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1 Yleistä

ohjeita on pidetty tarpeellisena, jotta tä-
män valtakunnallisesti arvokkaan kult-
tuuriympäristön laatutavoitteet voivat to-
teutua myös osa-alueella 4, jossa on se-
kä säilytettävää vanhaa rakennuskantaa 
että uusia korttelialueita. Ohjeita ei tu-
le tulkita mekaanisesti tai pikkutarkas-
ti. Ne osoittavat esimerkinomaisesti sen 
vähimmäislaatutason, johon suunnitte-
lun avulla tulisi pyrkiä. Ohjeet eivät ole 
este paremman laatutason tavoittelemi-
selle. Laadukkaan ympäristön rakentami-
nen edellyttää joka tapauksessa suunnit-
telijoiden, rakennuttajien, rakentajien, vi-
ranomaisten sekä tulevien käyttäjien yh-
teistyötä.

1.2 Suunnittelualue
Alue on osa Pasilan konepaja-alueen val-
takunnallisesti arvokasta historiallista ko-
konaisuutta. Se sijaitsee Vallilassa kol-
men kilometrin päässä keskustasta Alp-
piharjun ja Vallilan teollisuusalueen välis-
sä. Konepajan satavuotinen historia on 
päättynyt. Vanha teollisuusalue muute-
taan asumis- ja toimitilakäyttöön siten, 
että arvokas rakennuskanta säilyy alu-
eelle ominaisluonteen antavana kerros-
tumana.

Suunnittelualue rajautuu lounaassa 
Aleksis Kiven katuun, luoteessa Travers-
sikujaan, koillisessa aluetta halkovaan 
Konepajanraittiin ja konepaja-alueen ar-
vokkaaseen, säilytettävään rakennuskan-

1.1 Ohjeen tarkoitus
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 
Pasilan konepajan osa-alueen 4 asema-
kaavamuutoksen nro 12087 26.9.2012. 
Tämän ohjeen tarkoituksena on selven-
tää asemakaavassa esitettyjä periaattei-
ta ja täsmentää rakennusten, julkisten ul-
kotilojen ja valaistuksen suunnitteluperi-
aatteet, joita asemakaavan lisäksi nouda-
tetaan alueen yksityiskohtaisessa suun-
nittelussa.

Lisäksi ohje täsmentää julkisten aluei-
den ja korttelialueiden yhteenliittymisen 
periaatteet.

Rakennustapaohjeita sekä julkisten 
ulkotilojen ja valaistuksen suunnittelu-

Liittyminen ympäröivään kaupunkira-

kenteeseen
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taan ja kaakossa Sturenkatuun rajautu-
vaan tulevaan päätykortteliin. Suunnitte-
lualue muodostaa konepaja-alueen mer-
kittävän korttelijulkisivun Aleksis Kiven 
kadulle ja toimii tärkeänä sisäänkäyntinä 
alueelle etelästä ja lounaasta. Alueella si-
jaitsee kolme säilytettävää konepaja-alu-
een rakennusta.

1.3 Kaavaluonnos
Kaavaluonnosvaiheessa YIT-Rakennus 
Oy ja VR-Yhtymä Oy ovat teettäneet Ant-
tinen Oiva Arkkitehdit Oy:llä viitesuunni-
telman alueen asemakaavan muutoksen 
pohjaksi. Rakennustapaohje ja valaistuk-
sen suunnitteluohje on kaavaluonnos-
työn jatke, jossa ehdotuksen kaupunki-
kuvallisia tavoitteita täsmennetään.

Ilmakuvasovitus suunnittelualueesta

Valokuva alueen pienoismallista
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Osa-alue 4 liittyy toisaalta Aleksis Kiven 
kadun, Alppilan ja Alppiharjun kaupunki-
maiseen asuintalovaltaiseen kerrostalo-
mittakaavaan ja toisaalta historialliseen 
konepaja-alueeseen. Uusi kortteliraken-
ne muodostaa sisäänkäynnit konepaja-
alueelle lounaasta ja etelästä ja korvaa 
nykyisen umpinaisen varastorakennus-
ten rintaman.

Uudet ja vanhat rakennukset rajaavat 
konepaja-aluetta selkeäpiirteisellä yhte-
näisellä korttelijulkisivulla. Pitkä, kapea 
ja jalustaltaan muurimainen korttelira-
kenne rajautuu konepaja-alueella Kone-
pajanraittiin, joka toimii alueen tärkeä-
nä läpikulkuväylänä tulevaisuudessa. 

