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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan sisältö

Tavoitteena on luoda Pasilaan uusi toiminnallisesti monipuolinen kes-
kus, joka toimii myös kaupunkikuvallisena maamerkkinä. Keskuksen
muodostavat tornialue ja välittömästi kaava-alueen pohjoispuolelle
suunnitteilla oleva keskustakortteli yhdessä Pasilan aseman ja -sillan
kanssa. Keskustakorttelista on käynnissä suunnittelu- ja toteutuskilpai-
lu, joka on tarkoitus ratkaista alkuvuonna 2013.

Tornialueen asemakaavaluonnoksessa on mahdollistettu kymmenen
noin 20–40-kerroksisen tornitalon rakentaminen Pasilansillan eteläpuo-
lelle. Tornitaloihin saa sijoittaa toimisto-, asuin- ja liiketiloja. Asuinker-
rokset sijoittuvat viereisten Länsi- ja Itä-Pasilan toimistokortteleiden kat-
totason yläpuolelle. Sisäänkäyntikerroksien elävöittämiseksi on niihin
määrätty rakennettavaksi myymälä-, kahvila tai muita asiakaspalveluti-
loja. Korkeimman tornin (T5) huipulle tulee rakentaa yleisölle avoin
kahvila/ravintola. Keskimmäiset kaksi tornia (T6 ja T7) saa rakentaa
myös hotelleiksi. Pysäköinti on sijoitettu osin kannen alle omaan kortte-
liin, osin ympäristön pysäköintihalleihin. Alueen kokonaisrakennusoike-
us on noin 182 000 k-m2.

Veturitie on käännetty Toralinnan pohjoispuolella kulkemaan tornialu-
een halki Pasilan aseman länsipuolitse kohti pohjoista. Teollisuuskatua
jatketaan radan ali ja se liitetään kiertoliittymällä Veturitiehen.

Asemakaavan valmistelun vaiheet

Suunnittelualueesta suuri osa on Keski-Pasilan ratapiha-aluetta, jonka
aktiivisin käyttö on loppunut Vuosaaren sataman käyttöönoton jälkeen.
Pasilan järjestelyratapiha voidaan ottaa uuteen käyttöön.

Kaavamuutosalueen länsiosa sisältyy Helsingin kaupungin ja Suomen
valtion väliseen, vuonna 2002 solmittuun aiesopimukseen. Sopimuksen
mukaan Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin asemakaavan muut-
tamiseksi tai laatimiseksi.

Asemakaavoituksen pohjaksi laadittu Keski-Pasilan osayleiskaava on
saanut lainvoiman vuonna 2006.

Asemakaavatyöhön osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liit-
teenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 16 mielipidettä. Mielipiteet
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kohdistuivat mm. Veturitien suuriin liikennemääriin ja väylämäisyyteen,
veturitallien saavutettavuuteen, ympäristön viihtyisyyteen, arkkitehtuu-
rin kovuuteen, Toralinnan ja veturitallien alueiden huomioon ottami-
seen, Länsi- ja Itä-Pasilan tornialueeseen yhdistämisen tarpeeseen se-
kä tornialueen eri osien yhdistämiseen. Veturitietä esitettiin katettavak-
si.

Asemakaavaluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa, kaupungintalolla ja Pasilan kirjastossa. Luonnoksesta on jätetty
11 mielipidettä ja kannanottoa, jotka kohdistuivat edellisten lisäksi mm.
tornien varjoihin, ylimitoitettuihin autopaikkamääriin, puistojen puutumi-
seen ja olemassa oleviin kallioresursseihin. Myös kannen tai kevyen lii-
kenteensillan rakentamista rata-alueen yli ja rakennusten korottamista
muutamilla kerroksilla toivottiin; korkeimman tulisi olla pohjoismaiden
korkein. Toisaalta esitettiin myös alueen itäosan tornien madaltamista
varjostuksen vähentämiseksi. Esitettiin myös tornikohtaisen rakennus-
alan kasvattamista ja aukioiden suurentamista, mutta myös pienentä-
mistä. Mielipiteitä on kaavoitustyössä otettu huomioon niiltä osin kuin
ne vastaavat kaavalle asetettuja tavoitteita.

Asemakaavan toteutus

Tavoitteena on että asemakaava olisi lainvoimainen vuonna 2014, jol-
loin rakentaminen voisi alkaa vuonna 2015.

2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavaa koskee kahdeksan erityistavoitetta:

 Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräi-
lyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, tur-
vallisuutta ja laatua.

 Alueidenkäytön suunnittelussa pilaantuneen maa-alueen puhdistus-
tarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.

 Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epä-
puhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo ole-
massa olevia haittoja.

 Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkit-
tävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
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 Alueiden käytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti
merkittävien ratojen ja maanteiden jatkuvuus ja kehittämismahdolli-
suudet.

 Alueiden käytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimi-
vuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liikenteelle sekä eri liiken-
nemuotojen yhteistyön kehittämiselle.

 Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoit-
taa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.

 Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimin-
taedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Näistä kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu eri liikennemuoto-
jen tilavarausten huomioimista, jotta keskeinen liikenteellinen solmu-
kohta pystyy vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Keski-Pasilan tornialue on poikkeuksellisen tehokkaasti rakennettava
alue, joka sijoittuu joukkoliikenteen ja eri liikennemuotojen solmukoh-
taan ja on näiltä osin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mu-
kainen.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta, jota halkoo
päärata. Lisäksi kaavaan on myös merkitty seutuliikenteen Pisararata
ja Töölön metrovaraus.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on keskustatoimintojen aluet-
ta. Nyt laadittu asemakaava on yleiskaavan mukainen.

Osayleiskaava

Keski-Pasilan osayleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 14.6.2006, tullut
kaava-alueella voimaan 18.8.2006) alue on varattu keskustatoimintojen
alueeksi, jota kehitetään hallinnon, kaupan ja julkisten palvelujen, asu-
misen ja virkistyksen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen
huollon ja liikenteen käyttöön. Tornialueelle on merkitty ohjeellisesti ra-
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kennusoikeutta 100 000–130 000 k-m2. Osayleiskaavan oikeusvaikut-
teisuus ei kuitenkaan koske kerrosalamääritystä.

Päärata-alue on osayleiskaavassa varattu rautatieliikenteen alueeksi.

Asemakaavat

Pääosa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta.

Kaava-alueen halki, aivan sen kaakkoiskulmassa kulkee kaupungin-
osan raja.

Alueen itälaidalla on voimassa asemakaava nro 8400 (vahvistettu
1982). Kaavan mukaan alueen koilliskulma on rautatiealuetta. Pasilan
siltaa varten on varattu radan ylittävä alue. Suunnittelualueeseen rajau-
tuvan Ratapihantien yli saa rakentaa kevyen liikenteen sillan Junaili-
janaukion kohdalle ja osittain kadun alle saa rakentaa maanalaisen vä-
estönsuojan. Ratapihantiellä Teollisuuskadun päässä on voimassa
asemakaava nro 11505 (saanut lainvoiman 2008). Kaavan mukaan Ra-
tapihantien alle Teollisuuskadun jatkeeksi saa rakentaa kadun.

Kaava-alueen länsilaidalla on voimassa asemakaava nro 7850 (vahvis-
tettu 1979). Kaavan mukaan alueen luoteiskulma on katu- ja puistoalu-
etta. Osittain puiston ja Pasilankadun alle saa rakentaa maanalaisen
väestönsuojan.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Kaava-alue on pääosin merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekiste-
riin. Länsireunan katu- ja puistoalueet kuuluvat Helsingin kaupungin yl-
läpitämään kiinteistörekisteriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin solmimassa aiesopimuksessa
vuodelta 2002 on sovittu Keski-Pasilan maankäytön suunnitteluperiaat-
teiden ja yhteistyön lisäksi muun muassa alueelle tulevan uudis- ja lisä-
rakennusoikeuden jakamisesta, alueluovutuksissa noudatettavista pe-
riaatteista ja kunnallistekniikan toteuttamis- ja kustannusvastuusta. Val-
tio omistaa sopimusalueesta noin 84 % ja kaupunki noin 16 %. Asema-
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kaava-alueesta aiesopimukseen kuuluu vain länsiosa. Aluetta kehite-
tään kokonaisuutena omistusrajoista riippumatta.

