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________________________________________________________________________________ 

 

Hakija Helsingin kaupunki  
 Kiinteistö Oy Pasilan Feskari  
 Suomen valtio  
 Kiinteistö Oy Tripla Mall  
 Liikennevirasto  
 Kiinteistö Oy Pasilan Stoge  
 
Tontit 
 
 Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu Sopimus 
 091-017-0104-0001       
 091-017-0104-0002       
 091-410-0001-0004       
 091-017-9901-0000       
 
Rasitetyyppi  
 - Kiinteistöjen yhteisjärjestely 
 
________________________________________________________________________________ 

 

Käsittelijä Juha Vehviläinen 
rakennuslakimies 
puh. 310 26225 
 

________________________________________________________________________________ 

Päätös KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELYN PERUSTAMINEN JA 
AIEMMIN PERUSTETUN KIINTEISTÖJEN 
YHTEISJÄRJESTELYN POISTAMINEN   
  
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
rakennusvalvontapalvelut -palvelun rakennuslakimies päätti 
hakemuksesta maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:n nojalla 
perustaa Helsingin kaupungin 17 (Pasila) kaupunginosan korttelin 
104 tonttien 1 ja 2, Helsingin kaupungin 410 (Kumpula) kylän tilan 
91-410-1-4 sekä Helsingin kaupungin 17 (Pasila) kaupunginosan 
katualueen 91-17-9901-0 välille kiinteistöjen yhteisjärjestelyn sen 
sisältöisenä, kuin 28.6.2018 päivätyssä sopimuksessa, Sopimus 
yhteisjärjestelystä Keski-Pasilan korttelin 17104 edellyttämät 
järjestelyt, ja sen liitteissä on tarkemmin sovittu.   
  
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
rakennusvalvontapalvelut -palvelun rakennuslakimies päätti 
samalla hakemuksesta maankäyttö- ja rakennuslain 160 §:n ja 
164 b §:n nojalla poistaa Helsingin kaupungin 
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rakennusvalvontaviraston rakennuslakimiehen 
perustamispäätöksellä 19.9.2016 § 36 tehdyn ja 
kiinteistörekisteriin nyt kyseessä olevien kiinteistöjen kohdalle 
tunnuksella 091-2016-K600 merkityn kiinteistöjen 
yhteisjärjestelyn.   
  
Nyt perustetun kiinteistöjen yhteisjärjestelyn sisältö pääpiirteittäin 
on todettu 28.6.2018 päivätyn sopimuksen kohdassa, 
Yhteisjärjestelysuunnitelman toteuttaminen, jossa on sovittu 
seuraavaa:   
  
Sopimuksessa osapuolet luovuttavat toisilleen puolin ja toisin 
pysyvän oikeuden sijoittaa, pitää, käyttää, huoltaa, peruskorjata ja 
uusia omistamallaan Rautatiealueella, tontilla ja katualueella tai 
rakennuksessa olevia, sopimuksessa määriteltyjä toista tonttia tai 
sillä olevia rakennuksia palvelevia rakenteita, tiloja, laitteita tms. 
siten, kuin sopimukseen sisältyvässä 
yhteisjärjestelysuunnitelmassa määritellään. Sopimuksessa 
osapuolet myös luovuttavat toisilleen sopimuksen mukaisen 
oikeuden tehdä pysyväksi tarkoitettuja aukkoja sopimusalueen eri 
kiinteistöjen rajoille ja jättää palomuureja rakentamatta sen 
mukaan kuin rakennuslupiin liitetyissä piirustuksissa on osoitettu, 
sekä käyttää kiinteistörajojen sitä estämättä puolin ja toisin 
yhteisjärjestelyn osapuolten kiinteistöille ja rakennuksiin kuuluvia 
suunniteltuja kulkureittejä ja yhtenäisiä tiloja siten, kuin ne on 
sopimuksessa ja sen liitteissä esitetty.   
  
Sopimukseen sisältyy maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:n 
tarkoittama yhteisjärjestelysuunnitelma. Sopimuksessa ja siihen 
sisältyvässä yhteisjärjestelysuunnitelmassa sovitut asiat käyvät 
ilmi sopimustekstin lisäksi sopimuksen liitepiirustuksista ja 
sopimuksen muista liitteistä. Sopimuksessa ja sen liitteissä sovitut 
asiat ovat seuraavat:   
  
Tonttien 91-17-104-1 ja 2 pysyvä käyttö- ja hallintaoikeus 
Rautatiealueen osiin.   
  
Rakennuskokonaisuuteen liittyvät omistuksen horisontaaliset ja 
vertikaaliset rajapinnat.   
  
Tontin 91-17-104-1 omistukseen ja hallintaan tuleva rakennus. 
Rakennus käsittää Pasilan asemahallin yläpuoliset yksityiset tilat 
ja niiden rakenteet. Pääosin tässä tarkoitettu rakennusosa 
muodostuu kahdesta toimistotornista.   
  
Tontin 91-17-104-2 omistukseen ja hallintaan tuleva rakennus. 
Tämä rakennus käsittää pääosin Rautatiealueelle sijoitettavat 
Pasilan asemahallin, siihen liittyvät joukkoliikennettä palvelevat 
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tilat sekä liiketilat sekä Pasilan aseman joukkoliikennettä 
palvelevat osat ja rakenteet.   
  
Tontin 91-17-104-2 omistukseen tulevan rakennuksen käyttö 
asemahallina ja joukkoliikenteen käyttö.   
  
Liikenneviraston omistukseen Rautatiealueella jäävät alueet, 
rakenteet ja kaapelit sekä Liikenneviraston oikeudet 
Rautatiealueella.   
  
Rautatiealueen paloturvallisuutta koskevat järjestelyt.   
  
