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Kaupunkiympäristön toimiala   
Asemakaavoitus   

 

 
VUOROVAIKUTUSRAPORTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin. 
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.  

 

Vuorovaikutusraportti 

Päivätty 28.9.2021 
Diaarinumero HEL 2019-008660 
Hankenumero 0870_12 
 
Veturitallinpihan alueen asemakaavan muutos. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee 
aluetta, joka rajautuu pohjoisessa Veturitallinkujaan, lännessä Veturitiehen, idässä päärataan ja 
etelässä Eläintarhan urheilupuistoon. 
 
 

 
 
 
Vuorovaikutusraportin sisältö  
 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot saaduista lausunnoista, 
kannanotoista ja mielipiteistä sekä vastineet niihin.  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lisäaineistoineen oli esillä verkko-
sivuilla 18.5.–15.6.2020 sekä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupis-
teessä osoitteessa Sörnäistenkatu 1. Mielipiteitä pystyi jättämään myös 
verkkokyselyssä. Koronatilanteesta johtuen fyysistä vuorovaikutustilai-
suutta ei järjestetty. Suunnitelman kehittämiseen saattoi osallistua verk-
kopohjaisessa ideointityöpajassa 9.6.2020 klo 17–19. 
 
Virtuaalityöpajassa esiteltiin Veturitallinpihan lähtötietoja ja alueelle laa-
dittiin ryhmätyönä vaihtoehtoisia visiosuunnitelmia. Osallistujilta toivot-
tiin ideoita ja näkemyksiä Veturitallinpihan luonteesta nyt ja tulevaisuu-
dessa sekä ehdotuksia rakennusten ja ulkoalueiden käytöstä. 
 
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä 
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13, puhelimitse 09 310 13700 ja sähköpostilla hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi. 
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Kaavoituksen eteneminen 

 

Vireilletulo 
 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 kaupungin aloitteesta 

 

▼ 

OAS 

• OAS oli nähtävillä 18.5.–15.6.2020 

• nähtävilläolosta ilmoitettiin kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat sekä Helsingin 

Uutisissa. 

• annettiin mahdollisuus esittää mielipiteitä 

• 9.6.2020 klo 17-19 järjestettiin verkkopohjainen ideointitilaisuus alueen lähtökohdista, vaih-

toehdoista ja suunnitteluperiaatteista.  

• Suunnitelmaa saattoi kommentoida myös verkkokyselyssä osoitteessa kerrokantasi.fi/veturi-

tallinpiha. Kysely oli avoinna 18.5.–15.6.2020. 

 

▼ 

Suunnitteluperiaatteet 

• Suunnitteluperiaatteet laadittiin syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. 

• nähtävilläolosta ilmoitettiin kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat sekä Helsingin 

Uutisissa. 

• Suunnitteluperiaatteet olivat nähtävillä 24.5.–13.6.2021 

• annettiin mahdollisuus esittää mielipiteitä 

• Suunnitelmaa saattoi kommentoida myös verkkokyselyssä osoitteessa kerrokantasi.fi/veturi-

tallinpiha. Kysely oli avoinna 24.5.–13.6.2021.  

• Suunnitteluperiaatteet esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle 28.9.2021. 

 

▼ 
Luonnos 

• luonnosvaiheen aineisto nähtävillä, tarvittaessa järjestetään asukastilaisuus 

• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin uu-

tiset lehdessä 

• mahdollisuus esittää mielipiteitä 

 

▼ 

Ehdotus 

• kaavaehdotus esitellään lautakunnalle 

• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 

löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat 

• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-

teydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
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• kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuu-

lutukset 

• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot  

• muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa 

 

▼ 

Hyväksyminen  

• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen  

• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 

• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 

• hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen 

• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.  
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Yhteenvedot osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevista lausunnoista ja  
mielipiteistä sekä vastineet niihin 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä liiteaineiston nähtävilläolo 
oli 18.5.–15.6.2020. 
 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:  
 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Väylävirasto 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo 
 

HSY:n kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmis-
teluaineistosta kohdistui olemassa olevien vesihuoltolinjojen ja viemäri-
tunnelin huomioimiseen. 
 
Väylävirastolla ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaan eikä siinä oleviin lähtökohtiin ja lähtötietoihin. 
 