Asuinrakennusten pihat nostetaan raitin 
tasosta ylemmäksi jalustamuureilla, jot-
ta muodostuu suojattu yksityinen piha-
reviiri asukkaille.

Arkkitehtuuriltaan Aleksis Kiven ka-
dun puoleiset rakennukset ilmentävät 
alueen teollista perinnettä suurpiirteisel-
lä, tasarytmisellä julkisivukäsittelyllä. Tiili 
julkisivumateriaalina liittää uudet ja van-
hat rakennukset toisiinsa. Uusilla raken-
nuksilla on selkeä oma luonteensa sa-
manaikaisesti kun alueen alkuperäinen 
miljöö korostuu. Uusien rakennusten jul-
kisivuihin otetaan aiheita ympäristön eri-
ikäisistä kerrostumista:

- solidit tasarytmiset tiilijulkisivut
- eheät nauhajulkisivut parvekejulki-
sivuissa
- yhtenäisen perusjalustan yläpuolelle 
nousevat kevyet vapaarytmiset aukko-
julkisivut

Uudet jalankulun ja pyöräilyn sisään-
käynnit alueelle muodostavat pieniä au-
kioita oleskelulle raitin tuntumaan. Auki-
oilta aukeaa näkymiä Konepajan päära-
kennuksiin, maalaamoon ja vaunuvers-
taaseen sekä kaakkoispuolen puistomai-
seen osaan.

Suunnittelualue. Kuva suurempana liitteessä 1

2 Alueen kokonaiskuva
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Ilmakuva alueelta vuodelta 1954 (Helsingin kaupunginmuseo)



10

Aluejulkisivu Aleksis Kiven kadulle

Aluejulkisivu Konepajanraitille

Ympäröivää kaupunkirakennetta: Aleksis Kiven katua luoteeseen

Meiran paahtimon funkisjulkisivut Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun riste-

yksessä, suunn. Erkki Huttunen 1934-1938
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Uutta ja vanhaa kaupunkia Aleksis Kiven kadun varrella

Traverssikuja

Sisäänkäynti konepajalle ja ruokala
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3.1 Kulmatalo (kortteli 22394)

Asuinrakennus

Kulmarakennus sijaitsee Aleksis Kiven 
kadun ja Traverssikujan kulmassa kone-
paja-alueen tärkeän sisäänkäynnin koh-
dalla. Korttelia kiertävät joka puolelta jul-
kiset katualueet, kahdelta puolelta raitio-
vaunun liikennöimät kadut ja pihan puo-
lelta Konepajanaukio sekä Konepajanrait-
ti. Tämä asettaa erityiset vaatimukset ra-
kennuksen julkisivuille ja pihan laatuta-
solle. Rakennusmassa on nelikerroksi-
nen. Räystäslinja on likimain yhtenäinen 
Aleksis Kiven kadun säilytettävien raken-
nusten kanssa. Rakennusmassa asettuu 
kadun puolella kiinni katukoordinaatis-
toon. Pihapuolella rakennusmassan viis-
toaminen avaa talojen välistä kujaa au-
kioksi sekä mahdollistaa asunnoista nä-
kymät eri suuntiin tiiviissä kortteliraken-
teessa.

vyä ja muodostavat julkisivulle rauhalli-
sen taustan. IV-konehuoneet sijoitetaan 
rakennuksiin.

Sisäänkäynnit ja porrashuone

Asuintalojen sisäänkäynnit sijaitsevat si-
säänvedetyissä syvennyksissä, joita ko-
rostetaan tiilestä poikkeavalla materiaa-
leilla ja väreillä, esim. kiiltävällä julkisivu-
levyllä tai taustamaalatulla lasilla. Pääsi-
säänkäyntien tulee olla kadun puolella. 
Porrashuoneita ei korosteta julkisivun au-
kotuksessa. Katualueelle työntyviä katok-
sia ei sallita.

Porrashuoneeseen ja asuntoihin on 
järjestettävä esteetön käynti sekä kadun 
että pihan puolelta.

Liiketilat ja yhteistilat

Katutaso on ilmeeltään avoin ja katuta-
son tiloissa tulee olla samanlainen auko-
tusrytmi ylempien kerrosten kanssa. Lii-
ke- ja yhteistiloihin tulee järjestää luonte-
va esteetön sisäänkäynti aina kun se on 
mahdollista.

