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suojelutavoiteselvitys on laadi  u alueen kaavoituksen 

varungon suunni  elualue sekä Vallilan toimitila-alue. 

Vallilan toimitila-alueen kehi  ämisen yhteydessä 
pyritään säily  ämään merki  ävät historialliset ra-

merki  ävissä määrin erityisesti teollisuuden raken-

Tarkastellut kohteet on esite  y selvityksessä joko 
kor  elei  ain (suunni  elualueen sisällä olevat koh-

(suunni  elualueen ulkopuolella olevat kohteet). 

sen käytön historiaa. Suojelutavoi  eet on esite  y 

tavien ominaispiirteiden ja suojelun tason määri  ely 

ja sitä varten laaditaan tarvi  aessa rakennushistori-
aselvityksiä. Rakennusten lisäksi on arvote  u tär-

pää  eitä, katu- ja kaupunkitiloja, viherympäristöä 

osalta työssä on hyödynne  y alueella aiemmin tehty-

Selvitysalueen kul  uurihistoriallisesti arvokkaat 

ta on joitakin vuosia si  en valmistunut ominaispiirre-
selvitys, jossa alueiden rakenne  u kul  uuriympäristö 
on ka  avasti käyty läpi ja esite  y sen ominaispiirteet. 
Yksi  äisistä rakennuksista tai kiinteistöistä on
myös laadi  u hankekohtaisia rakennushistoriasel-

käyte  y hyödyksi.

nituista ovat sellaisenaan rii  ävän seikkaperäisiä
ja ka  avia suojelutarpeen arvioinnin pohjaksi. Teolli-
suusalue  a koskeva selvitys on kuitenkin jo kahden-
kymmenen vuoden ikäinen ja sen käy  ö edelly  ää 
sisällön tarkastamista mahdollisten pure  ujen koh-
teiden sekä 20 vuo  a si  en tarkastelun ulkopuolelle

lisuuskadun kaavarungon suunni  elualueen itäi-
simmästä osasta ei ole käyte  ävissä yhtä ka  avia 

palvelussa koonnut ja toimi  anut arkkitehti Sakari

Oy: Helsingin kantakaupungin rakennuskul  uu-

rakennusten inventointirapor  i. Helsingin kau-

punkisuunni  eluvirasto 1993.

kor  eleita 3 ja 4. 1988/1991.

Myös osa Kalasataman rakennuksista on esite  y 

(1995)., mu  a tähänastiset inventoinnit eivät kata 





Lähde: Helsingin kaupungin kar  apalvelu



Vaali  avat ominaispiirteet

Vallilan ja Hermannin alueiden kul  uu-
riympäristön vaali  avat ominaispiirteet.



lähes asumaton. Helsingin kaupungin sijoi  amista
niemelle oli harki  u 1600-luvulla, mu  a kaupungin
lopulliseksi paikaksi vali  iin kuitenkin Vironniemi.

tapahtuneeseen kuiva  amiseen saakka.

meentie) rakenne  iin 1850-luvulla. Alueen kehitystä 
vauhdi  i erityisesti vuonna 1863 valmistunut rauta-

rakenne  iin vuosien 1864 ja 1935 välisenä aikana 

1918. 1800-luvun lopussa aloi  ivat toimintansa myös 

Sörnäisten niemen jakokaava hyväksy  iin vuonna
1899. Neljä kor  elia satamaradan pohjoispuolelta
vara  iin kunnalliselle teurastamolle v. 1907. Helsingin
teurastamo aloi  i toimintansa uusissa tiloissa Työpa-

Sörnäistenniemen kar  a vuodelta 1775. 

Sörnäistenniemen kar  a vuodelta 1862. 



Junanrata Pasilasta Sörnäisiin ote  iin käy  öön 
vuonna 1863 ja sitä jatke  iin Sörnäisten satamalai-

satama; puutavaran viennin ohella sitä käyte  iin

jysatama siirre  iin paloturvallisuuden takia Her  o-

ja tätä varten rakenne  iin massiivinen pengerrys,

ryksen ali ava  iin alikulku Suvilahden tehdashallin 

Rata ulote  iin 1930-luvun kuluessa Sörnäisistä poh-

rata pure  iin Junatieltä ja sen tilalle tuli autotie. 
Vuonna 1972 pengerrys korva  iin nykyisellä

vuonna 1918. Sillan kapasitee  i ei 1900-luvun ede-
tessä enää rii  änyt Helsingin ja Porvoon väliselle 

kau  a. Uusi yli 300 metrin pituinen ja kuusikaistainen 

Metron suunni  elu Helsinkiin aloite  iin jo 1950-luvun 
lopulla, mu  a rakentamisesta saatiin päätös aikai-

