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PASILAN KONEPAJAN OSA-ALUEEN 6 
ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NRO 12212 
 
Hankenro 0851_5 
HEL 2012-000571 
(Kslk 2001-1994) 
 
SISÄLLYS 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.4.–26.4.2002 
 

Viranomaisyhteistyö 
– Tiivistelmät viranomaisten kannanotoista ja vastineet  
 
Mielipidekirjeet 
– Tiivistelmät mielipidekirjeistä ja vastineet  
 
 

Kaavaluonnos nähtävillä 27.1.–7.2.2003 
 

Viranomaisyhteistyö 
– Tiivistelmät viranomaisten kannanotoista ja vastineet  

 
Mielipidekirjeet 
– Tiivistelmät mielipidekirjeistä ja vastineet  
 
Yhteenveto yleisötilaisuudesta 
 

Kaavaehdotus nähtävillä (MRL 65 §) 2.8.–2.9.2013 
 

Muistutus 
– Tiivistelmä muistutuksesta ja vastine  
 
Lausunnot 
– Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet 
 
 

LIITE  Asukastilaisuuden 5.2.2003 muistio 
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Mielipiteen tai muistutuksen esittäjät on ilmaistu koodein, kun kyseessä on yksityis-
henkilö. Koska henkilötietojen ja henkilörekisterin esittämistä avoimessa verkossa 
rajoittavat henkilötietolaki ja laki viranomaistoiminnan julkisuudesta, ei koodien seli-
tystä yksityishenkilöiden osalta ole julkaistu vuorovaikutusraportin internetversiossa. 
 
Jäljennökset kaikista kannanotoista ja mielipiteistä sekä koodien selitys ovat nähtä-
vissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13.  

 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.4.–26.4.2002 

 
Koko Pasilan konepaja-aluetta koskeva osallistumis- ja arviointisuunni-
telma oli nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 4.4.–26.4.2002. 
Vastineet on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 
6.3.2003. 
 

Viranomaisyhteistyö 
 
VR-Yhtymä Oy katsoi, että kilpailujen järjestäminen asemakaavaehdo-
tusten pohjaksi tulee siirtää kaavaehdotuksen vahvistamisen jälkeen. 
 
Museovirasto toteaa kannanotossaan, että konepajan alueella uudis-
rakentamisen mittakaavan, luonteen ja sijoittumisen on sopeuduttava 
olevaan ympäristöön. Konepajarakennusten on säilyttävä alueen etelä-
osalle sen ominaisluonteen antavana kerrostumana. Olennaista on 
myös rakennusten välisten tilojen käsittely mahdollisimman niukoin 
keinoin. 
 
Uudisrakentamisen mittakaavaa tai luonnetta ei voi kategorisesti hakea 
ympäröivistä kortteleista; uudisrakentamisen on tarpeen mukaan vo-
lyymeiltään ja arkkitehtuuriltaan muodostettava välittävä ja sopeuttava 
elementti konepajarakennusten ja ympäröivien kortteleiden välissä. 
 
Rakennus- ja kulttuurihistorian näkökulmasta kyse ei ole niinkään uu-
disrakennushankkeesta kuin teollisuusympäristön säilyttämisestä ja 
kehittämisestä, uudelleenkäyttö-hankkeesta. Tämä edellyttää olemassa 
olevan ympäristön ja rakennusten ominaisluonteen, mahdollisuuksien 
ja käytettävyyden analyysiä. Huomioon otettavia näkökohtia ovat alu-
een sijainnin tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi rakennusten ja tilojen 
käytettävyys ja kunto sekä suojelun suhde alueen muuhun kehittämi-
seen. 
 
Alue on merkitykseltään valtakunnallinen, merkittävin yksittäinen koko-
naisuus rautateiden suojelusopimuksen kohdeluettelossa. Museoviras-
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to edellyttääkin, että kohtaan "Muut lähtötiedot" lisätään sopimus valta-
kunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 
9.12.1998, dnro 2/562/96) Pasilan konepaja-alue on sopimuksen tar-
koittama kohde. 
 
Valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä (alue sisältyy vuo-
den 1993 luetteloon valtakunnallisesti arvokkaista kulttuuriympäristöis-
tä) sitä koskee myös valtioneuvoston päätös valtakunnallisista aluei-
denkäytön tavoitteista. 
 
Ympäristökeskuksen edellyttämät selvitykset on tehty ja otettu huo-
mioon asemakaavamääräyksissä.  
 