Julkisivut

Rakennuksen ulkoarkkitehtuurin olennai-
set elementit ovat paikallamuuratut tum-
mat punatiilipinnat, samankokoisten ik-
kunakenttien tasainen rytmi sekä tiilipin-
nasta erottuvien osien voimakas värilli-
syys. Ikkunoiden koko pyritään kadun 
puolella pitämään mahdollisimman suu-
rena sitomalla ikkunoita ja ovia yhtenäi-
siksi kentiksi ja korostamalla ikkunoita 
ulostyöntyvillä muuratuilla tai kiviainei-
silla ikkunapielillä.

Pihan ja kujan puoleiset julkisivut ero-
tetaan selkeästi eri materiaalilla kadun 
puoleisista. Parvekekaiteet tehdään yh-
tenäisinä nauhoina esim. kiiltävällää jul-
kisivulevyllä tai taustamaalatulla lasilla 
koko parvekejulkisivun pituudelta, jotta 
rakennuksen muoto korostuu yksittäis-
ten parvekkeiden sijasta. Kaiteet hah-
mottuvat tiilipinnalle kontrastisesti kiil-
tävinä, yksiaineisina ja mahdollisimman 
saumattomina.  Parvekkeiden taustasei-
nät ja väliseinät ovat vaaleaa rakennusle-

Muurattu julkisivu Aleksis Kiven kadulle Julkisivu Konepajanraitille

3 Asuinkorttelit
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Näkymä Aleksis Kiven kadulta

Korttelileikkaus 1/500

Julkisivun yhtenäiseksi sidottu aukkokenttä kadun puolella, periaate

Aleksis Kiven katu
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Korttelipiha

Maanvarainen korttelipiha sijoittuu kes-
keiselle ja näkyvälle paikalle. Pihataso 
on pääosin hieman ympäristöään kor-
keammalla ja näkymät avautuvat kol-
meen suuntaan; koilliseen, kaakkoon ja 
luoteeseen. Korttelipiha rajataan katuti-
lasta muurilla. Muurin pintaan sekä kai-
teisiin tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta. Muuripinta on tiilimuurauksen sävyyn 
sopivaa värikäsiteltyä muottipintaista be-
tonia (esim. umbra-käsittely) tai raken-
nusten julkisivujen tapaan paikallamuu-
rattua tummaa punatiiltä. Aidat ovat ke-
vyitä tummia metallipinnakaiteita. Kul-
kuaukkoihin tehdään metalliportit. Pihan  
kiveys tehdään tiilen sävyyn sopivalla be-
tonikiveyksellä. Pihaportaat päällystetään 
samalla betonikivellä kuten pihalla tai be-
tonilla kuten muuri. Aleksis Kiven kadun 
sisäänkäyntisyvennys kivetään graniitti-
noppakivellä.

Pihalle sijoitetaan puistomainen leikki- 
ja oleskelualue sekä huoltopaikka. Pihal-

le ohjataan esteetön kulku Traverssiku-
jalta ja porrasyhteys Konepajanaukiolta.

Pihan kasvillisuus muodostuu leh-
tipuista, matalista pensas- ja massais-
tutuksista sekä köynnöksistä. Suurek-
si kasvavia lehtipuita istutetaan vapaa-
muotoisesti pihan kivetylle osalle rajaa-
maan korttelipihaa katutilasta. Puut va-
rustetaan tummin metallisin juurisuo-
jin. Matalat vapaamuotoiset pensas- ja 
massaistutusvyöhykkeet sijaitsevat ra-
kennusten edustalla antamassa suojaa 
maantasoasunnoille. Maantasoasunto-
jen näkösuojaksi voidaan istuttaa myös 
köynnöksiä. Puiden lajivalinnassa tulee 
kiinnittää huomiota puiden alapuolella 
tapahtuvaan oleskeluun, joten paikkaan 
muuten sopivaa lehmusta ei tule käyttää. 
Suositeltavia puulajeja ovat suureksi kas-
vavat puistopuut, esimerkiksi vaahtera. 
Pensaskasvillisuudessa suositaan mata-
lia kasveja, esimerkiksi varjoyrttiä ja vuo-
henkuusamaa. Kasvillisuuden valinnassa 
tulee huomioida pihan valo-olosuhteet.

Leikkipaikka suunnitellaan kiinteäksi 

osaksi pihan kokonaissommitelmaa niin 
muotokielen kuin materiaali- ja värimaa-
ilman osalta. Erillistä rajattua leikkipaik-
kaa ei pihalle tehdä. Leikkivälineiksi va-
litaan urbaaneja, pääosin metallirunkoi-
sia vakiovalmisteisia leikkivälineitä, jotka 
tukevat pihan kokonaisilmettä. Leikkivä-
lineiden vaatimat turva-alustat toteute-
taan yksittäisinä kumirouhepintaisina vä-
riläiskinä.

