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§ 646
Elielin- ja Asema-aukion asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaat-
teet

HEL 2020-004243 T 10 03 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Mia Haglund: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Elielinaukion ja Asema-aukion suunnitteluperiaatteet 3.11.2020
4 Elielinaukio, suunnittelun lähtökohdat, Sitowise
5 Elielinaukion ja Asema-aukion kyselyaineistojen yhteenveto
6 Elielinaukio ja Asema-aukio, ympäristöhistoriallinen selvitys osa 1
7 Varastomakasiinin rakennushistoriallinen selvitys osa 2
8 Rautatientori ja Asema-aukio, kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoria-

selvitys
9 Vuorovaikutusraportti 3.11.2020 ja asukastilaisuuden (1.9.2020) muistio
10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

 hyväksyä liitteen (nro 3) mukaiset 3.11.2020 päivätyt Elielin- ja 
Asema-aukion suunnitteluperiaatteet asemakaavan muutoksen 
pohjaksi

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Esittelijän perustelut

Suunnitteluperiaatteiden keskeinen sisältö

Suunnittelualue sijoittuu Helsingin ydinkeskustaan, Kluuvin kaupungi-
nosaan, päärautatieaseman länsipuolelle. Suunnittelualue käsittää Elie-
linaukion, Asema-aukion, Postikadun sekä Postitalon, Sokoksen ja Vl-
tavan rakennukset.  

Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR-Yhtymä Oy, SOK sekä Evata ovat ha-
keneet suunnitteluvarausta Elielinaukion alueelle ideasuunnitelman laa-
timista ja jatkokehitystä varten. 

Suunnittelun tavoitteena on täydentää aluetta rakentamisella, eheyttää 
ja elävöittää kaupunkirakennetta vastaamaan kaupunkilaisten ja vierai-
lijoiden, kehittyvän keskustan sekä kiinteistöjen tulevaisuuden tarpeita, 
alueen arvokas ympäristö huomioiden. Lisäksi alueen jalankulkuvirto-
jen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä sekä pyöräpysäköinnin lisää-
mistä alueella tutkitaan. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,8 ha. Alue on kokonaisuudes-
saan rakennettua ympäristöä. Ympäristön rakennuskanta on ajallisesti 
sekoittunutta. Vanhimmat rakennukset ovat 1800–1900-luvun vaihtees-
ta ja uusimmat 2000-luvulta. Asema-aukio on osa yli sata vuotta van-
haa rautatieaseman etuaukioiden sarjaa. Elielinaukio muodostui au-
kioksi vuoden 1996 asemakaavan myötä. Arvokkaimmat rakennukset 
suunnittelualueen ympäristössä ovat päärautatieasema, Postitalo sekä 
Sokos.

Alueen suunnittelun pohjaksi on laadittu suunnitteluperiaatteet. Periaat-
teiden lähtökohtina ovat Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, Hel-
singin yleiskaava 2016, maanalainen yleiskaava, Helsingin kaupunkist-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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rategia, Hiilineutraali Helsinki 2035 ja Keskustavisio. Lisäksi suunnitte-
lun pohjaksi on laadittu selvityksiä kulttuuriympäristön arvoista sekä 
teknisistä lähtökohdista. Suunnittelun pohjaksi on myös analysoitu alu-
eesta tehtyjen kyselyiden aineistoja. Selvityksiä tarkennetaan suunnit-
telun edetessä.

Periaatteiden tavoitteena on ohjata suunnittelua siten, että alueen omi-
naispiirteet toimivat lähtökohtina alueen kehittämissä. Keskeisimmät 
alueen suunnittelua ohjaavat elementit ovat arvokas ympäristö ja liiken-
teelliset lähtökohdat, erityisesti alueen kävely-ympäristö. Lisäksi alueen 
tulee tukea ympäristön toiminnallisia piirteitä keskusta-alueena ja mer-
kittävänä joukkoliikenteen solmupisteenä. Tavoitteena on myös varmis-
taa uudisrakentamisen ja julkisen tilan riittävä laatu. Alueen kehittämi-
sen lähtökohtana on, että nykyinen Elielinaukion bussiliikenne saadaan 
sijoitettua Kampin terminaaliin.

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueesta järjestettävää ideakilpailua. 
Kilpailun pohjalta laaditaan alueen asemakaavan muutos.

Päätökset suunnitteluperiaatteiden pohjana

Suunnitteluperiaatteet edesauttavat kaupungin strategisten tavoitteiden 
toteutumista. Suunnitteluperiaatteet ovat oikeusvaikutteisen Helsingin 
yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaiset. 

Helsingin yleiskaava 2016

Suunnittelualue on Helsingin yleiskaavassa 2016 merkitty aluemerkin-
nällä C1. Lisäksi alueen kautta kulkee useita maanalaisia raideliiken-
teen varauksia ja yhteyksiä, kuten Pisararata, metro sekä rautatieyh-
teys Helsinki–Tallinna välillä.

Yleiskaavan aluemerkinnän C1 määritelmä on seuraava: ”Palvelu-, lii-
ke- ja toimitilapainotteinen keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti se-
koittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asu-
misen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin 
alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on 
osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi. Alue on kävelypainotteinen. Alue 
erottuu ympäristöään tehokkaampana ja toiminnallisesti monipuolisem-
pana. Liike- ja toimitilan kokonaismäärää ei lähtökohtaisesti tule vähen-
tää. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on 
varmistettava keskustalle ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja 
sekoittuneen rakenteen säilyminen. Käyttötarkoituksen muutosten yh-
teydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu”.