Esitetyt mielipiteet ja vastineet 
 
Mielipiteen lähettäjä (Mi1) esittää mielipiteessään, että yhtiön omista-
man rakennuksen rakentamisaikoihin kaupunki oli suunnitellut puiston 
tontin eteläpuolelle. Yhtiö katsoo Helsingin kaupungin olevan vastuus-
sa mahdollisista ääneneristyskustannuksista, jotka aiheutuvat melun li-
sääntymisestä. 
 
Vastine 
 
Yhtiön hallitseman tontin edessä on voimassa olevan asemakaavan 
mukainen puisto. Asemakaavan muutosluonnoksessa esitetty Teolli-
suuskadun linjaus siirtää Teollisuuskatua etelämmäksi eli kauemmaksi 
ko. rakennuksista. Puistoalue on korotettu katutasosta n. kuusi metriä, 
mikä parantaa tilannetta liikennemelun suhteen. Tontin kohdalla melu-
taso ei nouse. 
 
Mielipiteen lähettäjä (Mi2) esittää toivomuksen suojelurakennusten 
saamiseksi tulevien asukkaiden käyttöön pysäköinti-, liikunta- ja asu-
kastoiminnan tiloiksi. Asuntopainotteisuuteen ja asuntojen monipuoli-
seen omistusjakautumaan kiinnitetään myös huomiota. 
 
Vastine 
 
Suojeltavien rakennusten käyttö on määritelty asemakaavamääräyksel-
lä mahdollisimman monipuoliseksi. Rakennukset ovat yksityisessä 
omistuksessa. Asuntopainotteisuutta on edellisistä luonnoksista lisätty. 
 
Kallio-Seura ry pitää lähtökohtia oikeina, mutta kiinnittää huomiota 
uudisrakennuksien mittakaavaan suhteessa vanhaan rakennuskan-
taan, riittävien istutus- ja puistoalueiden toteuttamiseen sekä kevyen lii-
kenteen yhteyksiin Aleksis Kiven kadulta yli Teollisuuskadun. 
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Vastine 
 
Mielipiteessä esitetyt asiat on otettu suunnitelmassa huomioon. 
 
Lisäksi mielipiteen lähettäjä (Mi3), Alppila-seura ry ja Elisa Net-
works Oy lähettivät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjeet, jot-
ka ovat samansisältöisiä kuin luonnoksesta esitetyt mielipiteet. 
 

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 27.1.–7.2.2003 
 
Pasilan konepajan asemakaavan muutosluonnos oli nähtävänä kau-
punkisuunnitteluvirastossa 27.1.–7.2.2003 ja 3.2.–7.2.2003 Pasilan kir-
jastossa. 

 
Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 5.2.2003. Vastineet on käsi-
telty kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 6.3.2003. 
 

Viranomaisyhteistyö 
 

VR-Yhtymä Oy esittää kirjeessään tarkistusta Aleksis Kiven kadun 
toimistorakennusten kerroslukuun siten, että se olisi kuusi sekä uudis-
rakennuksessa että olevassa päävarastossa, jota korotettaisiin tai että 
alueelle sijoitettaisiin asuntorakennuksia. Suojelurakennusten käyttö-
tarkoitusmerkintää esitetään muutettavaksi siten, että niihin voi sijoittaa 
myymälätoimintaa. Teollisuuskadun varrella sijaitsevia pysäköintitaloksi 
merkittyjä sähköjunahalleja halutaan korotettavaksi kolme ja puoli-
kerroksisella toimisto-osalla. Hallien paikoitustarpeen varaamiseksi py-
säköintitalosta esitetään Teollisuuskadun uudisrakennusten pysäköintiä 
rakennusten alle. Lopuksi toivotaan tutkittavaksi asuinkortteleiden ker-
roslukujen korottamista, etteivät "alakaupungin" rakennukset jäisi liian 
mataliksi. 
 
Vastine 
 
Aleksis Kiven kadun puolella rakentaminen on haluttu pitää nykyisen 
korkuisena ja sitouttaa konepajakortteli kaupunkikuvallisesti viereiseen 
Alppilan mittakaavaan. Asuinrakennusten sijoittaminen alueen Sturen-
kadun puoleiseen päähän ei ole mahdollista ympäristöhaittana pidetyn 
kahvin hajun takia.  
 
Asemakaavakarttaan on suojelurakennusten käyttötarkoitusta koske-
vaan määräykseen tehty esitetty lisäys. Jatkotyössä tullaan selvittä-
mään alueelle tarpeellisten myymälätilojen määrä. 
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Pysäköintitalon korottaminen toimisto-osalla tullaan selvittämään ase-
makaavan muutosehdotuksen laatimisen yhteydessä.  
 