Kaupunginmuseo korostaa, että Pasilan veturitallien ympäristö on 
maamme ensimmäisen teollistamisvaiheen aikakauden erikoislaatui-
nen ja voimakasilmeinen ympäristökokonaisuus ja pitää hyvänä, ettei 
kaavalla ole vielä yksiselitteistä tavoitetta. Tämä antaa hyvän lähtökoh-
dan alueen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle ja kehittämisen reunaeh-
tojen määrittelylle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnehdintoja 
alueesta pidetään hyvänä. 

 
Vastineet viranomaisten kannanottoihin  

 
HSY:n mainitsemat infrarakenteet huomioidaan suunnittelussa. 
 
Kaupunginmuseon lausunnossa kiinnitetään paljon huomiota alueen 
historiaan ja luonteeseen. Näitä seikkoja vaalitaan suunnitteluperiaat-
teissa ja tulevissa asemakaavoissa. 

 
Yhteenveto mielipiteistä  

 
Kirjallisia mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä val-
misteluaineistosta saapui 4 kpl. 
 
Alueen suunnittelussa huomiota haluttiin kiinnittää vetovoimaisuuteen 
ja yritystoiminnan mahdollisuuksiin. Vapaamuotoinen vapaa-ajan alue 
sekä kulttuuritoiminnot sopivat alueelle hyvin, samoin vaikkapa valoku-
vagalleria. Alueen tulevasta vuokratasosta esitettiin huolestuneisuutta. 
Alueelle esitettiin olemassa olevan luontotyypistön suojelua suunnitel-
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man muodossa. Läpikulkuyhteyksien parantamista ja historiallisesti ar-
vokkaan miljöön avaamista yleisölle esitettiin kuten myös keskustatoi-
mintoja tukevaa uudisrakentamista. 
 

Vastine mielipiteisiin 

 
Esitetyt mielipiteet pidetään mukana jatkosuunnittelun aineistossa ja 
niitä hyödynnetään tarpeellisilta osin. 

 
Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevista verkkokyselyn 
vastauksista ja virtuaalityöpajasta 

 
Mielipiteiden perusteella alueen potentiaali Pasilalle ja koko Helsingille 
tunnistettiin hienosti. Suurin osa alueesta on tällä hetkellä Väyläviras-
ton hallinnassa aidattuna varikko- ja ratapiha-alueena. Kyselyyn vas-
tanneet ja virtuaalityöpajaan osallistuneet keskittyivät työstämään alu-
etta sellaisena, jossa nuo toiminnot ovat selkeästi pienemmässä ja vä-
hemmän tilaa vievässä roolissa. Alueen sijainti ja lähiympäristön voi-
makas muutos puoltavat tarvetta avata aluetta ja kehittää sitä mielipitei-
den osoittamaan suuntaan. Virtuaalityöpajan kooste sekä yhteenveto 
verkkokeskustelusta on erillisenä asiakirjana ”Veturitallinpihan suunnit-
telutyöpaja sekä yhteenveto verkkokeskustelusta”.  
 
Lausuntoja, mielipiteitä ja virtuaalityöpajan tuloksia käytettiin alueen 
suunnitteluperiaatteiden laatimisessa. Allaoleviin osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman tavoitteisiin ei ollut kenelläkään huomautettavaa, jo-
ten ne pidettiin jatkosuunnittelun lähtökohtana. 
 
”Tavoitteena on suunnitella tehokkaan Keski-Pasilan eteläosaan toi-
minnallisesti monipuolista aluetta, joka sisältää mm. Pasilan asukkaita 
sekä muita kaupunkilaisia palvelevan kaupunginosapuiston, kuten Hel-
sinki High-rise tornikilpailun voittaneessa ehdotuksessa esitettiin. Histo-
riallisesti arvokkaiden veturitallien ja niiden piha-alueiden monipuolinen 
käyttö on suunnittelun lähtökohtana. Alueen lisärakentamisen luonne, 
määrä, sisältö ja paikat asumiseen, työpaikkoihin, harrastustoimintaan 
ja virkistykseen sekä puiston ja vapaa-alueiden laajuus toimintoineen 
määrittyvät vuorovaikutteisen kaavoitusprosessin kuluessa. Keski-Pasi-
lan osayleiskaavassa on esitetty lisärakentamisen määräksi 10 000–
15 000k-m2 alueen lounaiskulmaan. Lisärakentamisen kokonaismäärä 
voi olla myös tätä suurempi. Suunnittelussa huomioidaan alueen kult-
tuurihistoria rakennuksineen, kulttuurihistoriallisesti merkittävät raken-
nukset ja ympäristön ominaispiirteet suojellaan. Raideliikenteen huollon 
tarpeet selvitetään, ja samalla on aktiivisesti etsittävä myös uusia rat-
kaisuja ja paikkoja huollon tilatarpeiden ratkaisemiseksi tulevaisuu-
dessa siten, että alueen monipuolista ja avointa käyttöä voidaan par-
haiten edistää.  
 