Pihan kalusteiden ja –varusteiden tu-
lee materiaaliltaan, väritykseltään ja tyy-
liltään luontevasti liittyä Konepaja-alu-
een tunnelmaan sekä rakennusten ja pi-
hojen arkkitehtuuriin ja olla kevyitä, puis-
tokalusteen omaisia. Puuston sekaan si-
joitetaan vapaasti erillisiä metallirunkoi-
sia oleskeluryhmiä. Kalusteiden tulee ol-
la laadukkaita ja kestäviä.  Kalusteiden, 
varusteiden ja muiden metalliosien väri-
sävynä käytetään ”Konepajan mustaa” 
RAL 7016. 

Pihasuunnitelma
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köynnös
ylös ja alas suunnatut
pollarivalaisimet

Asuntopihat rajataan oleskelualueesta massaistutuksilla ja köynnöksillä ilman aitoja tai muureja. Muurin puolelle istutetaan suureksi kasvavia puita. Pihaa rajaava 

kaide on tumma metallipinnakaide

Leikkialueen esimerkkirajaus, leikkialueiden pintana 

värikäs kumpintainen turva-alusta

Esimerkki muurin väribetonista ja kaiteesta

Pihan pintamateriaalina punainen tai tummanharmaa 

betonikiveys. Pensaskasvillisuus voi olla mm. varjoyrt-

tiä tai vuohenkuusamaa.

Esimerkki metallirunkoisista pihakalusteista Extery / 

Envire Oy

Esimerkki juurisuojasta

Esimerkkejä köynnösritilästä, VegTech/En-

vire Oy
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Pysäköintijärjestelyt

Korttelin autopaikat sijoitetaan korttelin 
22392 autohalliin ja pysäköintilaitokseen 
kaava-alueen ulkopuolelle.

Pyöräpysäköinti

Korttelin polkupyörille järjestetään säily-
tyspaikkoja pihalle Traverssikujan puo-
lelle. Pohjakerroksessa tulee olla pyörille 
sisäsäilytystilaa, johon on suora sisään-
käynti ulkoa.

Huoltoliikenne ja pelastusajo

Traverssikujan käynnin yhteyteen järjes-
tetään huoltopaikka jäte- ja huoltoajoa 
varten. Pysähtymispaikka suunnitellaan 
tukemaan pihan kokonaisilmettä ja raja-
taan eleettömästi niin, ettei pihalle aiheu-
du ajoneuvoliikennettä. Huoltotoimenpi-
teiden vaatimat mitoitukset tulee ottaa 
huomioon pihasuunnitelmassa. Pelas-
tusajoneuvo yltää asuntoihin katualueil-
ta ja Konepajanraitilta.

Näkymä Traverssikujalta

Näkymä etelästä Konepajanraitilta
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3.2 Kampatalo (kortteli 22392)

Asuinrakennus

Aleksis Kiven kadun varren kampamai-
nen rakennusrivistö muodostuu kaksi-
kerroksisesta yhtenäisestä jalustaosas-
ta ja sen päältä kohoavista 3-6-kerroksi-
sista pistetaloista, jotka ovat geometrial-
taan vaihtelevia. Kadun puolella ne pysy-
vät katujulkisivun pinnassa. Jalustaosas-
sa on katettuja kulkuaukkoja pihatasolle. 
Jalustan räystäslinja jatkuu yhtenäisenä 
koko rakennusrivin pituudelta.

Julkisivut kadulle

Jalustan julkisivujen verhousmateriaa-
lina käytetään paikallamuurattua tum-
maa punatiiltä. Sävy tulee tutkia huolel-
la suhteessa alueen olemassa ja raken-
teilla olevaan rakennuskantaan. Olennai-
nen osa julkisivua on ikkuna-aukkojen ta-
sainen suurpiirteinen rytmi, joka korostaa 
tiilimuurin eheyttä. Katutaso on ilmeel-
tään avoin ja katutason tiloissa tulee olla 
samanlainen aukotusrytmi ylempien ker-
rosten kanssa. Jalustan yläpuolelle nou-
sevat pistetalot ovat hahmoltaan mah-
dollisimman kevyitä, vaaleita ja sileitä. 
Materiaalina käytetään rankakiinnitteis-
tä suurikokoista, vaaleaa lasitettua ke-
raamista laattaa tai kiiltävää julkisivule-
vyä tai sileää rappausta. Julkisivujen au-
kotuksella korostetaan keveyttä ja eroa 
alempiin kerroksiin sommittelemalla ne 
vapaasti. 