Keski-Pasilan jatkosuunnitteluun on kaupunginvaltuusto hyväksynyt
osayleiskaavan käsittelyn yhteydessä vuonna 2006 seuraavat toivo-
musponnet:

 osayleiskaavaa toteutettaessa selvitetään mahdollisuudet myös
metron laajentamiseen Pasilasta Sörnäisiin ja Pasilasta lentokentäl-
le

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

Kaupunginhallitus on kehottanut vuonna 2007 huomioimaan jatko-
suunnittelussa muun muassa seuraavaa:

 julkisen tilan kaupunkikuvallisen laatutason tulee olla korkea sekä
pääväylillä että jalankulkuympäristössä

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kehottanut vuonna 2006, että jatko-
suunnittelussa tutkitaan kaikki asumisen mahdollisuudet, jotta asukas-
määrää voidaan lisätä alueella. Lisäksi on tutkittava yli 20-kerroksisten
tornien rakentamisen mahdollisuudet.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut korkean rakentamisen raportin,
jonka kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi 13.12.2011 ja
hyväksyi eräitä korkeaa rakentamista koskevia suosituksia otettavaksi
huomioon kaavoituksessa. Keski-Pasila on raportissa vyöhykkeellä B,
jolla korkea, yli 16-kerroksinen rakentaminen on mahdollista keskeisillä
paikoilla, mikäli

 rakentaminen edistää kaupunkirakenteen hahmotettavuutta ja alu-
een positiivista imagoa

 rakentaminen ei vaikuta kielteisesti Helsingin merellisen kansallis-
maiseman muodostamaan näkymään

 rakentaminen hahmottuu luontevaksi osaksi kaupungin uutta kor-
kean rakentamisen kokonaisuutta
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 tapauskohtainen edellytysten ja vaikutusten arviointi sekä vaihtoeh-
totarkastelu osoittavat rakentamisen olevan toteuttamiskelpoista ja
täyttävän edellä mainitut kriteerit.

Veturitiestä ja Pasilansillasta on tehty liikennesuunnitelmat (kaupunki-
suunnittelulautakunta 26.8.2010).  Näitä on tarkoitus tarkistaa syksyn
2012 ja kevään 2013 aikana. Yleiskaava 2002:n mukaisessa pääkatu-
verkossa Veturitie on Keski-Pasilan pääkatu, joka yhdistää Hakamäen-
tien ja Tuusulanväylän jatkeen etelään Nordenskiöldinkadulle ja Teolli-
suuskadun jatkeen kautta itään. Samalla Veturitie toimii koko Pasilan
liikenteen yhteytenä ympäröivään katuverkkoon.

Kaupunkisuunnitteluviraston tekemät selvitykset ja suunnitelmat on lu-
etteloitu selostuksen alussa kohdassa "Luettelo muusta kaavaa koske-
vasta materiaalista".

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 26.9.2011.

Maanomistus

Alue on pääosin valtion omistuksessa. Kaupunki omistaa lännessä ja
idässä reuna-alueita.

Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue sijaitsee Keski-Pasilassa Pasilansillan eteläpuolella.  Alu-
eella on päärata, käytöstä poistunut ratapiha, Veturitie sekä kallioita.

Kaupunki- ja maisemakuva

Suunnittelualue sijaitsee avoimessa pohjois-eteläsuuntaisessa laakso-
painanteessa kaupunkirakenteellisesti ja -kuvallisesti merkittävällä pai-
kalla. Pitkänomaista maisematilaa rajaavat laaksoa reunustaville selän-
teille rakennetut Itä- ja Länsi-Pasilan toimistorakennukset, joiden julki-
sivut avautuvat muurimaisesti avoimeen tilaan ja muodostavat alueelle
rakennetun reunan. Selänteet rajautuvat alavaan ratapiha-alueeseen
jyrkkäreunaisina, länsipuolella luonnonmuodostumana ja itäpuolella
kallioleikkauksena. Maisemakuvassa hallitsevina ovat liikennealueet,
Pasilansilta ja laaja ratapihamiljöö.

Alueen reunoilta sekä Pasilan sillalta avautuu pitkiä kaupunkinäkymiä
yli rautatiealueen keskustan suuntaan kaupunginosasta toiseen. Pasi-



7

lankatuun ja Pasilansiltaan rajautuu avokallio ja puuryhmiä. Se on osa
laajempaa, lähes rakentamattomana säilynyttä nauhamaista pohjois-
eteläsuuntaista reunavyöhykettä ratapihan ja Länsi-Pasilan välissä.
Vehreä vyöhyke jatkuu alueen eteläosassa suunnittelualueeseen rajau-
tuvan Toralinnan pihapiirinä suurikokoisine lehmusriveineen.

Rakennettu ympäristö

Pasilansillan pohjoislaidalla sijaitsee Pasilan asema. Etelässä kaava-
alue rajautuu rakennus- ja rautatiehistoriallisesti merkittäviin veturital-
leihin ja Toralinnan asuinkerrostaloon. Alue sisältyy valtakunnallisesti
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Pasilan
veturitallit). Lisäksi suunnittelualue rajautuu Itä- ja Länsi-Pasilan 1970-
ja 80-luvuilla rakennettuihin toimistotalokortteleihin, joiden takana on
asuinkerrostalokortteleita.

Veturitallien itäpuolella on päärata. Pääradan varressa sen itäpuolella
kulkee seudullinen kävely- ja pyöräilyraitti. Alue rajautuu idässä Rata-
pihantiehen, jolta on yhteys Vallilan suuntaan Teollisuuskadulle ja
Aleksis Kiven kadulle. Radan alitse johtaa käytöstä poistunut satamara-
ta ja ajoyhteys Savonkadulta Veturitalleille. Alueen länsilaidalla kulkee
Pasilankatu ja alempana Veturitie, joka on Hakamäentieltä Norden-
skiöldinkadulle johtava vilkasliikenteinen pääkatu.

Palvelut

Pasilassa on monipuoliset palvelut. Erityispiirteenä on sijainti raidelii-
kenteen solmukohdassa.

Luonnonympäristö

Alkuperäisestä topografiasta ja geologiasta muistumana ovat Pasilan-
kadun varren kalliomäki ja Itä-Pasilan puoleiset kallioleikkaukset. Pasi-
lankatuun rajautuvan kumpareen lakialue on avokalliota. Muuten sen
kasvillisuus on pienialaisina saarekkeina kasvavaa lehtipuuvaltaista
puustoa.

Suojelukohteet

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat veturitallien ja To-
ralinnan alueet. Molemmat alueet ovat kulttuurihistorian, kaupunkiku-
van ja rautatieliikenteen historian kannalta arvokkaita ja sisältyvät val-
takunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta solmittuun so-
pimukseen (Ympäristöministeriön päätös 9.12.1998).
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Veturitallien rakennuskokonaisuutta on rakennettu vuodesta 1899 al-
kaen. Veturitallit on osayleiskaavassa merkitty työpaikka-alueeksi, jon-
ka ympäristö säilytetään. Veturitallien perustuksissa on käytetty puu-
paaluja.

Ratapihan länsipuolella sijaitsee vuonna 1899 rakennettu Toralinna.
Sen puistomaiseen pihapiirin kuuluvat kaksi puurakenteista asuinra-
kennusta, avointa maisematilaa rajaava ratojen suuntainen puukujan-
ne, varikon päälliköiden asuintalo vuodelta 1908 sekä asetinlaite vuo-
delta1911. Toralinnan alue on osayleiskaavassa merkitty asuntoalu-
eeksi, jolla ympäristö säilytetään.

Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan alueella ei ole arvokkaita
luontokohteita.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava- alueella ei ole tarvittavaa teknisen huollon verkostoa.

Maaperä

Alueen maaperä on alueen itä- ja länsireunoilla kalliota ja kitkamaa-
aluetta. Alueen keskiosassa vanhan ratapihan alueella maaperän ylin
kerros on 2–6 metriä paksu ratarakenne- ja täyttökerros, jonka alapuo-
lella on 8–13 metriä paksu savikerros, jonka pintakerroksessa on tur-
vetta. Savikerroksen alapuolella on löyhästä keskitiiviiseen vaihteleva
kiviä sisältävä kerros silttiä, hiekkaa ja moreenia. Tämän kerroksen
alapuolella on kallion päällä tiivis moreenikerros. Kallion pinta on sy-
vimmillään tasolla n. -12,5.

Pohjaveden pinta kaava-alueella on lähellä nykyistä alaratapihan tasoa
välillä n. +13.1…+14.6 ja pohjaveden virtaussuunta on pohjoisesta ete-
lään. Orsiveden pinta on tasolla +13,0…+14,5. Keski-Pasilan rakenta-
misohjeiden mukaan rakentaminen ei saa muuttaa olemassa olevia
pohjavesisuhteita työnaikaisesti eikä pysyvästi. Veturitallien perustuk-
sissa on käytetty puupaaluja.

Ympäristöhäiriöt

Alueen merkittävimmät melulähteet ovat läheisten katujen ajoneuvolii-
kenne. Lisäksi pääradan junaliikenne aiheuttaa melua. Alueen liiken-
nemelua on tarkasteltu Keski-Pasilan osayleiskaavan yhteydessä
(Keski- ja Pohjois-Pasilan meluselvitys, Akukon Oy, 2004).