Kalasataman metroasema ote  iin käy  öön vuonna 

sen Vuosaaren sataman rakentamisen aloi  amises-
ta. Uuden sataman avaudu  ua vuoden 2008 loppu-

Teollisuuden sijoi  umiseen Pitkänsillan pohjoispuo-
lelle vaiku  i alueen soveltuvuus teollisuus- ja sata-
matoiminnalle; Sörnäisissä oli paljon vuokra  avia 

teista muodoste  iin teollisuuskor  eleita ja teollisuu-
denharjoi  ajat ostivat ton  eja käy  öönsä Sörnäisten 

asemakaavat vahviste  iin vuonna 1901. Kaavoite  u 
alue ulo  ui Sörnäisten rantaan ja sen pohjoispuolelle 

vara  u sataman ja teollisuuden käy  öön. Päätös 
sähkölaitoksen sijoi  amisesta Suvilahteen tehtiin 
vuonna 1906. Suvilahden kaasulaitos rakenne  iin 

ginselän saaret liite  iin maatäytöillä mantereeseen 



Helsingin kuritushuone peruste  iin vuonna 1874 

1883 ja se oli saavu  anut lopullisen laajuutensa 

telit”. Hermannin asemakaava hyväksy  iin vuonna 

tolaitoksen luovu  amalle tontille, rakenne  iin vuonna 

den myyntikartellin vauhdi  amana. Kysynnän kasva-
misen myötä valtio pää  i siirtää tehtaan Helsinkiin. 
Sörnäisten Kruununmakasiinin suunni  eli Hjalmar 
Åberg 1890-luvun alussa, tarkkaa vuo  a ei tunneta 

ja tätä varten rakenne  iin oli rakenne  u massiivinen 

pengerryksen ali ava  iin alikulku Suvilahden teh-

alikulku siirre  iin Sörnäisten rantatien jatkeeksi, ja 

pure  iin Junatieltä ja radan paikalle siirtyivät aja-
maan autot. Vuonna 1972 pengerrys korva  iin nykyi-





Pitkänsillan pohjoispuoliset alueet je  iin yksityisille 
vuokra  aviksi maanviljely- ja huvilapalstoiksi.
Vallilan lounaisosa vuokra  iin Salomon Janssonille, 
joka kuiva  i järven ja muokkasi alueen viljelymaaksi 

Aleksis Kiven kadun varren vanhimmat kor  elit 
kaavoite  iin heti 1900-luvun alussa, mu  a Mäkelän-

Aleksis Kiven kadun linjaus ja kor  elijako, Sturenka-
dun silta, Harjun ruumishuoneen kor  eli, Sörnäisten
Hämeentien itäpuoliset kor  elit sekä Lautatarhan-
kadun ja Työpajankadun teollisuuskor  elit. Vallilan 
kor  elirakenne nykyisen Junatien pohjoispuolella 

Vuoden 1901 asemakaava käsi  i koko Pitkänsillan 
pohjoispuolisen alueen, joka pohjoisessa rajoi  ui 

te  u konepajan alueen jatkoksi satamaradan varteen 
Sörnäisten sataman suuntaan teollisuuskor  eleita.
Näin vahviste  iin asemakaavassa tosiasiallisesti jo 

Kaupunginvaltuuston vuonna 1907 ase  ama komitea 
laati mietinnön työväestön epätyydy  ävien asun-

rakenne  iin 1900-luvun alussa teollisuusalueeksi. 

edelleen vuonna 1988 peruste  u Meiran mausteteh-
das ja kahvinpaahtimo. Kor  elissa 367 on ollut myös 

Vallilan tavara-aseman kohdalle. Rataan lii  yi myös 
Harjun ruumishuone, josta vainajia kuljete  iin junalla 
Malmille. Malmin radan lope  amisen jälkeen vuonna 
1954 ruumishuone  a on käyte  y siunauskappelina, 

kor  elialue muute  iin vuonna 2005 puitoksi, joka sai 

Vanha Vallilan kau  a kulkenut ratalinja jäi pois käy-
töstä ja muu  ui Junatieksi, kun uusi rata rakenne  iin 

tavara-asema lope  i toimintansa 1987 ja radasta jäi 

nen asemarakennus pure  iin vasta 2000-luvun alus-
sa. Entiselle konepajan alueen ratakiskot pure  iin 

rakenne  iin 2010-luvulla uusi asuntoalue.