Parvekkeita ei korosteta Aleksis Ki-
ven kadulle näkyvissä julkisivuissa vaan 
ne ovat sisäänvedettyjä ja liittyvät luon-
tevasti julkisivuaukotuksen rytmiin. Kai-
demateriaalin tulee näissä parvekkeissa 
olla pääosin samaa kuin ympäröivä jul-
kisivumateriaali, jalustassa tiilimuuraus-
ta ja pistetaloissa laattaa / rappausta. Kä-
sijohteet ja muut umpiosien yläpuolelle 
nousevat parvekkeen osat tehdään kevyi-
nä lasiosina ja tummina metallipinnakai-
teina. Parvekkeiden avautuminen edul-
liseen ilmansuuntaan tulee huomioida.  

IV-konehuoneet sovitetaan rakennusten 
massoitteluun.

Julkisivut pihalle

Jalustajulkisivuissa käytetään julkisivu-
materiaalina katujulkisivujen tapaan pää-
osin paikallamuurattua tummaa punatiil-
tä. Kansirakenteiden päällä voidaan käyt-
tää tiililaattapintaisia elementtejä. Tiililaa-
tan tulee olla pinnaltaan ja sävyltään sa-
ma paikallamuuratun tiilen kanssa. Ikku-
nat tehdään suurpiirteisinä yhtenäisinä 
aukkoina muurauksessa.  Jalusta hah-
mottuu kadulle ja pihalle materiaaleiltaan 
ja aukotuksen rytmiltään yhtenäisenä.

Parvekekaiteet ovat jalustassa pääosin 
ympäröivää julkisivumateriaalia. Parvek-
keet ovat sisäänvedettyjä vallitsevasta 
julkisivupinnasta. Parvekkeita ei irroite-
ta rakennusmassasta, vaan korostetaan 
solidia kokonaisvaikutelmaa. Ylempien 
kerrosten pistetalojen julkisivuissa tois-
tuu nauhamainen vaaka-aihe. Päällek-

käisten ikkunoiden väliset vaakaosat ja 
parvekkeiden kaiteet muodostavat yhte-
näisiä nauhamaisia pintoja jotka korosta-
vat rakennusten kokonaishahmoa. Vaa-
kapinnat hahmottuvat tiilipinnalle kont-
rastisesti kiiltävinä, yksiaineisina ja mah-
dollisimman saumattomina. Nauhaikku-
noiden ja parvekkeiden taustaseinät ovat 
värillistä rakennuslevyä ja muodostavat 
julkisivulle rauhallisen taustan.

Sisäänkäynnit ja porrashuoneet

Sisäänkäynnit porrashuoneisiin ja liiketi-
loihin sijaitsevat sisäänvedetyissä syven-
nyksissä, joita korostetaan tiilestä poik-
keavalla materiaaleilla ja väreillä, esim. 
kiiltävällä keraamisella laatalla, kiiltäväl-
lä julkisivulevyllä tai taustamaalatulla la-
silla. Pääsisäänkäyntien tulee olla kadun 
puolella. Porrashuoneita ei korosteta jul-
kisivun aukotuksessa. Katualueelle työn-
tyviä katoksia ei sallita. Katetut kulkuau-
kot pihatasolle ovat seinä- ja kattopin-

Korttelijulkisivu Aleksis Kiven kadulle



18

Korttelijulkisivu Konepajanraitille

Korttelileikkaukset 1/500

Sisäänkäyntipiha

Pistetalo ja etupihavyöhyke

Parvekekaide, rakennuslevy

Taustaseinä, rakennusle-

vy ja lasi

Tiili ja tiililaatta

Umbrakäsitelty betoni
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noiltaan myös värillistä keraamista laat-
taa, kiiltävää julkisivulevyä tai taustamaa-
lattua lasia.

Liiketilat ja yhteistilat

Pohjakerroksessa sijaitsee kadun puolel-
la liiketiloja, jotka toteutetaan autohallin 
korkeusasemista johtuen tavanomaista 
korkeampina. Nämä tilat avautuvat suu-
rilla ikkunapinnoilla kadulle. Myös yhteis-
tiloja tulee avata samanlaisilla ikkunapin-
noilla kadulle ja pihalle, kun se käytön 
kannalta on mahdollista.