9

Pääradan junaliikenne aiheuttaa runkomelua ja tärinää. Ilman laatuun
vaikuttaa eniten läheisten katujen ajoneuvoliikenteen päästöt.

Alueella on todettu maaperän pilaantuneisuutta.

3
TAVOITTEET

Tavoitteena on luoda Pasilaan uusi toiminnallisesti monipuolinen kes-
kus, joka toimii myös kaupunkikuvallisena maamerkkinä. Keskuksen
muodostavat tornialue ja välittömästi kaava-alueen pohjoispuolelle
suunnitteilla oleva keskustakortteli yhdessä Pasilan aseman ja -sillan
kanssa. Keskustakorttelista on käynnissä suunnittelu- ja toteutuskilpai-
lu, joka on tarkoitus ratkaista alkuvuonna 2013.

Tornialueelle luodaan tunnistettava ilme rakennuksilla, rakenteilla, ma-
teriaalivalinnoilla, kasvillisuudella ja valaistuksella. Paikan orientoitumi-
sen kannalta oleelliset kaukonäkymät Helsingin keskustaan hyödynne-
tään osana kokonaisuutta. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa
noudatetaan keskustan laatutasoa.

4
ASEMAKAAVAN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Pasilan uuden keskuksen osaksi Pasilan sillan eteläpuolelle suunnitel-
laan tiivis ja urbaani työpaikka- ja asuinalue. Veturitie on linjattu torni-
alueen halki ja siltä on osoitettu yhteys pääradan alittavalle Teollisuus-
kadun jatkeelle.

Asemakaavaluonnoksen pohjana on milanolaisen Cino Zucchi Architet-
ti -toimiston vuonna 2009 laatima tornialueen viitesuunnitelma. Piha-
kansi- ja katuympäristöä on kehitetty edelleen Loci Maisema-arkkitehdit
ja Masu Planning -toimistojen vuonna 2011 laatimien ympäristösuunni-
telmien pohjalta. Pysäköinti- ja huoltoratkaisuja on kehitetty Vahanen-
yhtiöiden keväällä 2012 laatimien suunnitelmien mukaan.

Kaupunginosan raja on linjattu alueen kaakkoiskulmassa uuden kortte-
lin rajan mukaisesti.

Mitoitus

Keski-Pasilan tornialueen kaava-alueen pinta-ala on 7,1 ha. Kortteli-
alueiden pinta-ala on yhteensä 2,56 ha. Alueelle osoitettu rakennusoi-
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keus on 181 930 k-m2. Alueen keskimääräinen korttelitehokkuus ek=
7,1.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Asemakaavalla mahdollistetaan kymmenen noin 20–40-kerroksisen
tornitalon rakentaminen. Rakennusten korkeus on määritelty kerroslu-
kujen sijaan vesikattojen korkeusasemana. Tornitaloihin saa sijoittaa
toimisto-, asuin- ja liiketiloja. Asuinkerrokset on määrätty sijoitettavaksi
viereisten Länsi- ja Itä-Pasilan toimistokortteleiden kattotason yläpuo-
lelle. Jotta tornialueesta muodostuisi osayleiskaavan tavoitteiden mu-
kainen merkittävä työpaikka-alue, on asuinkerrosalan osuus rajoitettu
enintään puoleen kokonaiskerrosalasta. Tornitalojen ylimpiin kerroksiin
tulee rakentaa kattoterasseja ja alimpiin kerroksiin tulee sijoittaa liike-
tai muita yleisölle avoimia, jalankulkuympäristöä elävöittäviä tiloja.
Oleskelu- ja sisäänkäyntialueiden tuuliolosuhteiden parantamiseksi ja
viihtyisyyden lisäämiseksi on myös määrätty rakennettavaksi matalia
rakennusten osia ja niiden katot toteutettavaksi terasseina ja/tai viher-
kattoina.

Rakennusten sijainnit, muodot ja korkeudet on määritelty noudatta-
maan Cino Zucchi Architetti -toimiston laatimia viitesuunnitelmia. Ra-
kentamisen tulee olla arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti sekä ma-
teriaaleiltaan keskustarakentamisen laatutason mukaista. Tornitaloista
avautuu hienoja näkymiä joka suuntaan ja tornit näkyvät laajalle alueel-
le, joten rakennusten julkisivumateriaalina on määrätty käytettäväksi
pääosin lasia.

Korttelien kansialueet on pääosin varattu yleiselle jalankululle ja oles-
kelulle ja ne on rakennettava korkeatasoisin materiaalein ja järjestettä-
vä viihtyisäksi istutuksin. Ympäristön laadun vaatimukset on otettava
huomioon kansirakenteiden suunnittelussa. Alueet, joille istutetaan pui-
ta, on suunniteltava siten, että puiden vaatimat massat otetaan huomi-
oon kerrospaksuuksissa ja lujuuslaskelmissa rakenteita suunniteltaes-
sa.

Koska asukkaille varatut piha-alueet ovat kooltaan rajalliset, tornitaloi-
hin on määrätty rakennettavaksi asukkaiden yhteiskäyttöön viherhuo-
neita. Asunnoista vähintään 30 % tulee olla perheasunnon kokoisia.

Rautatiealue (LR)

Päärataa varten on varattu rautatiealue, jonka rajauksessa on otettu
huomioon Pisara-radan ja lentoasemalle suoraan johtavan radan vaa-
tima tila. Rautatiealueen alapuolelle saa sijoittaa Teollisuuskadun jat-
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keen, kevyen liikenteen raitin ja rakennukseen T6 liittyviä tiloja. Rata-
alueen yläpuolelle saa rakentaa Pasilansillan levennyksen, joka
edesauttaisi itäisten tornikortteleiden parempaa liittymistä osaksi Keski-
Pasilaa.

Liikenne

Alueen uusi pääkatu, Veturitie on käännetty Toralinnan pohjoispuolella
kulkemaan tornialueen halki Pasilan aseman länsipuolitse kohti poh-
joista. Pasilan sillan eteläpuolella Veturitie on rakennettava kahteen ta-
soon siten, että suoraan jatkuvat läpimenokaistat sijaitsevat kiertoliitty-
män alittavassa tunnelissa. Maanpäällisestä kiertoliittymästä on osoitet-
tu yhteys pääradan alittavalle Teollisuuskadun jatkeelle sekä Torniau-
kion ja sillan pohjoispuolelle rakennettavan keskustakorttelin alaisiin
pysäköinti- ja huoltotiloihin. Tornien tarvitsema pysäköinti on sijoitettu
osin kannen alle omiin kortteleihin, osin viereisen keskustakorttelin py-
säköintihalliin sekä muihin mahdollisiin ympäristön pysäköintitiloihin.

Pasilansillan leveys on tarkoitus kaksinkertaistaa ja sijoittaa sillan kes-
kelle joukkoliikennekaistat, niiden ulkopuolelle muu ajoneuvoliikenne ja
kevyt liikenne molemmin puolin siltaa. Veturitien ja Teollisuuskadun
kiertoliittymän yläpuolelle saa rakentaa Pasilansillan levennyksen, joka
edesauttaisi tornikortteleiden parempaa liittymistä toisiinsa. Teollisuus-
kadun pään yläpuolelle on varattu alue korttelit 17045 ja 17046 yhdis-
tävälle pihakannelle sekä kannella olevalle yleiselle jalankulkureitille.

Kaavaluonnoksen havainnekuvassa on esitetty Veturitien pitkä tunneli-
vaihtoehto, joka ulottuisi Toralinnan pohjoispäästä Teollisuuskadun
kiertoliittymän ali. Tunneli mahdollistaa veturitallien ja Torniaukion väli-
sen suoran jalankulkuyhteyden järjestämisen sekä ajoneuvoliittymien
rakentamisen Veturitieltä kaava-alueen eteläpuoliselle alaratapihalle,
jonka tulevaa käyttöä on tarkoitus suunnitella myöhemmässä vaihees-
sa. Pitkä tunnelivaihtoehto on esitetty ohjeellisin merkinnöin.

Pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen pitkänmatkan pääreitti (Poh-
joisbaana) kulkee edelleen radan itäreunalla. Radan ali on osoitettu ke-
vyen liikenteen reitti nykyisen veturitalleille johtavan kadun kohdalle.
Tältä Veturitallinkujalta on yhteys Veturitien molemmin puolin kulkeville
kevyen liikenteen reiteille. Korttelialueille on myös osoitettu aluevara-
uksia tarpeellisia yleisiä jalankulkuyhteyksiä varten. Julkisen tilan käsit-
tely tehdään siten, että tornialue on luonteva osa olevaa jalankulku- ja
pyöräilyverkostoa ja johdattaa osaltaan kulkua Keskuspuiston ja mui-
den ympäröivien viheralueiden välillä.
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Autopaikkojen vähimmäismäärät: 1 ap/145 k-m2, kuitenkin vähintään
0,4 ap/asunto on asuintonttien autopaikkamäärien laskentaohjeen mu-
kainen (kaupunkisuunnittelulautakunta 7.2.2012).