vun alussa. Uusien ton  ien etsimistä varten ase-
te  u valiokunta ehdo  i teollisuuden sijoi  amista 

laajenne  iin Birger Brunilan vuonna 1919 laatimalla 
kaavalla. Lisää teollisuuston  eja vapautui rakennet-
tavaksi, kun Sörnäs Ab lope  i toimintansa. Vallilan 

muutoksia, jotka ovat radikaalisti muu  aneet alueen 
ilme  ä. Kolme vanhinta säilyny  ä tehdasrakentamıs-

ta. Vallilaan sijoi  ui erityisesti metallialan sekä teks-

myös Helsingin huoma  avimmat lääketehtaat Orion 

Alueella on useita arkkitehtonisesti merki  äviä 

Abın tuotanto-osasto sekä Vallilan amma  ikoulu. 
Vallilan vanhimmat teollisuuskor  elit (366, 367, 368 
ja 390) ero  uvat nykyisinkin omaksi ryhmäkseen 

yhtenäisenä säilynyt teollisuuskor  eli on kor  eli 699. 

alueelle luonne  a antava elemen  i. Vastaavanlainen 

jatkuu kor  elin 534 edessä ja laskeutuu luiskina 



jen vaihteessa. Kaupungin tavoi  eena oli keventää 
Helsingin niemelle suuntautuvan liikenteen paine  a 

varten. Pasilaan sijoite  aisiin liike- ja kon  oriraken-
nuksia, asuntoja ja rii  ävän suuri alue messutoimin-
taa varten. Käyte  ävissä oleva maa-alue ja hyvät lii-

Yleiskaavassa tavoi  eeksi asete  iin 35 000 työ-

tuli hahmo  ua yhtenä kokonaisuutena. Jalankulku 
sijoite  iin eri tasoon autoliikenteen kanssa. Kaava 
hyväksy  iin vuonna 1971. Itä-Pasila rakenne  iin 

mennessä. Esisuunni  elun suunni  eluperiaa  ei-
ta olivat suunni  elu teollista rakentamista varten, 

ruutukaava (54 x 54 metriä), ton  ien väliin jäte  ävät 

tisista kaupunkisuunnitelmista, mu  a lopputulosta 

elemen  irakentamisen monotonisuus, joka ”Pasilan 

kaupunkikuvaan, mu  a tuloksena oli sen sijaan ”tiuk-
kaa sidonnaisuu  a rakennusliikkeiden normaalityyp-



Ympäröivät kor  elikokonaisuudet

Teollisuuskadun akselin kaavarungon suunni  elualue 



taloasutus syntyi sääntelemä  ö-

hyväksy  iin vasta vuonna 1940. 

talokor  elit on rakenne  u suu-

alueelle on rakenne  u asuinalue 

Uudet kor  elit ovat osin syntyneet 

sijoi  uu rinteeseen pääosin avoi-
mena kor  elirakenteena.

Vallilan varhaisimmat kor  elit 

kor  elit sijoi  uvat väli  ömästi 

Teollisuuskadun väliseen kor  e-
liin, joka on ollut teollisuusalue  a 

vanhimmat teollisuuskor  elit 
(366, 367, 368 ja 390) ero  uvat 

tien välissä sijaitsevat kor  elit, 
katuverkko ja kor  eleiden väliin 

esite  y vuoden 1901 asemakaa-

koostui puutalokor  eleista, jotka 

osaksi korva  u korkeammilla 

ja kor  eleiden väliin jäävä Pääs-

(1901) määri  eli suureksi osaksi 

aikana; kor  elirakenne, katuverk-

kadun itäpään kor  elit ovat Har-
jun alueelle tyypillisiä umpikor  e-

kaupunkikuvallisesti merki  ävän 

tuuriltaan elee  ömät kivitalot.

pungin tavoi  eena oli keventää 

liikenteen paine  a ja saada tilaa 

serviä varten. Pasilaan sijoite  ai-
siin liike- ja kon  orirakennuksia, 
asuntoja ja rii  ävän suuri alue 

Itä-Pasilan kor  elit rakenne  iin 

osayleiskaava hyväksy  iin vuonna 
2006. Rakentamisen tavoi  eena 

lueeksi, joka on tiiviisti rakenne  u. 
Rakentaminen täy  ää nykyisen 
ratapihan. Sähkö  äjänpuisto ja 

ero  avat Itä-Pasilan Vallilan teolli-

vaiku  ivat rautatieyhteys Pasi-

vun puolivälistä lähtien sijoi  u-

lakkau  amisen ja siihen lii  y-

roksisten tornitalojen keski  ymä. 

umpikor  eleista.