Teollisuuskadun varren uusien toimistotalojen pysäköintipaikat voidaan 
sijoittaa rakennusten alle. 
 
Asuntokortteleiden kerrosluvut on määritelty kaupunkirakenneanalyy-
siin pohjalta. Esitetyt asuntokorttelit ovat tonttitehokkuuksiltaan korkeita 
(et = n. 2,5). Pyrkimyksenä on ollut tiivis, urbaani kaupunkirakenne ja 
omaleimainen ilme asuntokortteleissa diagonaalimuurin molemmin 
puolin. 
 
Museovirasto katsoo, että suunnitelmassa alueen perinne on otettu 
asiallisesti huomioon vaikka alueen käyttötarkoitus muuttuukin täysin. 
Rakennus- ja kulttuurihistorian näkökulmasta alueella on kyse mittavan 
uudisrakentamisen sovittamisesta vanhan teollisuusympäristön säilyt-
tämiseen ja kehittämiseen. 
 
Lausunnossa todetaan, että varsinaisella konepaja-alueella eli kaava-
alueen eteläisellä puoliskolla vanhojen konepajarakennusten on hallit-
tava korttelin sisäosan ominaisluonnetta. Olennaista on paitsi vanhojen 
rakennusten uuden käytön valinta, myös vanhojen ja uusien rakennus-
ten välisten tilojen käsittely siten, että mittakaava- ja materiaalieroista 
huolimatta kokonaisuudesta tulee tasapainoinen ja sopusuhtainen. Mu-
seovirasto herättää kysymyksen, onko autojen paikoitukseen varattu 
riittävästi tiloja, jotta ne eivät käytännössä tule valtaamaan korttelin si-
sätilojen vapaita alueita. 
 
Uudisrakentamisen mittakaavan ja luonteen suhteen virasto viittaa ai-
kaisemmin antamaansa lausuntoon. Museovirastoa epäilyttää alueen 
Sturenkatua vasten olevan pään uudisrakentamisen tehokkuus ja eri-
tyisesti korkeus, joka on haettu kadun eteläpuolen SOK:n teollisuus-
kortteleista. Rakennusalojen polveileva ryhmitys poikkeaa tuntuvasti 
tämän ja naapurikortteleidenkin ratkaisuista. Myönteistä tosin on ra-
kennusten läpinäkyvyyden korostaminen. 
 
Kaavaluonnoksessa on riittävässä laajuudessa osoitettu säilytettävät ja 
suojeltavat rakennukset. Suojelumääräykset sr-1 ja /s ovat asialliset. 
Kaavamerkintä KTY määräyksineen tukee osaltaan säilyvien rakennus-
ten monipuolista käyttöä. Kaavoitusta jatkettaessa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota myös siihen, että vaalimistavoite kohdentuu riittävästi 
myös rakennusten välisten tilojen käsittelyyn alueen teollisen ominais-
luonteen hengessä.  
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Koska konepaja-alueen suunnittelu ja kehittäminen on poikkeuksellisen 
haastava tehtävä, joka onnistuakseen edellyttää eri osapuolten aktiivis-
ta vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä, uudistaa Museovirasto ehdo-
tuksensa siitä, että aluetta varten perustetaan pienimuotoinen seuran-
ta- ja ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna VR-Yhtymä Oy, Helsingin 
kaupunki, Uudenmaan ympäristökeskus ja Museovirasto. Työryhmä 
edistäisi Museoviraston näkemyksen mukaan eri osapuolten mielipitei-
den vaihtoa ja suunnitteluprosessin sujuvuutta. 
 
Vastine 
 
Autojen paikoitus sijoittuu ehdotettuun pysäköintitaloon tai tonteille 
maan alle. Autopaikkojen sijoittaminen muualle alueella on asemakaa-
van muutosluonnoksessa kielletty. 
 
Sturenkadun varteen esitetty toimistorakennus on suunniteltu viereisen 
SOK:n rakennustaiteellisesti arvokkaan tehtaan pariksi. Rakennuksen 
kaupunkikuvallisen ilmeen tulee muodostamaan konepaja-alueelle 
avautuvien aukioiden ja rakennusten päätyjen rytmitys. Konepajan nä-
kyminen ulkoa ja näkymät alueelta ulos ovat olleet suunnittelun lähtö-
kohtana.  
 
Jatkosuunnittelu tullaan tekemään yhteistyössä lausunnossa mainittu-
jen osapuolten kanssa. 
 