Palvelut

Tornien eri tasoilla oleviin sisäänkäyntikerroksiin on määrätty rakennet-
tavaksi myymälä-, kahvila tai muita asiakaspalvelutiloja. Korkeimman
tornin (T5) huipulle tulee rakentaa yleisölle avoin kahvila/ravintola.
Keskimmäiset kaksi tornia (T6 ja T7) saa rakentaa myös hotelleiksi.

Luonnonympäristö

Tavoitteena on, että kallioita säilytetään ja käytetään osana uutta ym-
päristöä rakennettaessa mahdollisuuksien mukaan.

Suojelukohteet

Rakennus- ja rautatiehistoriallisesti merkittävät veturitallien ja Toralin-
nan alueet on rajattu kaava-alueen ulkopuolelle. Ne tarkoitus säilyttää
nykyisessä käytössä ja niiden arvokas rakennuskanta suojella myö-
hemmin tehtävällä asemakaavalla.

Yhdyskuntatekninen huolto

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää mittavaa teknisen huollon ver-
koston rakentamista huomioiden samalla koko Keski-Pasilan rakenta-
minen.

Vesihuolto

Alue kuuluu Ilmalan painepiiriin ja painetaso on 62 mvp. Vesijohtover-
kosto rakennetaan uuden Veturitien ja Teollisuuskadun linjauksien mu-
kaan ja liitetään Ratapihantiellä ja Pasilankadulla runkojohtoihin sekä
pohjoisessa Pasilankadun ja Veturitien risteysalueen kohdalla vesijoh-
totunneliin, jolloin muodostuu myös käyttö- ja sammutusveden saannin
turvaava rengasyhteys. Tornitalot tulee varustaa kiinteistökohtaisella
paineenkorotuksella.

Jätevesi

Jätevesien johtamiseksi Viikin jätevesipuhdistamolle alueelle rakenne-
taan jätevesitunnelin haaratunneli välille Pasila-Vallilla. Haaratunneli
rakennetaan radan ali ja sen pystykuilu sijoittuu kalloresurssista johtu-
en korttelin 17045 kohdalle. Pystykuilusta pihakannelle johdettavat put-
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ket on tarkoitus linjata rakennettavan pysäköintihallin lattian alapuolella
lähelle korttelin eteläreunaa. Alueelle rakennetaan myös jätevesiviemä-
riverkosto uudelle Veturitielle ja Teollisuuskadulle. Kiinteistöviraston
geotekninen osasto on laatinut esisuunnitelman jätevesitunnelin raken-
tamisesta.

Hulevesi

Alueen hulevesien johtamiseksi tulee Keski-Pasilasta rakentaa uusi hu-
levesiviemäri Töölönlahteen.

Kaukolämpö

Kaukolämpöverkosto rakennetaan Pasilankadulla ja Ratapihantiellä
olemassa olevasta verkostosta.

Kaukojäähdytys

Veturitielle ja Radiokadulle rakennetaan kaukojäähdytysverkosto Pasi-
lankadulla ja Ratapihantiellä olemassa olevasta verkostosta.

Sähkö

Alueen sähkönsyöttö tapahtuu Pasilan sähköasemalta, sähkönjakelua
varten alueelle asennetaan uusia keskijännitekaapeleita.

Jätehuolto

Alueen rakennusten jätehuolto toteutetaan pääkaupunkiseudun yleis-
ten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Rakennukset perustetaan kallio ja kitkamaa-alueella anturoilla kallion
tai maan varaan, muualla tukipaaluin kantavan kerroksen varaan.
Maanalaiset tilat tulee rakentaa vesitiiviinä rakenteina.

Alueen pysäköintilaitosselvityksen yhteydessä on tutkittu kalliopysä-
köintilaitoksen sijoittamista Pasilankadun alapuolelle, joka toimisi sa-
malla tornialueen väestönsuojana (Keski-Pasilan tornialueen pysäköin-
tilaitokset, alustava rakennetekninen yleissuunnitelma, 18.4.2012, Fun-
datec Oy).
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Keski-Pasilan rakentamisohjeiden mukaan rakentaminen ei saa muut-
taa olemassa olevia pohjavesisuhteita työnaikaisesti eikä pysyvästi.
Pohjaveden tason säilyttäminen on erittäin vaativaa.

Alueella on havaittu nk. Pima- asetuksen (VNa 214/2007) ylemmän ja
alemman ohjearvopitoisuuden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia metalli-
en, öljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden osalta. Maaperän pilaantunei-
suuden on todettu olevan pistemäistä. Myös alueen pohja- ja orsive-
dessä on todettu paikoin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Alueen
käyttötarkoituksen muuttuminen edellyttää mittavia maanrakennustöitä
ja maaperän puhdistamista. Alueelle on ohjelmoitu lisätutkimuksia
maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Maaperän pilaantunei-
suudesta on laadittu tutkimusraportti (Keski-Pasilan ratapiha, Golder
Assosiates Oy, 9.12.2008)

Pilaantuneet maa-alueet tulee tutkia ja kunnostaa ennen rakentami-
seen ryhtymistä.

Ympäristöhäiriöt

Keski-Pasilan tuulisuuskartoituksen tulosten mukaan tornit lisäävät pai-
kallista tuulisuutta. Tarkastelut ennakoivat, että tuulisuus vaikuttaa ai-
noastaan viihtyvyystekijään. Tuulisuus ei ole niin suurta, että se voisi
vaikuttaa esim. alueella liikkumisen ja oleskelun turvallisuuskysymyk-
siin. Tuulisuus ja rakennusten aiheuttama tuulen kanavointivaikutus tu-
lee ottaa huomioon oleskelualueiden ja rakennusten sisäänkäyntialuei-
den jatkosuunnittelussa. Pasilansillan etelälaitaan tulee rakentaa tuuli-
kaide.

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei raideliikenteen aiheuttama
runkoäänen tavoitetaso ylity.

Alueelle rakennettavien kansirakenteiden ja muiden meluntorjunnan
kannalta keskeisten rakenteiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomio-
ta riittävän meluntorjunnan aikaansaamiseksi erityisesti alueelle suun-
niteltujen asuinrakennusten ja piha-alueiden osalta. Meluntorjunnasta
ja ilman epäpuhtauksien huomioon ottamisesta tulee tehdä suunnitel-
ma.

Alueen raide - ja ajoneuvoliikenteen aiheuttama melu, runkomelu- ja tä-
rinäselvitys sekä alueen ilmanlaatuselvitys tullaan tarkastelemaan
asemakaavan jatkovalmistelun yhteydessä.
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Nimistö

Nimistötoimikunta on käsitellyt kaava-alueen nimistöä ja käsittely on
kesken. Nimistönä kaavaluonnoksessa on käytetty katujen, siltojen ja
aukioiden suunnitteluvaiheen työnimiä: Veturitie, Teollisuuskatu, Veturi-
tallinkuja, Pohjoisbaana, Tornikuja ja Torniaukio. Nimistötoimikunta
päättää asemakaavan ehdotusvaiheeseen mennessä mahdollisista uu-
sista nimistä.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Kaavan toteuttaminen eheyttää merkittävästi yhdyskuntarakennetta ja
tuo toimistotilojen osuudesta riippuen noin 1 500 asukasta elävöittä-
mään Keski-Pasilaa. Tornialue muuttuu asumisen, työnteon ja palvelut
yhdistäväksi keskustamaiseksi alueeksi. Tornitalot muodostavat kauas
näkyvän maamerkin ja palvelutarjonta lisääntyy ja monipuolistuu Keski-
Pasilan rakentumisen myötä.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Valtaosa alueen pohjois-etelä- ja pohjois-itäsuuntaisesta läpiajoliiken-
teestä siirtyy Veturitielle ja Teollisuuskadulle, mikä vähentää Pasilan-
kadun, Pasilansillan, Ratapihantien ja Savonkadun sekä Mäkelänkadun
liikennemääriä.

Sekä ajoneuvo- että kevyen liikenteen yhteydet veturitalleille parane-
vat, mikäli Veturitie tunneloidaan pitkän vaihtoehdon mukaisesti. Jalan-
kulkuyhteydet Pasilan sillan ja veturitallien tason välillä paranevat.