Valtakunnallisesti merki  ävät 
rakennetut kul  uuriympäristöt

kor  elit

ma-alueita, valtakunnallisesti merki  äviä rakennet-
tuja kul  uuriympäristöjä (RKY) ja valtakunnallisesti 
merki  äviä arkeologisia kohteita, muodostavat tieto-
pohjan valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden 
(VAT) mukaisten kul  uuriympäristön arvojen huomi-
oimiselle. Päätöksen tarkoi  ama valtakunnallisten 
arvojen turvaamisvelvoite edelly  ää, e  ä viranomais-

otetaan huomioon alueiden käytön suunni  elussa.

Lähde: Helsingin kaupungin kar  apalvelu



ja SOK:n teollisuuskor  elit

ns. Keski-Pasilan alueella merki  ävän 

neen sekä kon  ori- ja varastorakennuksia. 

SOK:n teollisuuskor  elit sijoi  uvat 
väli  ömästi konepajojen läheisyyteen 

lisuuskadun väliseen kor  eliin, joka on 
ollut teollisuusalue  a 1800-luvun lopusta 

kaupunkisuunni  elun ja asuntotuotannon 

mansardika  oiset puutalot, kor  elin si-

ihanteiden mukaan rakenne  u laaja työvä-

mahdollistaneet osi  ain kunnan ja valtion 

pyri  y suunni  elemaan valoisiksi. Suuren 
asuinkor  elin ja Hämeentien väliselle 
kaistaleelle rakenne  u Paavalin kirkko 

Helsingin Sörnäisiin peruste  u kuritushuo-

mi  avimpiin kohteisiin uusien lääninvan-

päröimän pihamaan keskellä käsi  i hallin-

muoka  uun laitosympäristöön sijoite  iin 

Suvilahden kaasulaitos rakenne  iin pää-



Kor  elikohtaiset arvotukset 

Selvitysalueen kor  elit / Sörnäinen-Hermanni

Pohjakar  a: Helsingin kaupungin kar  apalvelu



Kor  eli 10280

Kor  elin rakennukset edustavat alueen muu-

käy  öön. Itäisin (korkein) osa rakennuksesta 

hankadun punatiiliverho  u julkisivurivistö on 
osa alueen teollista historiaa ja tunniste  ava 
kaupunkikuvallinen elemen  i. 

Kor  eli 10281

mistorakennuksen muodostama kor  elikoko-
naisuus. Osa Lautatarhankadun tiiliverho  ujen 



Kor  eli 10282

dasrakennus (Väinö Toivio 1930), korote  u 

Uudemman tehdasrakennuksen (Pen  i 
Riihelä 1983) paikalla sijaitsi kor  elin vanhin,

Makasiinirakennus sijoite  iin rautatien 

käyte  iin Sörnäisten vankilan varasto- ja 

ja kul  uurihistoriallisesti arvokas. Raken-



Kor  eli 21013



Kor  eli 21649



Kor  eli 10283

Alun perin Aga Oy:n pääkon  ori, nykyisin 

sesta tiilestä muura  uihin julkisivuihin. Ra-



Selvitysalueen kor  elit / Vallila

Pohjakar  a: Helsingin kaupungin kar  apalvelu

Kor  elikohtaiset arvotukset 



Kor  elit 22390, 

Kor  elit 22390 ja 22391 

kon  ori ja ruokala. Rakennukset suunni  eli 

eista, jolla on toiminnan pääty  yäkin suurta 

Kor  eli 22403 



Kor  eli 22367

Kor  eli on ensimmäisiä Vallilan teollisuusalu-
een kor  eleita ja esiintyy jo vuoden 1901 ase-

Erkki Hu  unen 1937. Arkkitehtuuriltaan ja tek-

toksia 1940-luvulla, käy  ötarkoituksen muutos 

rakennuksen suunni  eli rakennusmestari K. F. 

te  iin vuonna 1936. Sisu- Auto Oy:n pääkon  o-
rin kor  elin Fleminginkadun puoleisella sivulla 
suunni  eli arkkitehti Aulis Salo vuonna 1955. 
Rakennusten teollisuuskäy  ö loppui vuonna 



Kor  eli 22368

kor  elissa vuodesta 1915 alkaen. Erkki 
Hu  usen suunni  elemat funktionalistiset 

(Runar Finnilä 1928). Julkisivusommi  elu 
koristeaiheineen on toteute  u erityisen 
huolellisesti. Rakenne  u alun perin Helsin-

SOK:n Helsingin tehdas rakenne  iin vai-
hei  ain. Kor  elin koillisosan kuusikerrok-
sisen tehdasrakennuksen suunni  eli Valde 

laajennukset suunni  eli Erkki Hu  unen 



Kor  eli 366

Vuonna 1923 rakenne  u Albert Nybergin 
suunni  elema tiilirakenteinen paarihuone, 

huoma  ava paikallinen kul  uurihistorialli-

Kor  eli 22369



Kor  eli 532

pää  een näkymille Alppiharjusta pohjoiseen.