Rakennusviraston viherosasto huomauttaa, että uusien rakennusten 
tulee sijaita siten, että neon rakennettavissa ja huollettavissa tonteilta 
käsin. 
 
Vastine  
 
Alueen puistojen jatkosuunnittelu tehdään yhteistyössä viherosaston, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja Museoviraston kanssa. Esitetty vaati-
mus otetaan jatkotyön yhteydessä huomioon. 
 
Elisa Networks ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa asemakaa-
van muutosluonnokseen. 
 

Esitetyt mielipiteet ja vastineet 
  
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse yhteensä 10 mielipidettä koskien osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mie-
lipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.  
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Alppila-seura toteaa suunnitelman kehittyneen hyvään suuntaan var-
sinkin Sturenkadun puoleisella osalla aluetta. Kirjeessä kiinnitetään 
huomiota alueen muodostumiseen edulliseksi lapsiperheille. Huomioon 
otettavia asioita ovat tällöin asuntojen keskikoko, sopivat tilat ja ulkoilu-
alueet kouluille ja päiväkodeille sekä alueen turvallisuus ja melutto-
muus. Suojelurakennuksien arvon mukainen käyttö ja sellaisen löyty-
misen edistäminen tuodaan kirjeessä myös esiin. Aleksis Kiven kadulle 
toivotaan ohjautuvan vain asuinkortteleiden liikenne. Raitiovaunu 9:n 
reitin halutaan kulkevan Aleksis Kiven katua Pasilaan, jotta se palvelisi 
myös Alppilan asukkaita. 
 
Vastine 
 
Asuntojen keskikoon määrittäminen asemakaavassa on mahdollista ot-
taen huomioon ympäröivien alueiden pienasuntovaltaisuuden ja uuden 
alueen tarjoaman turvallisen ympäristön. Alueelle tulevista julkisen pal-
velun tiloista on alustavasti neuvoteltu, mutta niiden tarve suunnittelu-
alueella ei ole vielä selkiytynyt. Asemakaavaosastolla tehty selvitys 
osoittaa säilyvien rakennusten sopivan hyvin julkisen lähipalvelun ti-
loiksi. Asemakaavamääräys sallii rakennusten varsin monipuolisen 
käytön. 
 
Alueelle tuleva ajoneuvoliikenne käyttää sekä Aleksis Kiven katua että 
Teollisuuskatua. Raitiovaunu 9:n tulevasta reitistä päätetään erikseen. 
 
Mielipiteiden lähettäjät (3 kpl) (Mi4) toteavat melko yhteneväisissä kir-
jeissään, että jakeluautojen ajoyhteys Kuortaneenkadulta on taattava. 
Myös pysäköinti nykyisellä Jämsänpuistikon alueella halutaan säilytet-
täväksi. 
 
Vastine 
 
Asemakaavan muutosluonnoksessa esitetty täydennysrakentaminen 
Teollisuuskadun päätteenä eheyttää nykyisellään rikkonaista ja huolit-
telematonta kaupunkikuvaa. Teollisuuskadun ilme on haluttu katumai-
seksi nykyisen tiemaiseman sijaan. Esitetty lisärakentaminen on jat-
kossa tutkittava yhteistyössä korttelin 691 kiinteistöjen kanssa.  
 
Mielipiteen lähettäjä (Mi5) esittää, että Aleksis Kiven kadun päätteeksi 
suunniteltu toimistorakennus on liian korkea. Rakennus ei saisi olla vie-
reistä asuintaloa korkeampi. Elisan talon kohdalle ei tule rakentaa yksi-
kerroksista korkeampaa rakennusta. 
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Vastine 
 
Uusi toimistotalo sijoittuu avaraan kaupunkitilaan ja sen rooli on sel-
keyttää kaupunkirakennetta ja muodostaa pääte Aleksis Kiven kadulle. 
Rakennusta ei olla vielä suunniteltu. Elisan talon viereen ei ole esitetty 
rakennusta vaan katutasosta korotettu puisto. 
 
Mielipiteen lähettäjä (Mi6) toteaa suunnitelman vaikuttavan hyvältä. Kir-
joittaja katsoo, että Aleksis Kiven kadun päätteeksi esitetty toimistotalo 
voisi olla huomattavasti korkeampi, jolloin se toimisi alueen kiintopis-
teenä. Alueen eteläpään puistoon ehdotetaan patsasta esimerkiksi 
Aleksis Kivelle tai Aki Kaurismäelle. Raitiovaunu 9:n reitti halutaan kul-
kevaksi Aleksis Kiven kadulla. 
 