Korttelipiha

Korttelipiha sijoittuu pääosin pihakannel-
le. Pihataso on vajaan kerroksen Konepa-
janraittia korkeammalla ja näkymät avau-
tuvat koilliseen konepaja-alueelle. Pit-
känomainen korttelipiha jakaantuu use-
aan osaan kampamaisen rakennuksen 
muodostamiin taskuihin. Näin muodos-

tuu luontevasti eri toiminnoille osoitteluja 
piha-alueita; julkisempia sisäänkäyntipi-
hoja ja rauhallisempia oleskelu- ja leikki-
pihoja, joille myös pohjakerroksen asun-
not aukeavat. Sisäänkäyntipihoille johta-
vat Aleksis Kiven kadulta kahdet kulku-
aukkojen levyiset portaat sekä kiinteistö-
huollon ja pyöräliikenteen luiskayhteydet 
Konepajanraitilta. Oleskelu-  ja leikkipihat 
on rauhoitettu läpikululta.

Konepajanraitin puoleisen muurin pin-
taan ja pihaa rajaaviin kaiteisiin ja aitoihin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota suun-
nittelussa. Muuripinta tehdään pääosin 
paikallamuuratusta tummasta punatii-
lestä rakennusten julkisivujen mukaises-
ti. Muureihin liittyvien luiskien taustapin-
nat ovat värillistä muottipintaista betonia 
(esim. umbra-käsittely). Aidat ovat kevyi-
tä tummia metallipinnakaiteita. Kulku-
aukkoihin tehdään metalliportit. 

Pihakannen kasvillisuus koostuu istu-

tusaltaisiin sijoitetuista puuistutuksista, 
matalista pensasistutuksista sekä köyn-
nöksistä. Suureksi kasvavia lehtipuita is-
tutetaan Konepajaraitin puolelle, jossa is-
tutukset voidaan tehdä syviin kannen ta-
sossa oleviin istutusaltaisiin. Pienempiä 
puita istutetaan harkittuihin paikkoihin si-
säänkäyntipihoille erillisiin tummiin me-
tallireunaisiin tason pinnasta nostettuihin 
istutusaltaisiin. Muut istutukset tehdään 
matalina massaistutuksina. Pensaita is-
tutetaan puiden alle omiksi rajatuiksi alu-
eiksi vehreyttämään pääosin kivipintaista 
piha-aluetta. Suositeltavia puulajeja ovat 
konepaja-alueella esiintyvät lajit, esimer-
kiksi lehmukset. Pienemmissä puissa 
suositeltavia puulajeja ovat Salix- ja Pru-
nus-sukuiset puut, esimerkiksi kotipihla-
ja ja tuohituomi. Pensaskasvillisuudessa 
suositaan alueen rosoisuutta korostavia 
lajeja, kuten Salix-sukuisia pensaita, esi-
merkiksi peittopajua ja kääpiöpunapa-

Näkymä etelästä
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jua.  Koilliseen avautuvaa korkeaa muu-
ria pehmennetään muurilta alaspäin va-
luvalla köynnöskasvillisuudella, esimer-
kiksi alueella paljon käytetyllä villiviinil-
lä tai piippuköynnöksellä. Kasvillisuuden 
valinnassa tulee huomioida pihan vaati-
vat kasvuolosuhteet. Kannen mitoittami-
sessa on otettava huomioon pihan pin-
tamateriaalien ja rakenteiden paino sekä 
pihan istutuksiin tarvittavan kasvualustan 
paksuus.

Oleskelu- ja leikkipihoille sijoitetaan 
yhdestä kahteen leikkivälinein varustet-
tua leikkipaikkaa. Leikkipaikka suunni-
tellaan kiinteäksi osaksi pihan kokonai-
suutta niin muotokielen, kalusteiden, va-
rusteiden kuin materiaalien osalta. Leik-
kipaikkoja ei aidata. Leikkivälineiksi va-
litaan urbaaneja, pääosin teräsrunkoi-
sia vakiovalmisteisia leikkivälineitä, jot-
ka tukevat pihan kokonaisilmettä. Leikki-
välineiden vaatima turva-alusta toteute-
taan värillisenä kumirouhepintana. Hiek-
kaleikkialue liitetään leikkipaikan raken-
teisiin. Leikkipaikkojen yhteyteen istute-
taan matalaa pensaskasvillisuutta. Oles-
kelu- ja leikkipihoille sijoitetaan lisäksi 
erillisiä oleskeluryhmiä puuistutusten lä-
heisyyteen.