Veturitien ja Pasilankadun rakentaminen aiheuttaa joukkoliikenteelle
sekä pyöräily- ja kävelyreitteihin työnaikaisia muutoksia.

Alueen teknisen huollon verkoston toteuttaminen palvelee tulevaisuu-
dessa myös kaava-alueen pohjoispuolelle tulevaa maankäyttöä.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Tornialue on suunniteltu veistosmaiseksi rakennusryhmäksi, joka muo-
dostaa kauas näkyvän maamerkin. Torniryhmän näkyvyys kaupungin
silhuetissa eri puolilta on huomattava, se jää kuitenkin Helsingin kanta-
kaupungin taustalle. Asiaa on tutkittu selvityksessä Korkea rakentami-
nen Helsingissä, Ksv 2011.
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Avoin laaksomainen maisematila muuttuu rakennetuksi. Näkymät Pasi-
lan sillalta etelään muuttuvat suljetummiksi. Joitakin näköalakohtia säi-
lytetään.

Alueen luonnonympäristöä ei rakentamisen myötä juurikaan säily, siten
luonnon monimuotoisuus alueella heikkenee. Pasilankadun varren kal-
lio- ja puustovyöhyke poistuu Pasilansillan ja Toralinnan väliseltä osuu-
delta ja siten pohjois-eteläsuuntainen ekologinen käytävä heikkenee.

Rakentaminen muuttaa alueen vesitasapainoa, koska kaavanmukai-
sessa tilanteessa vettä läpäisevät pinnat rakennetaan vettä läpäisemät-
tömiksi. Hulevesien käsittelyyn ja pohjaveden pinnan ja virtauksien säi-
lymiseen kiinnitetään rakennettaessa erityistä huomiota ja ne suunnitel-
laan siten, että ympäröiville alueille ei koidu haittaa.

Rautatieläisten asuinkasarmina toiminut ns. Toralinna rajautuu asema-
kaava-alueeseen. Toralinnan pihatasoa korkeammalle sijoittuvan Vetu-
ritien liikenneratkaisu vaikuttaa rakennuksen näkyvyyteen ja sen lä-
hiympäristöön. Veturitien levennyksen ja sen reunaan tarvittavan tuki-
muurin myötä Toralinnan kohdalla kahdessa rivissä kasvavista puuri-
veistä kadunpuoleinen poistuu.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdol-
lisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Lisääntyvän liikenteen ilmanlaatu- ja meluhaittojen vaikutukset kohdis-
tuvat mm. asuinkäytössä olevaan Toralinnaan. Osayleiskaavavaihees-
sa on selvitetty raideliikenteen aiheuttamaa runkomelua ja tärinää sekä
katuliikenteen aiheuttamia ilman epäpuhtauksia ja ympäristömelua.
Näiden häiriötekijöiden huomioimista käsitellään ennen ehdotusvaihet-
ta tehtävissä tarkentavissa selvityksissä.

Tuulisuus

Keski-Pasilan tuulisuuskartoituksen tulosten mukaan tornit lisäävät pai-
kallista tuulisuutta. Tuulisimmat kohdat ovat Pasilansillalla tornin T5
koilliskulmassa ja aseman kohdalla sillan etelälaidassa. Tuulisuutta kä-
sitellään tarkemmin erillisessä Keski-Pasilan asemakaava, tuulisuus-
kartoitus -raportissa.

Varjostus

Tornitalot aiheuttavat ympäristön varjostuksen lisääntymistä. Päivällä
tornien varjoista pääosa lankeaa Pasilansillalle ja tulevan kauppakes-
kuksen katolle. Aamuisin ja iltaisin tornitalot varjostavat osittain myös
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Länsi- ja Itä-Pasilan kortteleita, joista lähimmät ovat toimistokäytössä.
Tornien varjoja ulottuu ajoittain Länsi- ja Itä-Pasilan asuinkortteleihin
asti. Iltaisin tornien varjoja lankeaa osittain myös Sähköttäjänpuistoon.
Varjostusvaikutuksen paikallista kestoa vähentää tornien kapearunkoi-
suus ja sijoittelu muutaman kymmenen metrin etäisyyksille toisistaan.
Aurinkoiset / varjoisat paikat vaihtuvat nopeasti. Varjostusta käsitellään
enemmän erillisessä Keski-Pasilan tornialueen ympäristösuunnitelma -
raportissa.

Maaperän pilaantuneisuus

Alueen maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä, joten pilaan-
tuneisuudesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää mittavia investointeja teknisen
huollon verkoston ja liikennealueiden toteuttamiseen. Tässä esitetty
kustannusarvio sisältää myös kaava-alueen ulkopuolisten tulevien alu-
eiden maankäytön toteuttamista palvelevien runkoverkostojen ja katu-
rakentamisen kustannuksia. Katualueiden kustannusarvio perustuu Ve-
turitien toteuttamiseen välillä Nordenskiöldinkatu- Maistraatinportti pit-
känä tunnelivaihtoehtona. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kau-
pungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa yhteensä 81 miljoonaa eu-
roa. Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Kadut ja yleiset alueet 70,0 Me
Vesihuolto   3,0 Me
Jätevesitunneli   2,0 Me
Sähkö   2,0 Me
Kaukolämpö   1,0 Me
Kaukojäähdytys   1,0 Me
Johtosiirrot   1,0 Me
Työnaikaiset liikennejärjestelyt   1,0 Me
yhteensä 81,0 Me

Kustannusarvio ei sisällä maaperän kunnostamisesta ja esirakentami-
sesta aiheutuvia kustannuksia eikä joukkoliikenteelle mahdollisesti ai-
heutuvia työnaikaisia kustannuksia.
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6
ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Alueella on tarkoitus järjestää tontinluovutus- sekä suunnittelu- ja toteu-
tuskilpailu ennen asemakaavaehdotuksen laatimista vuonna 2013.
Tässä vaiheessa tarkistetaan myös ehdotuksen yhteensopivuus kaava-
alueen pohjoispuolisen keskustakorttelin suunnitelmiin.

Tavoitteena on, että asemakaava olisi lainvoimainen vuonna 2014, jol-
loin rakentaminen voisi alkaa vuonna 2015.

Asemakaavaluonnokseen on kirjattu 10 vuoden määräaika kaavan
ajanmukaisuuden tarkistamiselle.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Suunnittelualueesta suuri osa on Keski-Pasilan ratapiha-aluetta, jonka
aktiivisin käyttö on loppunut Vuosaaren sataman käyttöönoton jälkeen.
Pasilan järjestelyratapiha voidaan ottaa uuteen käyttöön.

Kaavamuutosalueen länsiosa sisältyy Helsingin kaupungin ja Suomen
valtion väliseen, vuonna 2002 solmittuun aiesopimukseen. Sopimuksen
mukaan Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin asemakaavan muut-
tamiseksi tai laatimiseksi.

Keski-Pasilan osayleiskaava on saanut lainvoiman vuonna 2006.

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin ja valtion aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 17.9.2010).

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökoh-
tia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 29.9.2010.
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Osallisille lähetettiin asemakaavaluonnoksen havainnekuva (kirje päi-
vätty 15.3.2012).

Asemakaavaluonnos ja havainnekuva ovat olleet nähtävänä kaupunki-
suunnitteluvirastossa, kaupungintalolla ja Pasilan kirjastossa 2.4.–
23.4.2012. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 16.4.2012.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusvi-
raston, kiinteistöviraston tonttiosaston ja geoteknisen osaston, raken-
nusvalvontaviraston, pelastuslaitoksen, ympäristökeskuksen, Helsingin
seudun ympäristöpalveluiden (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen ja Liikenneviraston rautatieosaston kanssa.

Kaavan valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeit-
se kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Helsingin poliisi-
laitokselta, kaupunginmuseolta, terveyskeskukselta, Museovirastolta,
HKL-liikelaitokselta ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä.

Kaavan valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeit-
se kannanotot asemakaavaluonnoksesta Helsingin kaupungin asunto-
tuotantotoimistolta, hallintokeskukselta, kulttuurikeskukselta, kaupun-
ginkirjastolta, rakennusvirastolta, terveyskeskukselta ja ympäristökes-
kukselta, Helsingin poliisilaitokselta, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut -kuntayhtymältä, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä, Liiken-
nevirastolta ja Museovirastolta.

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat mm. Veturitien ympäristövaiku-
tuksiin (melu ja ilmanlaatu varsinkin Toralinnan kohdalla), kaava-alueen
rajaukseen ja alueen yhtenäisyyteen, Toralinnan ja veturitallien aluei-
den huomioimiseen, kaupunkikuvaan ja Helsingin silhuettiin, huoltoon,
liikkumisreittien turvallisuuteen ja esteettömyyteen, katualueiden raja-
uksiin, hulevesien hallintaan, vinojen kattopintojen lumi- ja jääongel-
miin, asemalaiturien mahdolliseen kattamistarpeeseen sekä kaava-
määräysten riittävään joustoon. Veturitien pisintä tunnelivaihtoehtoa pi-
dettiin yleisesti kevyen liikenteen ja ympäristön kannalta parhaana
vaihtoehtona.