Vastine 
 
Osasto viittaa edellä annettuun vastaukseen Aleksis Kiven kadun päät-
teeksi esitetyn rakennuksen merkityksestä ja kaupunkikuvallisesta roo-
lista.  
 
Alueen eteläpään puisto on merkitty alueeksi, jolla ympäristö säilyte-
tään. Alueen jatkosuunnittelu tullaan tekemään yhteistyössä viherosas-
ton, Museoviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Tässä yh-
teydessä patsashankkeeseen voidaan ottaa kantaa. Raitiovaunu 9:n 
reitistä päätetään erikseen. 
 
Mielipiteen lähettäjä (Mi7) esittää, ettei Teollisuuskatua tulisi leventää 
4-kaistaiseksi moottoritieksi, että katu tulisi tunneloida vähintään länsi-
päästään ja liittää Keski-Pasilan katuverkkoon. Edelleen kirjeessä eh-
dotetaan Aleksis kiven kadun päätteeksi ehdotettua rakennusta mata-
loitettavaksi siten, että se kuitenkin muodostuu vastapainoksi viereisel-
le Elisan talolle. Lopuksi kiinnitetään huomiota liikerakennusten ilmas-
toinnin aiheuttamaan meluun ja sen ennaltaehkäisyyn. 
 
Vastine 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.5.2000 Teollisuuskadun lii-
kennesuunnitelman välille Junatie–Ratapihantie. 
 
Teollisuuskadun Ratapihantien puoleisen pään kattaminen poistaisi yh-
teyden Teollisuuskadulta Ratapihantielle. Pääkatujen liikenne siirtyisi 
käyttämään Itä-Pasilan katuverkkoa. Liikennettä ei haluta siirtää alem-
piluokkaiseen katuverkkoon. 
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Tunnelin alkamiskohta Teollisuuskadulla tutkitaan tarkemman suunnit-
telun yhteydessä. Teollisuuskadulta Ratapihantielle tulevien kaistojen 
kattaminen edellyttäisi Ratapihantien korkeuden vuoksi mäen rakenta-
mista riittävien alikulkukorkeuksien turvaamiseksi. 
 
Aleksis Kiven kadun päätteeksi esitetyn rakennuksen osalta osasto viit-
taa edellä annettuihin vastauksiin. Ilmastointimelusta määrätään ra-
kennusmääräyskokoelmassa ja sitä valvotaan rakennuslupamenettelyn 
yhteydessä. 
 
Mielipiteen lähettäjä (Mi8) pitää alueen suunnittelua loistavana ratkai-
suna ja esittää, että alueen nykyinen sisäänajoaukko säilytetään, että 
puisto olisi myös ulkopuolisten käytössä ja puistoon tulisi vesiallas 
muistuttamaan paikalla olleesta järvestä. 
 
Vastine 
 
Kulkuaukko on suunnitelmassa säilytetty. Alueen puistot ovat yleisiä 
puistoja. Museovirasto esittää suojelurakennusten välisten tilojen käsit-
telyä mahdollisimman niukoin keinoin. Ehdotusta vesialtaasta harkitaan 
alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. 
 
Mielipiteen lähettäjä (Mi9) toteaa kirjeessään, että kaavaluonnos kehit-
tää hyvin olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Uudisrakenteen mitta-
kaava on taitavasti asetettu, alueen sisäyhteydet toimivia ja valtakun-
nallisesti arvokas teollisuushistoria säilyy laajana yhtenäisenä ympäris-
tönä. Kirjoittaja kiinnittää huomiota Sturenkadun kävely-ympäristön viih-
tyisyyteen ja näkymäyhteyden saamiseen alueelta Itäisen Brahenka-
dun suuntaan. Suojeltu puistoalue tulisi liittää paremmin ympäristöönsä 
eikä rakennuskorkeudet saisi ylittää luonnonistutusten mittakaavaa. 
Aleksis Kiven kadun eteläpäässä tulisi kadunvarsirakennuksiin sijoittaa 
liiketiloja katutasoon. Asumista ehdotetaan tutkittavaksi myös alueen 
eteläpään teollisuusmiljöön yhteyteen. Kirjeessä toivotaan myös asun-
tokoon kasvattamista ja perheasuntoja alueelle. 
 
Vastine 
 
Lukuun ottamatta alueen eteläpäähän ehdotettuja asuntoja kirjeessä 
esitetyt ehdotukset on mahdollista ottaa huomioon alueen ja rakennus-
ten tarkemman suunnittelun yhteydessä. Asuntoja ei alueelle sijoiteta 
siellä esiintyvän kahvin hajun takia. 
 