Erityisen tärkeänä pidetään alueen luonnetta. Rouhea Veturitallinpiha 
nojaa karheasti historiaan, maanläheisyyteen ja toiminnallisuuteen.”  
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Suunnitteluperiaatteet, kooste lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet niihin 
 

Suunnitteluperiaatteet olivat nähtävillä 24.5.–13.6.2021.  
 

Suunnitteluperiaatteet Keski-Pasilan Veturitallinpihalle on laadittu oh-
jaamaan alueen tulevaa asemakaavoitusta. Periaatteissa osoitetaan 
suuntaviivoja tulevaisuuteen ja tarkempaan suunnitteluun. 
 
Erillistä yleisötilaisuutta ei pidetty vaan suunnitelma esiteltiin verkossa 
videon välityksellä. Nähtävilläolon aikana avoimena oli Kerrokantasi-
verkkokysely. 
 
Suunnitteluperiaatteista ei jätetty kirjallisia mielipiteitä. 
 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista suunnitteluperiaateisiin 

 
Kannanotot suunnitteluperiaatteisiin saatiin seuraavilta asiantuntijavi-
ranomaisilta:  
 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo 
 

HSY:n kannanotto kohdistui olemassa olevien vesihuoltolinjojen ja vie-
märitunnelin huomioimiseen sekä jätteenkeräyksen järjestämiseen. 
Vastine: nämä asiat huomioidaan asemakaavavaiheessa. 
 
HSL:n mukaan alueen kehittäminen tapahtuma-alueeksi sekä kaupun-
ginosapuistoksi on kannatettavaa. Jatkokehittämisessä tulee kiinnittää 
huomiota yhteyksistä joukkoliikenteen asemille ja pysäkeille. 
 
Kaupunginmuseon mukaan suunnitteluperiaatteiden yleiset tavoitteet 
ovat kulttuuriympäristön näkökulmasta voittopuolisesti kannatettavia, 
mutta samalla eri tavoitteiden sovittaminen on haasteellista. Suunnitte-
luperiaatteissa tulisi kiinnittää huomiota millä laajuudella ja tasolla rai-
teistoa on syytä vaalia, ja millaista uutta käyttöä raiteille on mahdollista 
kehittää. 
 
Koska paikan teollishistoriallinen rouheus on eräs suunnitteluperiaattei-
den kantavia periaatteita, olisi museo kaivannut enemmän niiden yksit-
täisten varikkoelementtien tunnistamista, josta tämä rouheus muodos-
tuu. 
 
Tavoitteissa olevia termejä, kuten rakennusten ”ylikorjauksen” välttämi-
nen sekä tilojen ”alimäärittyneisyys” tulisi avata tarkemmin. 
 
Nordenskiöldinkadun eteläpuoleinen osa-alue, ja sillä sijaitseva pysä-
köintialue voi tavoitteissa muuntua tehokkaaksi korttelialueeksi. Tämän 
alueen tehokkuuden vaikutuksen arviointia tulee tarkastella myös vie-
reisen Eläintarhan alueen näkökulmasta. 
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Vastineet viranomaisten kannanottoihin  

 
HSY:n mainitsemat infrarakenteet huomioidaan suunnittelussa. 
 
Kaupunginmuseon maininta raiteiden ja niihin liittyvien varikkoelement-
tien tarkemmasta määrittämisestä on tässä vaiheessa vaikeaa; Väylä-
viraston varikko on vielä paikallaan ja on mahdotonta sanoa millä aika-
välillä se supistuu ja mistä kohdista. Tässä suhteessa on katsottu par-
haimmaksi pitäytyä varsin yleisluontoisiin määrittelyihin suunnitteluperi-
aatteissa. Sama koskee tavoitteissa käytettyjen termien suhteen. Alu-
een suunnittelu tapahtuu pitkällä aikavälillä ja tarkoituksena on, että 
suunnitteluperiaatteissa tuodaan esille alueen yleinen henki ja perusnä-
kökulma siitä, kuinka varovasti aluetta tulisi kehittää. Yksityiskohtaisien 
keinojen esittämistä on haluttu välttää. 
 