Kantakaupungissa sijaitsee historiallinen keskusta ja asuinalueiden 
kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittäviä aluekokonai-
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suuksia puistoineen. Kulttuurihistorialliset kohteet, puistot ja merellisyys 
ovat kaupungin käyntikortteja. Historiallisen keskustan matala siluetti 
on Helsingin erityisyys, joka voidaan nähdä kilpailukykytekijänä eu-
rooppalaisten suurkaupunkien joukossa, ja se halutaan säilyttää jat-
kossakin. Kaikkialla kantakaupungin alueella tulee ottaa huomioon kult-
tuurihistorialliset, rakennustaiteelliset sekä maisemakulttuuriarvot. Mat-
kailijan näkökulmasta houkuttelevuutta lisäävät keskustan matkustaja-
satamat, mutta myös kaupunkilaisen näkökulmasta ne ovat olennainen 
osa merikaupunkia. Yleiskaavassa säilytetään ja vahvistetaan kaikkia 
edellä mainittuja kantakaupungin ominaisuuksia. 

Virkistys- ja viherverkosto 2020

Suunnittelualue sijoittuu Keskuspuiston eteläkärkeen. Suunnittelualu-
een läpi kulkee Keskustan vihreä akseli eli merkittävä puistoakseli tai -
yhteys. Yhteyttä kehitetään identiteettitekijöinä historiallisten, kaupunki-
kuvallisten ja virkistysarvojen lähtökohdista osana kaupunkirakennetta.

Helsingin maanalainen yleiskaava

Maanalaisessa yleiskaavassa alueelle on merkitty nykyisten maana-
laisten tilojen lisäksi suunniteltu liikennetunneli (Pisararata), joka on lin-
jattu kulkemaan Rautatientorin länsiosan alla. Uusi maanalainen yleis-
kaava on valmisteilla, jossa on esitetty varaukset Helsinki–Tallinna vä-
liselle raideliikenteen tunnelille ja asemalle.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asema-aukio sekä Elielinaukio ovat nykyisin kaupunkirakenteellisesti 
osa vilkkaimmin sekä ajoneuvoin että jalan liikennöityä Helsingin ydin-
keskustaa. Kummatkin aukiot sijaitsevat historiallisen kaupunkikoordi-
naatiston taitekohdassa, joka näkyy mm. Vltava-rakennuksen viistona 
julkisivuna. Aukioita erottava entinen VR:n makasiinirakennus, nykyisin 
Vltava-rakennuksena tunnettu, on aukion vanhin ja jäänne Elielinaukiol-
la ja siitä Töölönlahdelle päin aiemmin sijainneesta suuresta ratapiha-
alueesta. 

Elielinaukio sai nykyisen muotonsa 1900-luvun lopussa alueen voimas-
sa olevan asemakaavan myötä. Aukiolle sijoittuva joukkoliikenteen 
terminaalialue rajaa kävelyalueita aukion kaikista suunnista. 

Asema-aukio on osa Päärautatieaseman historiallista tilasarjaa, johon 
kuuluvat Rautatientori, Kaivokatu sekä Asema-aukio. Nykyisen muo-
tonsa aukio on saanut 1900-luvun alussa. 

Ympäröivä rakennuskanta on ajallisesti sekoittunutta. Vanhin rakennus 
alueella on Vltavan-rakennus vuodelta 1910. Uusin rakennus alueella 
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on Elielinaukiota pohjoisesta rajaava vuonna 2003 valmistunut hotelli-
rakennus.

Päärautatieasema, SOKOS-hotelli ja Kalevantalo ovat asemakaavassa 
suojeltu sr-1 -merkinnällä, Vltava-ravintolarakennus on suojeltu sr-2 -
merkinnällä, joka koskee sen Asema-aukion puoleisia julkisivu- ja kat-
tomuotoineen.

Alueella on pääasiassa voimassa asemakaava vuodelta 1996.

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen rakennettuja korttelia-
lueita lukuun ottamatta. 

Vuorovaikutus suunnitteluperiaatteiden valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot 
suunnitteluperiaatteiden valmisteluaikana saaduista viranomaisten 
kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyi-
hin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Suunnitteluperiaatteiden valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä 
kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

• Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

• Väylävirasto (aikaisemmin Liikennevirasto)

• kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

• ELY-keskus

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat olemassa olevan kulttuuriperinnön 
arvojen turvaamiseen, joukkoliikenneterminaalin säilymiseen Elielinau-
kiolla sekä liikenteen järjestämiseen.  Kannanotoissa esitetyt asiat on 
otettu huomioon kaavatyössä siten, että suunnitteluperiaatteita on tar-
kennettu Vltava-rakennuksen arvokkaiden osien säilyttämisen osalta. 
Joukkoliikenneterminaalin säilymisestä alueella neuvotellaan HSL:n 
kanssa. Liikennesuunnittelun osalta kannanotoissa esille tuodut asiat 
huomioidaan jatkosuunnittelussa. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat aukioiden rakentamiseen sekä liian suureen ra-
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kentamisen määrän mahdollistamiseen. Kirjallisia mielipiteitä saapui 9 
kpl.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 11.9.2020