Kallion – Alppilan seudun kestävän kehityksen asukasfoorumi ry 
pitää alueelle esitettyä uudisrakentamisen mittakaavaa ristiriitaisena 
suojeluarvojen suhteen. Myös Aleksis Kiven kadun päätteeksi esitettyä 
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uudisrakennusta pidetään liian massiivisena. Yhdistys ehdottaa, että 
alueesta järjestettäisiin kansainvälinen suunnittelukilpailu. Aleksis Ki-
ven kadun korttelit toivotaan avattavaksi koilliseen ja suljettavaksi ka-
dun suuntaan, rakennusoikeuksia ehdotetaan tarkistettavaksi alaspäin 
ja tonttien autopaikkamäärää huomattavasti vähennettäväksi. Lopuksi 
toivotaan kaavojen nähtävillä olosta tiedotettavaksi vähintään kuusi 
viikkoa etukäteen ja kuulemisaikaa vähintään kuukauden verran. 
 
Vastine 
 
Alueen uudisrakennusten mittakaava noudattaa korkeuksiltaan ympä-
röivien alueiden mittakaavaa. Alueesta on pyritty suunnittelemaan tiivis 
ja urbaani kaupunkiympäristö, mutta suojelurakennusten ympärille on 
tietoisesti jätetty väljyyttä, jotta niiden rooli uudessa kaupunkitilassa ko-
rostuu. Aleksis Kiven kadun päätteenä olevan rakennuksen osalta viita-
taan edellä esitettyihin perusteluihin. Asuinkorttelit pystytään suojaa-
maan liikenteen melulta, vaikka ne avautuvat kadulle päin. Ehdotettu 
avautumissuunta koilliseen on epäedullinen aurinkoisuuden ja valon 
suhteen. Pysäköintipaikkamäärät on laskettu kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan hyväksymän ohjeen mukaisesti. Asemakaavojen valmistelusta 
tiedottamiseen ja nähtävillä oloon varattavan ajan määrä harkitaan asi-
oiden käsittelyaikataulujen suhteen tarkoituksenmukaisella tavalla si-
ten, että osallisilla on riittävät mahdollisuudet olla mukana valmistelus-
sa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla tiedotetaan kaavoitustyön 
alkamisesta ja siinä myös arvioidaan kaavoituksen aikataulua. Joka ko-
tiin jaettavissa kaavoituskatsauksissa kerrotaan tulevista kaavoista ja 
kaavanmuutoksista. Työn edetessä asemakaavan muutoksen valmiste-
lusta on vielä mahdollisuuksia esittää mielipiteensä. Alueen jatkosuun-
nittelun työvälineenä arkkitehtikilpailut ovat hyväksi koettu käytäntö. 
 

Yhteenveto yleisötilaisuudesta 
 

Kaavan laatimista koskeva esittely- ja keskustelutilaisuus Pasilan kir-
jastossa pidettiin 5.2.2003. 
 
Tilaisuuteen osallistui n. 50 kaupunkilaista. Suunnitelma sai positiivista 
palautetta ja sen ratkaisuja pidettiin oikean suuntaisina. Tilaisuuden 
puheenvuoroissa nousi esiin alueen länsipään liikenne ja satamaradan 
kohtalo, rakennusten korkeudet varsinkin Aleksis Kiven kadun päässä, 
uusien asuinrakennusten asuntojakauma ja rakentamisen aikataulu, 
raitiovaunu 9:n tuleva linjaus ja alueen maaperän puhtaus. 
 

Kaavaehdotus nähtävillä (MRL 65 §) 2.8.–2.9.2013 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.8.–2.9.2013. 
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Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistölautakunnan, pe-
lastuslautakunnan, rakennusvalvontaviraston, yleisten töiden lautakun-
nan, ympäristökeskuksen, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin Energi-
an, HSY-kuntayhtymän (vesihuolto), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen sekä Museoviraston lausunnot. Ehdotuksesta teh-
tiin yksi muistutus. 
 

Muistutus 
 
VR-Yhtymä Oy esittää muistutuksessaan (2.9.2013), että korttelin 
22391 rakennusoikeus 16 000 kem2 muutetaan 17 000 kem2:ksi. 
 
Vastine 
 
Muistutus on otettu huomioon siten, että korttelin 22391 rakennusoi-
keudeksi on merkitty 16 500 k-m2. Tämä on katsottu mahdolliseksi il-
man, että korttelipihat tai rakennusmassat oleellisesti muuttuvat viite-
suunnitelmasta. 
 