Esitetyt mielipiteet

Kaavan valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeit-
se 27 mielipidettä, joista 16 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
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ja 11 asemakaavaluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty
keskustelutilaisuuksissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdistuivat
mm. Veturitien suuriin liikennemääriin ja väylämäisyyteen, veturitallien
saavutettavuuteen, ympäristön viihtyisyyteen, arkkitehtuurin kovuuteen,
Toralinnan ja veturitallien alueiden huomioon ottamiseen, Länsi- ja Itä-
Pasilan tornialueeseen yhdistämisen tarpeeseen sekä tornialueen eri
osien yhdistämiseen. Veturitietä esitettiin katettavaksi.

Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat edellisten lisäksi
mm. tornien varjoihin, ylimitoitettuihin autopaikkamääriin, puistojen puu-
tumiseen ja olemassa oleviin kallioresursseihin. Myös kannen tai kevy-
en liikenteensillan rakentamista rata-alueen yli ja rakennusten korotta-
mista muutamilla kerroksilla toivottiin; korkeimman tulisi olla pohjois-
maiden korkein. Toisaalta esitettiin myös alueen itäosan tornien madal-
tamista varjostuksen vähentämiseksi. Esitettiin myös tornikohtaisen ra-
kennusalan kasvattamista ja aukioiden suurentamista, mutta myös pie-
nentämistä.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että kaavaluon-
nokseen on lisätty määräys: rakennuksen T9 kohdalla tulee suunnitte-
lussa ja rakentamisessa ottaa huomioon varattu kallioresurssi. Luon-
nokseen on myös merkitty maanalainen jätevesitunneli. Pasilansillalle
varattua aluetta on myös laajennettu rautatiealueen yläpuolella. Kaava-
luonnoksessa on mahdollistettu Veturitien osittainen tunnelointi. Hule-
vesisuunnitelma on määrätty tehtäväksi.

Helsingissä

Olavi Veltheim
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KESKI-PASILAN TORNIALUE YMPÄRISTÖINEEN
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA



0870-2
Kslk 2009-1486

17.9.2010 Oas 948-00/10 2 (8)

Suunnittelualue

Keski-Pasilan tornialuetta suunnitellaan
Pasilansillan eteläpuolelle. Lännessä
suunnittelualuetta rajaa Pasilankatu ja
Veturitie, idässä Ratapihantie ja Savonka-
tu, etelässä Nordenskiöldinkatu. Alueen
pinta-ala on noin 21,2 ha.

Nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee laaksopainan-
teessa kaupunkirakenteellisesti ja kau-
punkikuvallisesti merkittävällä paikalla.
Laakson länsireunassa Pasilankadun var-
ressa on metsäinen kalliorinne. Idässä
jyrkkäreunainen kallioalue jää pääradan
ja Ratapihantien väliin.

Alueen ilmettä hallitsee laaja ratapihamil-
jöö, jonka keskellä on vuodesta 1899 al-
kaen rakennettu Veturitallien rakennus-
kokonaisuus. Ratapihan länsipuolella si-
jaitsee vuonna 1899 rakennettu Toralin-
na. Sen puistomaiseen pihapiirin kuuluvat
kaksi puurakenteista asuinrakennusta,
avointa maisematilaa rajaava ratojen
suuntainen puukujanne, varikon päälliköi-
den asuintalo vuodelta 1908 sekä asetin-
laite vuodelta 1911. Sekä Veturitallit että
Toralinna ympäristöineen ovat kulttuuri- ja
rautatiehistoriallisesti sekä kaupunkiku-
vallisesti merkittäviä.

Suunnittelualueesta osa on Keski-Pasilan
ratapiha-aluetta, jonka aktiivisin käyttö on
loppunut Vuosaaren sataman käyttöön
oton jälkeen. Pasilan järjestelyratapiha
voidaan ottaa uuteen käyttöön.

Alueen itälaidalla sijaitsee vuonna 1913
rakennettu Eläintarhan ala-asteen koulu
ja Helsingin palvelualojen oppilaitoksen
kauneudenhoitoalan yksikkö vuodelta
1993.

Veturitallien itäpuolella on Päärata. Pää-
radan varressa sen itäpuolella kulkee
seudullinen kävely- ja pyöräilyraitti. Pää-
radan alitse johtaa käytöstä poistunut sa-
tamarata ja ajoyhteys Savonkadulta Vetu-
ritalleille. Alueen länsilaidalla kulkee Vetu-
ritie, joka on Hakamäentieltä Norden-
skiöldinkadulle johtava vilkasliikenteinen
pääkatu.

Mitä alueelle suunnitellaan

Alueelle suunnitellaan tiivis ja urbaani
työpaikka- ja asuinalue, joka on avoin ja
kutsuva läpi vuorokauden. Alueelle on
suunnitteilla kymmenen tornitaloa, sarja
aukioita ja niiden äärelle sijoittuvia palve-
luita. Kuhunkin torniin osoitetaan asunto-
ja, työpaikkoja ja palveluita. Jokin torneis-
ta voi myös olla hotelli. Tornien arkkiteh-
tuurisuunnittelua ohjataan asemakaavalla
siten, että alueen yleisilmeestä syntyy
lopputilanteessa hallittu ja yhtenäinen
tornien rakentamisajankohdasta riippu-
matta. Tornialueen asemakaavatyön poh-
jana on tarkoitus käyttää arkkitehtitoimisto
Cino Zucchi Architettin vuonna 2009 te-
kemää viitesuunnitelmaa, jossa tornien
kerrosala on yhteensä noin 155 000 k-m2.

Tornien sijoittuminen rautatiehistorialli-
sesti merkittävän alueen viereen antaa
mahdollisuuden luovan ja monimuotoisen
kaupunkitilan rakentumiselle. Uuden ja
vanhan vuoropuhelu korostaa Pasilan
tornialueen erityisyyttä.

Veturitallien rakennuskokonaisuus ja sen
monipuolinen toiminta säilytetään ja sitä
kehitetään osana Pasilan keskusta-
aluetta. Tavoitteena on, että tornien ra-
jaamat urbaanit kaupunkiaukiot ja Veturi-
tallien autenttinen miljöö nivoutuvat sau-
mattomasti toisiinsa. Toralinnan alue säi-
lytetään nykyisessä asuinkäytössään ja
arvokas miljöö suojellaan. Alue yhdiste-
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tään hellävaraisesti uuteen rakentuvaan
ympäristöön.

Toralinnan ja veturitallien välisen ratapi-
han raiteistot säilytetään joko nykyisessä
käytössä seisontaraiteina tai varustetaan
esimerkiksi lähiliikennejunien päivittäistä
käyttöhuoltoa varten. Seisontaraiteiden
toiminnallisena lähtökohtana on, että aa-
muruuhkan jälkeen osa lähiliikennejunista
on mahdollista ajaa Ilmalan varikon sijaan
näille raiteille. Raiteilla tehdään junien
päivittäishuoltoa ja siivous. Kalusto voi-
daan ottaa käyttöön taas iltaruuhkaan.
Seisontaraiteita on esitetty käytettäväksi
myös museokaluston ja radan kunnossa-
pidon ja muiden veturitallin toimijoiden
käyttöön, siltä osin kun raiteita ei tarvita
lähiliikennekaluston käyttöön.

Toralinnan ja Veturitallien välisen tilan
käyttömahdollisuuksia tutkitaan raiderat-
kaisujen selkiytyessä. Tavoitteena on yh-
distää visuaalisesti ja toiminnallisesti toi-
siinsa nämä historiallisesti merkittävät ra-
kennuskokonaisuudet.

Veturitallien alueella on ympäristötekni-
sissä maaperätutkimuksissa havaittu hait-
ta-aineita, kuten öljyhiilivetyjä ja PAH-
yhdisteitä. Seisonta- ja huoltoraiteiden
alueelle laaditaan kunnostussuunnitelma
ennen alueella suoritettavia kaivutöitä.

Alueella tehdään pohja- ja orsivesien
tarkkailua.

Keski-Pasilan raideliikenneratkaisuja tut-
kitaan asemakaavoituksen kanssa rinnan.
Metroasema sijoittunee kaava-alueen ul-
kopuolelle nykyisen asemarakennuksen
välittömään läheisyyteen. Junaliikenteen
osalta tutkitaan lähijunien Pisara-rataa
sekä lisäraiteiden tarvetta ja sijoittamis-
mahdollisuuksia.