Maantasokerroksen asuntojen par-
vekkeet noudattavat ylempien kerros-
ten sijaintia ja periaatteita. Maantaso-

kerroksen asuntojen liittyminen intiimei-
hin oleskelupihoihin tulee tutkia huolel-
la suhteessa asuntojen yksityisyyteen 
ja kannen rakenteisiin. Yksityiset asun-
toihin liittyvät ulkotilat erotetaan muus-
ta pihatilasta erilaisilla pintamateriaaleil-
la ja parvekemaisilla rajauksilla. Asunto-
ja voidaan rajata esimerkiksi kevyillä me-
tallirakenteisilla ranskalaisilla parvekkeil-
la tai kapeilla parveketasoilla. Näihin voi-
daan liittää myös integroituja istutuslaa-
tikoita muodostamaan omaa yksityisesti 
hallittavaa piharaviiriä.

Pihan kalusteiden ja –varusteiden tu-
lee materiaaliltaan, väritykseltään ja tyy-
liltään luontevasti liittyä Konepaja-alueen 
tunnelmaan sekä rakennusten ja pihojen 
arkkitehtuuriin. Kalusteiden tulee olla laa-
dukkaita ja kestäviä. Kalusteiden ja va-
rusteiden sekä muiden metalliosien vä-
risävynä käytetään ”Konepajan mustaa” 
RAL 7016. 

Pysäköintijärjestelyt

Kortteliin tehdään rakennusten ja kortte-
lipihan alainen pysäköintilaitos. Sisään-
ajoramppi sijaitsee korttelin luoteispääs-
sä, rakennusrivistön päädyssä. Sisäänajo 
tehdään ilman luiskauksia rakennusrun-
gon ulkopuolella. Sisäänajon suunnitte-
lussa tulee huomioida turvallisuus ja val-
vottavuus. Liittymä Aleksis Kiven kadul-

le tehdään suuntaisliittymänä. Orsiveden 
pinnan säilyttäminen on otettava huomi-
oon pysäköintitilojen suunnittelussa.

Pyöräpysäköinti

Korttelin polkupyörille järjestetään säily-
tyspaikkoja sisäänkäyntipihoille. Pohja-
kerroksessa tulee lisäksi olla ulkoiluväli-
nevarusteille säilytystilaa, johon on suo-
ra sisäänkäynti katutasosta.

Huoltoliikenne ja pelastusajo

Pelastusajoneuvon reitti kulkee korttelia 
ympäröivillä kaduilla ja Konepajanraitilla. 
Pihakannelle johtavien luiskien kaltevuu-
den tulee olla jyrkimmillään 1:10 ja niitä 
käytetään kiinteistönhuoltoliikenteeseen. 
Huoltotoimenpiteiden vaatimat mitoituk-
set tulee ottaa huomioon pihasuunnitel-
massa. Luiskan pinnoite on betonikive-
ystä.

Jätteenkeräysautolle ja huoltoliiken-
teelle varataan pysähtymispaikat Alek-
sis Kiven kadun tasoon korttelin molem-
piin päihin. 

Pihan kiveykset ovat patinoitu betonikiveä harmaan eri 

sävyissä, vaihtelua saadaan erilaisilla ladonnoilla.

Esimerkkejä pihakannen metalli-

reunaisisista istutusaltaista. Kas-

villisuus koostuu pienistä puis-

ta, esim. kotipihlajista ja tuohi-

tuomista.
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Pensaina voidaan käyttää pajuja,angervoja ja vuohenkuusamia ja kanukkoja

Esimerkki leikkikalusteesta

Huoltokuja ja autohallin sisäänajo 1:250
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pihan kohdevalaisu

Pohjakerroksen ulkotilat tehdään ranskalaisina parvekkeina. Pihan oleskelualua rajataan istutuksilla ja kevyillä, matalilla aidoilla liikenneväylistä. Aidat ja reunukset 

voivat muodostaa istuskelupenkkejä pihalle.

Näkymä Aleksis Kiven kadulta
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Pihasuunnitelma
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3.3 Aleksis Kiven kadun varrella 
säilyvien rakennusten lähiympäristö
Tässä työssä ei puututa rakennusten si-
sätiloihin tai mahdollisesti muuttuviin 
käyttötarkoituksiin vaan käsitellään aino-
astaan rakennuksia osana suunnittelu-
alueen kaupunkikuvaa ja niiden lähiym-
päristöä osana kortteli- ja katualueita.

Konttorirakennus (sr-1, 1899/1949)

Konttorirakennus on konepaja-alueen 
vanhin rakennus. Piirustukset on laati-
nut Bruno Granholm 1899. Rakennus-
ta on korotettu ullakkokerrosta laajenta-
malla 1949. Rakennus on kolmikerroksi-
nen, punatiilinen rakennus, jonka julkisi-
vuja elävöittävät suipot päädyt.