Suojelua ei toistaiseksi esitetä, mu  a raken-
nuksen näkyvyys on ote  ava huomioon kaavoi-

LL-Suunni  elu 2000).



Kor  eli 534

hallissa korjaamo. Nykyisin osi  ain

osi  ain toimitiloina.

Kor  eli 562



Kor  eli 689

(Mar  i Finell 1940), laajenne  u 1970-luvulla. 



Kor  eli 691

laajenne  u sisäpihan puolelle (Innovarch 



Kor  eli 692

Kumpulantie 7-11 mi  asuhteiltaan ja julkisi-

muodostama kovera kor  elijulkisivu on kau-

Buturlin 1941 / Ma  i Finell 1950). Yksikertainen 

te  yä funktionalismia edustava tiilirakennus.

Toimistorakennus, Pen  i Ahola 1967. Ele-
men  irakenteisen tiiliverhotun rakennuksen 
julkisivusommi  elu on halli  ua ja alimman ja 
ylimmän kerroksen sisäänvedot elävöi  ävät 
kokonaisuu  a.

tystä, säily  ämismahdollisuuksia tulee tutkia.



Kor  eli 693

muutokset Kurt Simberg 1962, Ma  i Vesi-

Pen  i Ahola 1962 / Paavo Hämäläinen 1988)



Kor  eli 694

Elemen  irakenteinen toimistorakennus
Arkkitehtuuritoimisto LL-suunni  elu 1998

Tiilirakenteinen teollisuusrakennus (Ker  u 
Tamminen 1938-39). Kor  elin läpi johtava 
jalankulkurei  i on kaupunkikuvallisesti 

säily  äneellä rakennuksella on merkitystä 



Kor  eli 695

Tiilielemen  ipintainen useassa vaiheessa 
rakenne  u koko kor  elin laajuinen toimisto-

Kor  eli 696

Entinen Helsingin Kutomo ja Krava  i



Kor  eli 697

Kor  eli 698

Entinen poikien amma  ikoulu (Hilding 



Kor  eli 699

1934). Laajenne  u useita kertoja, vuoden

(Erkki Hu  unen 1936)



Kor  eli 700

(Yrjö Lindegren 1941). Laajenne  u 1956, Olof 

Teollisuusrakennus (Ma  i Finell 1938).

laajenne  u 1949 ja 1952)

Teollisuusrakennus (An  i Rantanen 1939).

Kor  elin kaikki rakennukset esitetään 

on myös itsenäistä kul  uurihistoriallista 



Kor  eli 701

Kor  eli 702

nykyinen Stadin amma  iopisto



Kor  eli 704

kuvallista merkitystä, säily  ämismahdolli-



Kor  eli 707



Kor  eli 707 

Julkisivut uusi  u myöhemmin.

Julkisivut uusi  u myöhemmin.



Pohjakar  a: Helsingin kaupungin kar  apalvelu

Selvitysalueen kor  elit / Sörnäinen-Hermanni



Kor  eli 10280

Kor  eli 10282

Kor  eli 10283

kuvallisesti ja kul  uurihistorialli-

Kor  eli 21013

Kor  eli 21649



Selvitysalueen kor  elit / Vallila

Pohjakar  a: Helsingin kaupungin kar  apalvelu



Kor  elit 22390 ja 22391 

Kor  eli 22367

Kor  eli 22368

Erkki Hu  usen suunni  elemat 

Kor  eli 366 

Kor  eli 532

mu  a rakennuksen näkyvyys on 
ote  ava huomioon kaavoitukses-

Kor  eli 534

Kor  eli 689

Kor  eli 691

Kor  eli 692

Kumpulantie 7-11 mi  asuhteiltaan 

kovera kor  elijulkisivu on kaupun-

lista merkitystä, säily  ämismah-

Kor  eli 694

Kor  eli 696

Kor  eli 698

Kor  eli 699

Kor  eli 700

Kor  elin kaikki rakennukset esite-

on myös itsenäistä kul  uurihis-

Kor  eli 701

Kor  eli 702

Kor  eli 704

säily  ämismahdollisuuksia tulee 

Kor  eli 707