Nordenskiöldinkadun eteläpuoleinen osa-alue on otettu mukaan tarkas-
telualueeksi, jolla on potentiaalia olla jotain muuta kuin pysäköintialue 
uuden siltayhteyden vieressä. Osa-alueen määrittäminen tulee tapahtu-
maan jatkosuunnittelussa. 
 

Yhteenveto Kerrokantasi-verkkokyselyn vastauksista 
 

Verkkokyselyssä haettiin mielipiteitä suunnitteluperiaatteiden yleisiin 
tavoitteisiin ja kysyttiin mitä täydennyksiä tai muutoksia tulisi tehdä osa-
alueisiin ja yhteysmäärittelyihin. Erikseen kysyttiin minkälainen alueen 
puiston tulisi olla ja sitä, mitkä toiminnot sopisivat Veturitallinpihalle. 
 
Kommentteja saatiin yhteensä 211 ja voittopuolisesti palaute laadituille 
suunnitteluperiaatteille oli positiivista. Veturitallinpihan katsottiin olevan 
tarpeellinen nimenomaan vapaa-alueena, jossa puistolla on suuri mer-
kitys tehokkaaksi rakentuvassa Pasilassa. Vastakkaiset mielipiteet pe-
rustuivat pitkälti toiveeseen, että radan toisella puolella olevat Savonka-
dun kallioalueet jätettäisiin rakentamatta ja Veturitallinpihalle sen sijaan 
osoitettaisiin voimakasta rakentamista. 
 
Alueen erikoisluonteen toivottiin säilyvän ja kehittyvän maanläheisenä 
kohtaamispaikkana. Vehreyttä ja luovan alan toimintaa. Työhuoneiden, 
gallerioiden ja pikkuputiikkien yhdistelmiä, ravintoloita, kahviloita, va-
paata tilaa kaikenikäisille oleskella turvallisesti puistossa ja erilaisissa 
tapahtumissa.  
 
Puisto miellettiin toiminnallisesti monipuolisena paikkana, jossa myös 
rautatiehistoria olisi voimakkaasti edustettuna. Perinteinen nurmikko-
alue sellaisenaan ei saanut kannatusta vaan toivottiin muunlaista veh-
reyttä sekä liikuntapaikkoja ja mahdollisuuksia järjestää tapahtumia tai 
konsertteja. Vehreän puiston vastapainoksi myös karumpi rautatie-es-
tetiikka nähtiin alueelle sopivana. 
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Todettiin, että alueella on selkeitä erityispiirteitä, kuten rautateihin liit-
tyvä kulttuurihistoria sekä alueen nykyinen monipuolinen toiminta, joita 
kannattaa hyödyntää suunnittelussa. Mahdollisen lisä- ja korjausraken-
tamisen tulisi olla maltillista, jotta alueen arvoja ei menetetä. Alueen 
viereen on jo rakentumassa massiivinen kauppakeskus- ja tornialue, 
jolle Veturitallinpiha voisi toimia vastapainona maanläheisyydellään ja 
avoimuudellaan. Tulisi säästää aitoa vanhaa muistona ratapiha-ajasta. 
Ei vain veturitalleja vaan myös esim. rataa, puskimia, vaihteita, kalus-
toa ym. siinä määrin kuin vain mahdollista. 

 
Kulkuyhteyksien suhteen nostettiin esille toiminnassa olevan ratapihan 
estevaikutus ja toivottiin, että jo lähitulevaisuudessa voitaisiin tilannetta 
helpottaa. Suunnitteluperiaatteissa esitettyä kulkuyhteyttä pääradan yli 
pidettiin toisaalta hyvänä, mutta myöskin hankalana korkeuserojen ta-
kia. 
 
Suunnitteluperiaatteissa esitetty konsertti/keikkarakennus sai kanna-
tusta. Todettiin, että Helsingistä on poistunut esiintymispaikkoja, joten 
tarvetta sellaiselle on. Korostettiin, että alueen mahdollisessa konsertti-
käytössä tulisi huomioida meluhaitat. 
 
Eläintarhan huoltoaseman säilyttämistä kannatettiin, toisaalta kannatet-
tiin myös suunnitteluperiaatteissa esitettyä paikan tehokasta rakenta-
mista. 
 
Kerrokantasi-kyselyn vastaukset toivat pääosin tukea suunnitteluperi-
aatteiden linjauksille ja asetetuille tavoitteille. Alueen suunnittelu ja 
muuntuminen ratapihasta tapahtuu pitkällä aikavälillä, joten tietty yleis-
pätevyys periaatteissa tulee säilyttää. 
 