Rautatieliikennettä palveleva sprinklausjärjestelmä.   
  
Tonttien 91-17-104-1 ja 2 omistamia Rakennuskokonaisuuden 
osia palvelevat kulkuyhteydet.   
  
Hätäpoistumistiet.   
  
Tonttien 91-17-104-1 ja 2 kunnallistekniset liittymät.   
  
Tonttia 91-17-104-1 palvelevat lämmönjako- ja 
kaukojäähdytyshuoneet tontin 91-17-104-2 omistaman 
rakennuksen tiloissa.   
  
Tonttia 91-17-104-1 palvelevat sähkötilat tontin 91-17-104-2 
omistamassa rakennuksessa.   
  
Rakennuskokonaisuutta palvelevat teleoperaattori- ja teletilat 
sekä paloilmoitinkäyttölaite.   
  
Tonttien 91-17-104-1 ja 2 omistamien rakennusten 
sprinklausjärjestelmä.   
  
Tontteja 91-17-104-1 ja 2 palvelevat märkänousut.   
  
Rautatieliikennettä palvelevien laitteiden ja varusteiden 
kiinnittäminen laiturialueen päällä olevaan kansirakenteeseen.   
  
Liikennevirastoa palvelevat tekniset tilat.   
  
Ratasillan sadevesien johtaminen.   
  
Pasilan asemahallin sisäänkäynnin kaksoislasijulkisivu.   
  
Tontin 91-17-104-2 omistamien rakenteiden ulottuminen 
Kaupungin katualueelle.   
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Vastuu vanhan ratasillan vesieristyksestä.   
  
Tontin 91-17-104-1 rakennusoikeuden käyttäminen tontin 
91-17-104-2 alueella.   
  
Kaupungin oikeus johtaa lämpöenergia Pasilansillan 
joukkoliikenneterminaalin sulanapitojärjestelmää varten tontilla 
91-17-104-2 sijaitsevasta lämmönjakohuoneesta.   
  
Tontin 91-17-104-2 viemäriyhteyksien johtaminen Rautatiealueen 
kautta.   
  
Kaikki muut sopimuksessa ja sen liitteissä sovitut asiat.   
  
Tällä päätöksellä perustetusta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä on 
päätöksen saatua lainvoiman tehtävä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 81 §:ssä tarkoitettu merkintä 
kiinteistörekisteriin asianomaisten kiinteistöjen kohdalle.   
  
Tällä päätöksellä poistetusta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä, 
kiinteistörekisterin tunnus 091-2016-K600, on päätöksen saatua 
lainvoiman tehtävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 81 §:ssä 
tarkoitettu merkintä kiinteistörekisteriin asianomaisten kiinteistöjen 
kohdalle.   
  
Pöytäkirjanote liitteineen lähetetään kiinteistörekisterin pitäjälle.   
  
Pöytäkirjanotteet hakijoille lähetetään postitse kirjeellä 
asiamiehelle: XXX.  
  
Päätöksen perustelut   
  
Kiinteistöjen yhteisjärjestelystä on sovittu 28.6.2018 päivätyssä 
sopimuksessa, Sopimus yhteisjärjestelystä Keski-Pasilan korttelin 
17104 edellyttämät järjestelyt, ja sen liitteissä. Sopimuksen 
osapuolet ovat Suomen valtio, Liikennevirasto, Helsingin 
kaupunki, Kiinteistö Oy Tripla Mall, Kiinteistö Oy Pasilan Stoge ja 
Kiinteistö Oy Pasilan Feskari.   
  
Sopimuksen kiinteistöjen alueella on voimassa asemakaava 
numero 12261. Asemakaavan toteuttaminen vaatii usean 
kiinteistön yhteisiä järjestelyjä. Sopimukseen sisältyy 
yhteisjärjestelysuunnitelma, jossa määrätään alueen tai tilan 
käytöstä, sen kuntoon saattamisesta ja ylläpidosta sekä 
järjestelystä aiheutuvien kustannusten jakoperusteista ja 
suorittamisesta.  
 
Nyt perustettava kiinteistöjen yhteisjärjestely edesauttaa 
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pysyvästi sopimuksen kiinteistöjen käyttöä eikä siitä aiheudu 
millekään sopimuksen kiinteistölle kohtuutonta rasitusta. 
 

 
Päättäjä Rakennetun ympäristön valvontayksikön viranhaltija 
  
 
________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Asemakaava numero 12261  
 Kahdeksan kaupparekisteriotetta  
 Kantakartta  
 Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -päätös  
 Neljä kiinteistörekisteriotetta  
 Neljä lainhuutotodistusta  
 Rakennusvalvontaviraston päätös vuodelta 2016  
 Seitsemän rakennuslupapäätöstä  
 Sopimus yhteisjärjestelystä ja sen liitteet  
 Sopimus yhteisjärjestelystä vuodelta 2016  
   
________________________________________________________________________________ 

 

 Muutoksenhakuosoitus  
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja 
lupajaostolle.  Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.      
                                                                      
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaamisesta (maankäyttö- ja rakennuslaki 187 
§).                     
                                                                      
Päätöksen tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, 
jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen 
toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.               
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on 
ilmoitettava          
                                                                      
- päätös, johon haetaan oikaisua              
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia 
siihen   
  vaaditaan tehtäväksi                                      
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan        
- oikaisunhakijan nimi ja kotikunta           
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  oikaisunhakijalle voidaan toimittaa                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen 
omakätisesti allekirjoitettava.  Jos oikaisunhakijan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja 
oikaisuvaatimuksen mukaan, sekä ne asiakirjat, joihin 
oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole toimitettu jo aikaisemmin rakennusvalvontaan.     
                                                                      
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
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Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai 
sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.            
  
 

 


