään.



KORTTELIT 17105 AK
17107 AK

Näkymä sisäpihalta.
Kortteleiden suunnittelussa on otettu huomioon pitkät näkymät etelä-
pohjoissuunnassa. Keskustakorttelin jalustan +33 korkeustaso jatkuu kortteleiden
17105 ja 17107 matalampien keskiosien ylitse luoden pitkiä näkymiä kortteleiden
lävitse

Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja
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Leikkaus sisäpihalta pohjoiseen kohti
15-kerroksista rakennusta

Alueen suunnittelussa on
kiinnitetty erityistä huomiota
katu- ja kattotasojen
viihtyvyyteen, koska
Ratapihakorttelit sijaitsevat
pääosin alaratapihalla muuta
ympäristöä huomattavasti
matalammalla.

Alueen eteläosaan sijoittuvan
suurkorttelin 17105 halkoo
poikki-suunnassa yleiselle
jalankululle varattu reitti, joka
mahdollistaa kulun
Pasilankadulta
Höyrypuistoon.



Näkymä sisäpihalta

Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja
Puistoakselin reunan parvekejulkisivua ja
kattopihoja
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KORTTELIT 17105 AK
17105 AK

Korttelileikkaus

Rakennusten kattomaisema muodostaa
näkyvän viidennen julkisivun
Ratapihakortteleille. Erikorkuisten
rakennusten porrastuvat katot luovat
alueelle vahvan identiteetin vihreine
kattoineen ja asukkaiden puolijulkisine
oleskelupaikkoineen. Viherkattoja tulee
rakentaa vähintään 50% kaikkien
kortteleiden kattopinta-alasta. Osa
asukkaiden yhteistiloista (mm. saunatilat)
määrätään asemakaavassa
sijoitettavaksi ylimpään kerrokseen.
Kattoterassien yhteyteen saa rakentaa
viherhuoneita, katoksia ja pergoloita.



KORTTELI 17109 C-1
Keskustatoimintojen korttelialue, johon
saa sijoittaa asumista. Korttelialueelle
sijoitettavan asumisen tulee olla
erityisasumista. Korttelialueen
kerrosalasta on vähintään 15 %
käytettävä liike-, toimisto- ja
palvelurakentamista varten.
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Opiskelija-asumisen
ja muiden toimintojen
liittäminen samaan
rakennukseen

BM
architects



KORTTELI 17109 C-1
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Talon päädyissä poistumisportaat on
yhdistetty yhteisiin
parvekevyöhykkeisiin,
joihin liitetään vertikaalipuutarhoja



KORTTELI 17111 AK

Keskustatoimintojen korttelialue, johon
saa sijoittaa asumista. Korttelialueen
kerrosalasta on vähintään 15 %
käytettävä liike-, toimisto- ja
palvelurakentamista varten.
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Kuvat: ARK-house arkkitehdit Oy

KORTTELI 17112 C

Asuinkerrostalojen korttelialue

Julkisivu Veturitielle

AlueleikkausAsuinkortteli
17111 AK

Keskustatoimintojen
kortteli 17112 C

AK
C

Näkymä korttelin sisältä
luoteeseen
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ARK-house arkkitehdit OyRatapihan sillalta lounaaseen

Asuinkortteli (AK) rajautuu lännessä
Pasilankatuun, joka suunnitellaan
kaupunkibulevardina.
Pasilankadun varren rakennusten
katutasoon sijoitetaan liike-,
toimisto- tai palvelutiloja.
Kortteli avautuu eteläpuoliselle
Halkopiipunkalliolle.

Julkisivu Pasilankadulle

Julkisivu Tulistimenkadulle

AK
C
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Kuva:
3D Render Oy

YÖLLINEN KAUPUNKIMAISEMA KESKIPASILASTA KALASATAMAAN



Viherkatot Ratapihakortteleissa
Keski-Pasilan Ratapihakorttelit
Liite

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Pasila-projekti



Ote Yleiskaava 2002:sta
Keski-Pasilan Ratapihakorttelit
Liite

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Pasila-projekti



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen ja
matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
Kaupunkikaava, (Kvsto 26.10.2016)

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Pasila-projekti







































































10 m

Rakennusten etäisyys
Pasilakadun rata-alueeseen

arvioitu n. 10 m

20 m

10 m

Raitioliikenteen runkomelualueet

Suunnittelussa huomioitavat runkomelualueet

Junaliikenteen runkomelualueet

15 m

15 m

35 m









(Lovén ym., 2014)

Denby, B., 2011)

(Kauhaniemi,
2003)



(Airola ja Myllynen, 2015; kuva A)

(HSY, Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla, vuosiraportit 2004 2013)
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(kuva: Helsingin kaupunki KSV)
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(YTV, Liikenteen jäljet)
