Veturitien liikennemäärä kasvaa tulevai-
suudessa ja katu siirretään tornialueen ja
Veturitallien väliin. Poistuvan satamara-
dan kuiluun suunnitellaan Teollisuuska-
dun jatketta, joka yhtyy Veturitiehen kier-
toliittymässä Pasilan sillan eteläpuolella.

Eläintarhan ala-asteen koulun aluetta on
tarkoitus laajentaa etelään osayleiskaa-
vaan merkitylle julkisten palvelujen ja hal-
linnon alueelle (PY). Aluetta kehitetään
viereisen koulun tarpeisiin ja alueen vä-
häinen rakentaminen on mahdollista.

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 noin 6,4 ha ja Suomen valtio lo-
put noin 14,8 ha. Senaatti-kiinteistöt hal-
linnoi noin 6,9 ha ja Liikenneviraston rau-
tatieosasto noin 7,9 ha valtion alueesta.

Kaavatilanne

Keski-Pasilan osayleiskaavassa, joka on
vuodelta 2006, alueen pohjoisosa on va-
rattu keskustatoimintojen alueeksi, jota
kehitetään hallinnon, kaupan ja julkisten
palvelujen, asumisen ja virkistyksen sekä
alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen
huollon ja liikenteen käyttöön. Torni-
alueelle on merkitty ohjeellisesti raken-
nusoikeutta 100 000 - 130 000 k-m2.

Osayleiskaavan oikeusvaikutteisuus ei
kuitenkaan koske kerrosalamääritystä.
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Veturitallit on osayleiskaavassa merkitty
työpaikka-alueeksi, jonka ympäristö säily-
tetään. Toralinnan alue on merkitty asun-
toalueeksi, jolla ympäristö säilytetään.
Molemmat alueet ovat kulttuurihistorian,
kaupunkikuvan ja rautatieliikenteen histo-
rian kannalta arvokkaita ja sisältyvät val-
takunnallisesti merkittävien asema-alu-
eiden suojelusta solmittuun sopimukseen
(Ympäristöministeriön päätös 9.12.1998).
Päärata ja Veturitallien ja Toralinnan väli-
nen alue on osayleiskaavassa rautatielii-
kenteen aluetta.

Alue on pääosin asemakaavoittamatonta
lukuun ottamatta ympäröiviä katualueita,
opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta, osaa pääradasta sekä Pa-
silankadun ja Veturitien välistä kallio- ja
metsäaluetta, joka on kaavoitettu puistok-
si. Suunnittelualueella voimassa olevissa
asemakaavoissa ei ole rakennusoikeutta
lukuunottamatta koulujen aluetta koske-
vaa asemakaavaa vuodelta 1988. Eläin-
tarhan ala-asteen koulu on merkitty suo-
jeltavaksi rakennukseksi (sr-2).

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 %. Suunnittelualueesta aiesopi-
mukseen kuuluu vain länsiosa. Aluetta
kehitetään kokonaisuutena omistusrajois-
ta riippumatta.

Keski-Pasilan jatkosuunnitteluun on kau-
punginvaltuusto hyväksynyt osayleiskaa-

van käsittelyn yhteydessä seuraavat toi-
vomusponnet:
 osayleiskaavaa toteutettaessa selvite-

tään mahdollisuudet myös metron laa-
jentamiseen Pasilasta Sörnäisiin ja
Pasilasta lentokentälle

 jatkosuunnittelun ja toteuttamisen ku-
luessa ei tingitä korkeiden rakennus-
ten ja koko alueen arkkitehtuurisesta
tasosta.

Kaupunginhallitus on kehottanut vuonna
2007 huomioimaan jatkosuunnittelussa
muun muassa seuraavaa:
 julkisen tilan kaupunkikuvallisen laatu-

tason tulee olla korkea sekä pääväylil-
lä että jalankulkuympäristössä

 tulee selvittää mahdollisuudet lisätä
asuntojen määrää Keski-Pasilassa ja
etsiä ennakkoluulottomasti uusia
asumisen sekä toimisto- ja asuinkäy-
tön yhteensovittamisen muotoja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kehot-
tanut vuonna 2006, että jatkosuunnitte-
lussa tutkitaan kaikki asumisen mahdolli-
suudet, jotta asukasmäärää voidaan lisä-
tä alueella. Lisäksi on tutkittava yli 20-
kerroksisten tornien rakentamisen mah-
dollisuudet.

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä

Osayleiskaava-aineisto:
 Keski-Pasila, Osayleiskaava, Selos-

tus, Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2007
 Keski-Pasila, Osayleiskaava, Vaiku-

tusselvitykset, Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto, 2007

 Keski-Pasila, Osayleiskaava, Historia
ja nykyaika, Kaupunkisuunnitteluviras-
to, 2003

 Central Pasila, Outline Plan, CZA -
Cino Zucchi Architetti,  2004

 Keski-Pasilan kaupunkirakenteen vii-
tesuunnitelma, Osa-alue B, Pasilan-
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kadun varren korttelit, Arkkitehtitoimis-
to Tuomo Siitonen, 2004

Muuta aineistoa:
 Central Pasila, Tower Area, Detailed

Plan, CZA - Cino Zucchi Architetti,
2009

 Veturitien ja Pasilan sillan liikenne-
suunnitelmat, Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto, 2010

 Pasilan veturitallit, Raportti historiallis-
ten Pasilan veturitallien roolista Keski-
Pasilan kyljessä ja erilaisista käyttö-
mahdollisuuksista, Kaupunkisuunnitte-
luvirasto, Tuomas Raikamo, 2009

 Keski-Pasilan hulevesiselvitys, Finnish
Consulting Group, 2009

 Keski-Pasila, Rakennettavuusselvitys,
Helsingin kaupunki, Geotekninen
osasto, 2009

 Keski-Pasilan ilmanlaadun arviointi
Veturitien eri liikennemäärillä, Ilmatie-
teen laitos, 2009

 Töölön metrolinjan alustavan yleis-
suunnitelman tarkistaminen ja Pasilan
metroaseman vaihtoehdot, Sito Oy,
Arkkitehtitoimisto HKP Oy, 2008

 Ympäristötekninen maaperätutkimus,
Keski-Pasilan ratapiha, Golder Asso-
ciates, 2008

 Keksi oma Keski-Pasila, nettikysely
kaupunkilaisille, 2006

 Keski-Pasilan katuverkon yleissuunnit-
telu, Sito Oy, 2006

 Keski-Pasilan, Ilmalan ja MTV 3 alu-
een vesihuollon yleissuunnitelma,
FINNMAP Infra Oy, 2006

 Keski- ja Pohjois-Pasila, Meluselvitys,
Akukon Oy, 2004

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

 Keski-Pasilan tuulisuuskartoitus, Insi-
nööritoimisto Sormunen & Uuttu Oy,
2004

 Keski-Pasilan ratapihan pilaantunei-
den maiden selvitys, Ratahallintokes-

kus/SCC Viatek, 2003
 Keski-Pasilan ratapihaselvitys, Henki-

löliikenteen tarpeet, Ratahallintokes-
kus, Sito Oy, 2003

 Keski-Pasilan toiminnallinen selvitys,
Ratahallintokeskus, Sito Oy, 2002

 Pasilan veturitallit, Rakennushistorial-
linen tarkastelu. Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirasto, Riitta Salastie,
1995

Käynnissä olevat selvitykset:
 Pasilankadun liikennesuunnitelma,

Kaupunkisuunnitteluvirasto
 Keski-Pasilan pääkatujen ja vesihuol-

lon yleissuunnitelma, HKR, Sito Oy
 Keski-Pasilan korkean rakentamisen

poikkeamisohje, Ramboll Oy
 Keski-Pasilan asemakaavoitusvaiheen

tuulisuusselvitys, WSP Finland  Oy
 Tornien teknistaloudellinen toteutetta-

vuusselvitys
 Pisara-radan yleissuunnittelu ja ym-

päristövaikutusten arviointi, Liiken-
nevirasto, Sito Oy

 Uuden lisäraiteen suunnittelu Pasilan
aseman länsipuolelle, Liikennevirasto,
Sito Oy