Lausunnot 
 
Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole lausunnossaan (27.8.2013) huo-
mauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta. 
 
Ympäristölautakunta on (27.8.2013) päättänyt, että lausunnon antaa 
ympäristökeskus. Ympäristökeskus toteaa lausunnossaan 
(13.9.2013), ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta. 
 
Yleisten töiden lautakunta kiinnittää lausunnossaan (3.9.2013) huo-
miota rakentamisen kustannustehokkuuteen ja yleisten alueiden osalla 
maanalaisten pysäköintitilojen rakentamisessa teknisten tilojen huollon 
verkostoon ja tilojen liittymiseen katuverkkoon. Lautakunta puoltaa eh-
dotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.  
 
Vastine 
 
Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa esitetyt huomautukset tullaan 
ottamaan huomioon alueen rakentamisvaiheessa. 
 
Pelastuslautakunta toteaa lausunnossaan (3.9.2013), että kaavoituk-
sessa tulee ottaa huomioon Helsingin pelastuslaitoksen ohjetta 
36/16/RIHOS "Pelastustien suunnittelu ja toteutus" (01.07.2013). 
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Vastine 
 
Kaavan pohjaksi teetetyissä viitesuunnitelmissa on huomioitu pelastus-
tiet. Pelastussuunnitelma laaditaan varsinaisen rakennussuunnittelun 
yhteydessä. 
 
Rakennusvalvontavirasto esittää lausunnossaan (12.11.2013) toimis-
torakennuksen osalta, että näkymät kadulta konepajan alueen vanhaan 
teollisuusympäristöön pitää varmistaa. Hybridirakennuksen korkeus 
ylittää tavallisen kerrostalon korkeuden ja pelastautuminen ylimmistä 
kerroksista pitää varmistaa. Lisäksi rakennusvalvontavirasto toteaa, et-
tä vaihtoehtoista sisäänajoa tulisi tutkia, koska toinen yhteys KT-kort-
telin paikoitushalliin on KTA-korttelin kautta eikä yhteystunneli välttä-
mättä toteudu samassa aikataulussa molempien kortteleiden osalta. 
Kaupunkikuvaneuvottelukunta on puoltanut asemakaavan viitesuunni-
telmia. 
 
Vastine 
 
Alueelle on lisätty toinen ajoyhteys, näkymä kadulta historialliseen mil-
jööseen on otettu huomioon rakennuksen aukotuksessa ja pelastus-
suunnitelma laaditaan rakennussuunnittelun yhteydessä. 
 
Kiinteistölautakunta toteaa lausunnossaan (5.9.2013 ), että kaupun-
ginhallitus hyväksyi 27.9.2004 maankäyttösopimuksen, joka allekirjoi-
tettiin 10.5.2005. VR on sitoutunut luovuttamaan kaupungille yleisten 
alueiden lisäksi Sturenkadun varren suunnitellun toimistokorttelista noin 
6 900 m2 suuruisen määräalan.  
 
Kaavamuutosalueelta on tehty kaksi tontinvarauspäätöstä. KT-kortte-
lista on varattu SOK:lle noin 12 000 k-m2:n suuruinen osa ja NCC:lle 
noin 12 000 k-m2:n suuruinen osa. Lautakunta esittää myös, että kaa-
van keskipinta-ala vaatimuksesta tulisi luopua hybridikohteessa ja että 
kortteleiden ajoyhteyksiä tulisi edelleen selvittää yhteistyössä tontin va-
raajien kanssa. Lautakunnalla ei ole muuta huomauttamista. 
 
Vastine 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti keskipinta-ala 
vaatimus koskee kaikkea asuntorakentamista yksityiselle maalle. Vaa-
timuksella halutaan turvata monipuolinen asuntokanta ja perheasunto-
jen toteutuminen alueella, joka entuudestaan on varsin pienasuntoval-
tainen. Alueelle on lisätty toinen ajoyhteys. 
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HSY kiinnittää lausunnossaan (12.9.2013) huomiota suunniteltuihin ve-
sihuoltolinjoihin maanalaisen tilan alla ja toteaa, että mahdolliset siirrot 
ja väliaikaiset järjestelyt tulee rahoittaa HSY:n ulkopuolisella rahoituk-
sella. 
 
Vastine 
 
HSY:n huomautukset otetaan huomioon alueen jatkosuunnittelussa ja 
rakentamisessa.  
 
Museovirasto toteaa lausunnossaan (13.9.2013 ), että alueen käytön 
tehostaminen näinkin kookkailla uudisrakennuksilla on mahdollista, mi-
käli toteutukset ovat korkeatasoisia. Uudisrakentamisen edellytetäänkin 
olevan korkeatasoista alueen erityisluonne huomioiden. Uudisraken-
nusten ja julkisten ulkotilojen rakennustapaa on ohjattu tarkoin kaava-
määräyksissä. Lisäksi edellytetään ennen rakentamiseen ryhtymistä 
laatimaan erikseen hyväksyttävä rakennustapaohje, ulkotilojen yleis-
suunnitelma sekä valaistussuunnitelma, mikä on tarpeen, jotta alueen 
uudet rakennukset, rakenteet, pinnat, kalusteet ja valaistuksen luonne 
soveltuisivat historialliseen ympäristöönsä. Museovirastolla ei ole huo-
mauttamista kaavaehdotukseen. 

 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lau-
sunnossaan (9.7.2013), että muutosehdotus huomioi hyvin valtakunnal-
lisesti arvokkaan teollisuusympäristön ja mahdollistaa kaupunkikuvalli-
sesti korkeatasoisen ympäristön muodostumisen. Meluntorjunta - ja il-
mansuojelumääräykset ovat riittävät. Ely-keskus puoltaa kaavaehdo-
tuksen hyväksymistä. 
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PASILAN KONEPAJAN  ASEMAKAAVALUONNOS 
ASUKASTILAISUUS 
 
 
Aika 5.2.2003 klo 18-20 
 
Paikka  Pasilan pääkirjasto 
 
Läsnä kaupunkisuunnitteluvirastosta:  

toimistopäällikkö Satu Tyynilä, arkkitehti Janne Prokkola, DI Jukka Tarkkala, DI 
Pekka Nikulainen, vuorovaikutussihteeri Maija Mattila (sihteeri) 
 

Osallistujia 47 henkilöä 
 
Tilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä ja näkemyksiä : 
 

- Kuinka korkea Teollisuuskadun päähän sijoitettu rakennus tulee olemaan? 
 
- ***** ********: Miten länsipään liikenne on tarkoitus hoitaa? Häipyykö satamarata 

alueelta? Teollisuuskadun päässä oleva rakennus näytti havainnekuvissa massii-
viselta laatikolta? Kuinka korkea rakennus on?  

 
- Kuinka paljon melutaso tulee nousemaan nykytilanteeseen verrattuna?  
 
- Tuleeko Aleksis Kiven kadulle raitiovaunu 9?   
 
- ****** ********, Alppila-Seura: On tärkeää, että alueelle tulee asuntoja myös lapsi-

perheille. Tähän voidaan vaikuttaa mm.  siten, että kaavassa määritellään asunto-
jen keskipinta-ala. Lapsiperheiden kannalta tärkeää on mm. viheralueiden viihtyi-
syys, piha-alueiden meluisuus. Raitiovaunu 9 pysäkki on melu kannalta hankala. 
Kaavamääräyksissä on au-merkintä, missä se on kaavaluonnoksessa? 

 
- Museoviraston tekemässä Lindin suunnitelmassa Aleksis Kiven kadun varrella si-

jaitseva kaksikerroksinen varastorakennus on  ehdotettu suojeltavaksi. Miksi sitä 
ei ole kaavaluonnoksessa suojeltu?  

 
- Onko kaikki asuinrakennukset 6 krs korkeita?  
 
- Onko alueen rakennuttajat jo tiedossa? 
 
- Minkälainen asuntojakauma alueelle on tulossa?   
 
- Hieno suunnitelma. Onko tiedossa Konepajan alueen rakentamisaikataulu? Mil-

loin Keski-Pasilan suunnittelu alkaa?  
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- Miten Teollisuuskadun pohjoispään melu hoidetaan? Onko ajateltu rakentaa me-
lumuuria tms. sillä alueella on rakennuksia joiden rakentamisessa ei ole huomioitu 
melutason nousua?  

 
- Havainnekuvissa Teollisuuskatu näyttää viihtyisältä bulevardilta, jota reunustavat  

puurivit. Miten nykyiseen tilaan voi mahtua kaksi uutta kaistaa ja puurivit  kadun 
molemmille puolille.  

 
- Puuthan vähentävät melua jaa saasteita.  
 
- Milloin alue on valmis? Pitääkö vielä kauan odottaa että pääsee kivimuurin vie-

reen kävelemään ja ihailemaan hienoja vanhoja rakennuksia?  
 
-  Onko maaperätutkimuksissa löytynyt jotain ihmeellistä? 
 