Vaikutusten arviointi

Osayleiskaavan yhteydessä tehtyjä vaiku-
tusten arviointeja täydennetään tarvittavil-
ta osin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat tarpeen mukaan kaavan
toteuttamisen vaikutuksia

yhdyskuntarakenteeseen. Rakentami-
sen vaikutuksia arvioidaan suhteessa
olemassa olevaan kaupunkirakentee-
seen, väestön, työpaikkojen ja palve-
lujen määrään, sijoittumiseen ja sisäl-
töön sekä yhdyskuntarakenteen toimi-
vuuteen.
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maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuu-
riperintöön ja rakennettuun ympäris-
töön. Arvioidaan rakentamisen aiheut-
tamia muutoksia, erityisesti Keski-
Pasilan ympäröiviin katutiloihin ja Pa-
silan sillalle, arvokkaisiin rakennuksiin
ympäristöineen, lähi- ja kaukonäky-
miin sekä Helsingin merelliseen siluet-
tiin.
luontoon. Arvioidaan rakentamisen
vaikutuksia luonnonolosuhteisiin, kas-
villisuuteen ja luonnon monimuotoi-
suuteen.
ekologiaan. Arvioidaan rakentamisen
ekologisia vaikutuksia.
maa- ja kallioperään sekä veteen.
Selvitetään rakentamisen vaikutukset
erityisesti pohjaveteen ja hulevesiin.
liikenteeseen. Arvioidaan rakentami-
sen vaikutuksia erityisesti joukkoliiken-
teeseen sekä pyöräily- ja kävelyreit-
teihin.
teknisen huollon järjestämiseen.
Varmistetaan kortteleiden liittyminen
Keski-Pasilaan suunniteltaviin tekni-
sen huollon verkostoihin ja alueen
yleistasaukseen.
yhdyskuntatalouteen. Selvitetään vai-
kutukset rakentamisen kustannuksiin,
energia-, vesi- ja jätehuollon järjestä-
miseen ja kustannuksiin.
terveyteen ja turvallisuuteen. Selvite-
tään maaperän pilaantuminen ja kun-
nostustarve. Varmistetaan liikenteen
melun ja päästöjen vaikutusten huo-
mioiminen suunnitteluratkaisussa.
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Arvioidaan suunnitelman toteutuksen
vaikutukset sosiaalisiin oloihin, elin-
oloihin, palveluihin, kulttuuriin ja viih-
tyisyyteen.
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.

Vaikutusten arvioinnin tuloksia esitellään
suunnittelutyön aikana. Arvioinneista laa-

ditaan yhteenveto asemakaavaselostuk-
seen

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Suunnittelun eri vaiheissa suunnitelmia
esitellään näyttelyissä ja järjestetään kai-
kille avoimia keskustelutilaisuuksia. Ta-
voitteena on, että osalliset ja muut kiin-
nostuneet saavat tietoa suunnittelun ete-
nemisestä ja tuovat valmisteluun näke-
myksiä ja kehittämisehdotuksia.

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 22.10.2010.

Keskustelutilaisuus on 29.9.2010 klo
17.30–19.30 kaupunkisuunnittelun info-
ja näyttelytila Laiturilla vanhan linja-auto-
aseman rakennuksessa Kampissa, osit-
teessa Narinkka 2.

Kaavan valmistelija on tavattavissa kes-
kustelutilaisuudessa ja lisäksi kaupunki-
suunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
alueen suunnitteluperiaatteita ja liikenne-
suunnitelmia on esillä 27.9.–22.10.2010

 Laiturilla, Narinkkatori 2, Kamppi
 Pasilan kirjastossa, Kellosilta 9
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 1 krs
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt").

Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan vuosina
2011 2012. Luonnoksen nähtävilläolosta
ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella se-
kä viraston Internet-sivuilla ja siitä on
mahdollisuus esittää mielipiteensä.
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Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.  Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisen viran-
omaisneuvottelun tarve arvioidaan kaa-
voituksen edetessä.

Samanaikaisesti, kun asemakaavaluon-
nosta laaditaan, järjestetään Pasilan sil-
lan pohjoispuolisesta keskustakorttelista
suunnittelu- ja toteutuskilpailu. Keskusta-
korttelin kilpailun ratkettua voidaan voitta-
neen ehdotuksen ja tornialueen kaava-
luonnoksen yhteensopivuus tarkistaa.

Tavoitteena on, että kaavaluonnos olisi
kaupunkisuunnittelulautakunnan käsitel-
tävänä vuoden 2013 alussa.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuoden
2013 loppupuolella.

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 2014.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat, yritykset ja oppilaitokset,
Liikennevirasto, VR-Yhtymä Oy, Se-
naatti-kiinteistöt, Helsingin seurakun-
nat

 Helsingin kaupunginosayhdistysten
Liitto HELKA ry, Pasila-seura, Alppila-
Seura, Käpylä-seura, Kumpula-seura,

Hermanni-Vallila seura, Kanta-Hel-
singin omakotiyhdistys ry, Helsinki-
Seura ry, Helsingin kaupunkisuunnit-
teluseura, Metropoliseura ry, Kynnys
ry, Invalidiliitto ry, Helsingin Polkupyö-
räilijät ry

 Helsingin Yrittäjät ry, Helsingin seu-
dun kauppakamari

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
Helsingin Energia, asuntotuotantotoi-
misto, elinkeinopalvelu, hallintokes-
kus, kaupunginkirjasto, kaupunginmu-
seo, kiinteistövirasto, kulttuurikeskus,
liikennelaitos, liikuntavirasto, nuori-
soasiainkeskus, opetusvirasto, pelas-
tuslaitos, rakennusvalvontavirasto, ra-
kennusvirasto, sosiaalivirasto, talous-
ja suunnittelukeskus, terveysvirasto,
ympäristökeskus

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne ja ympä-
ristökeskus (ELY), Museovirasto, Hel-
singin kihlakunnan poliisilaitos, Hel-
singin seudun liikenne (HSL), Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut/Vesi
(HSY/Vesi)

 Muut ilmoituksensa mukaan

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 (asunto-osakeyh-

tiöiden kirjeet lähetetään isännöitsijöil-
le, joiden toivotaan toimittavan tiedon
osakkaille ja asukkaille)

 Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-
bladetissa, Metro -lehdessä ja Helsin-
gin Uutisissa

 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä
nyt)
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 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

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

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi 310 37378
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

Maankäytön suunnittelu:

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

arkkitehti Ville Purma
puhelin 310 37261
sähköposti ville.purma(a)hel.fi

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

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

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

Osallistuminen:
vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-
Lehtonen
puhelin 310 37436
sähköposti tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi





Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 11.05.2012

Kaavan nimi Keski-Pasilan tornialue

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 17.09.2010

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 091xxxxx

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 7,0549 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 3,9517

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
1,3051

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
3,1032

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 7,0549 100,0 180500 2,56 3,9517 180500

A yhteensä 2,5551 36,2 180500 7,06 2,5551 180500

P yhteensä 0,0000   0   -0,4170 0

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 4,4998 63,8     1,8136  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,3051 18,5 1430 1,0607 1430

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 7,0549 100,0 180500 2,56 3,9517 180500

A yhteensä 2,5551 36,2 180500 7,06 2,5551 180500

AL 2,5551 100,0 180500 7,06 2,5551 180500

P yhteensä 0,0000   0   -0,4170 0

P 0,0000   0   -0,4170 0

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 4,4998 63,8     1,8136  

Kadut 3,5219 78,3     1,8520  

LR 0,9779 21,7     -0,0384  

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 1,3051 18,5 1430 1,0607 1430

ma 1,1353 87,0   1,1353  

mav       -0,2444  

ma-1 0,1364 10,5 1100 0,1364 1100

ma-2 0,0334 2,6 330 0,0334 330





























Ote maakuntakaavasta
Keski-Pasilan tornialue
Liite kaavaluonnos



Kaavamerkinnät
Keski-Pasilan tornialue
Liite kaavaluonnos



Ote yleiskaava 2002:sta
Keski-Pasilan tornialue
Liite kaavaluonnos







Ote ajantasa-asemakaavasta
Keski-Pasilan tornialue
Liite kaavaluonnos
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KALLIOPALJASTUMA

MAALAJIALUEEN RAJA

SAVEN ALAPINNAN ARVIOITU

SYVYYS MAANPINNASTA5

RAKENNUS PERUSTETTU 

PUUPAALUILLA

Sa

Mr
SAVIALUE, SAVIKERROKSEN

PAKSUUS 1-3m

Hk
HIEKKA-ALUE, MAANKERROKSEN

PAKSUUS YLI 3m

Mr
MOREENIALUE, MAANKERROKSEN

PAKSUUS YLI 1m
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T NYKYINEN TIETOLIIKENNEKAAPELI

NYKYINEN 20 kV:n S˜HKÖMAAKAAPELIZ20

NYKYINEN 10 kV:n S˜HKÖMAAKAAPELIZ10

L NYKYINEN KAUKOL˜MPÖJOHTO

LC NYKYINEN KAUKOJ˜˜HDYTYSJOHTO

NYKYINEN MUUNTAMO

KAUKOL˜MPÖJOHTO VARAUS

K NYKYINEN KAASUPUTKI
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