Rakennuksen pääsisäänkäynti on au-
kion puolelta. Sisäänkäyntiin liittyvä ki-
veys tehdään tummanharmaalla graniit-
tinoppakiveyksellä ja se liittyy saumat-
tomasti aukioon. Tontin rajaa aukiosta ei 
korosteta.

Ruokala ja oppilaskoulu (sr-1, 1919)

Konttorirakennuksen vieressä, alueen 
vanhan pääsisäänkäynnin toisella puolel-
la sijaitsee ruokala ja oppilaskoulu, joka 
on rakennettu 1919 Bruno Granholmin ja 
Thure Hellströmin piirustusten mukaan. 
Kolmikerroksisessa rakennuksessa on 
koruttomat punatiilijulkisivut, joiden si-
vuvyöhykkeet on erotettu toisen kerrok-
sen korkeudelle liseeneillä.

Rakennuksen pääsisäänkäynti aukeaa 

rakennusten väliselle aukiolle, huoltosi-
säänkäynnit ovat Konepajanraitin puolel-
la. Pääsisäänkäyntiin liittyvä kiveys teh-
dään tummanharmaalla graniittinoppaki-
veyksellä ja se liittyy saumattomasti au-
kioon. Tontin rajaa aukiosta ei korosteta.

Konepajan toimistorakennus (1981)

Konepajan toimisto on alueen uusimpia 
rakennuksia. Sen piirustukset on laatinut 
Ilkka Uusitalo arkkitehtitoimistossa Ber-
tel Gripenberg & Co ja se on rakennettu 
1979-81. Rakennus on nelikerroksinen ja 
tiilijulkisivuinen. 

Rakennuksen sisäänkäynnit ovat 
Aleksis Kiven kadulle ja Konepajanraitille. 
Konepajanraitin sisäänkäynti kivetään liit-
tymään saumattomasti Konepajanraittiin.

Pysäköinti, huolto ja pelastusreitit

Konttorirakennuksen huolto tehdään au-
kiolta käsin.

Ruokalan ja oppilaskoulun sekä toi-
mistorakennuksen huoltopaikat sijait-
see Konepajanraitin puoleisella piha-alu-
eella sisäänkäyntien tuntumassa. Huol-
topaikat toteutetaan laadukkaasti ja vä-
häeleisesti samoilla kiveyspinnoilla kuin 
muu piha. 

Muut pysäköintipaikat sijoitetaan kaa-
va-alueen ulkopuolelle pysäköintilaitok-
siin.

Konepajanraitti toimii säilyvien raken-
nusten kohdalla pelastustienä. 

Konttorirakennus, kuva vuodelta 1976 (Helsingin kaupunginmuseo)

Alueella käytettävä kasvillisuus liittyy sen historiaan: 

lehmukset, viitapihlaja-angervot, villiviini ja muut pa-

ja-alueen kasvit

Pihojen kiveysladontaesimerkki
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Piha-alueet

Korttelien piha-alueilla pyritään säilyttä-
mään alueen alkuperäinen tunnelma ot-
tamalla kuitenkin huomioon muuttuva 
käyttö julkisina tiloina

Rakennusten piha-alueet Konepajan-
raitille päin rajataan raitista poikkeaval-
la kiveyksellä sekä lattateräsrajauksilla. 
Kiveyksen tulee liittyä tasossa raitin pin-
taan. Kiveyksessä tulee säilyttää tehdas-
alueen pintojen rosoisuutta esimerkiksi 
käyttämällä vaihtelevia kivipintoja ja -la-
dontoja, erikokoisia betonilaattoja ja yh-
tenäisiä betonipintoja.

Rakennuksiin liittyviä oleskelutiloja pi-

halla voidaan tehdä rajaamalla osa etu-
pihasta esim. puuterassein. Istutusvyö-
hykkeet tehdään matalina massaistuksi-
na sekä köynnöksinä rakennusten julki-
sivuissa. Pihojen kalusteiden ja –varus-
teiden tulee materiaaliltaan, värityksel-
tään ja tyyliltään luontevasti liittyä Kone-
paja-alueen tunnelmaan sekä rakennus-
ten ja pihojen arkkitehtuuriin ja olla kevyi-
tä, puistokalusteen omaisia. Kalusteiden 
ja varusteiden värisävynä käytetään ”Ko-
nepajan mustaa” RAL 7016. Kalusteiden 
tulee olla laadukkaita ja kestäviä.

Näkymä Aleksis Kiven kadulta ruokala- ja oppilaskoulurakennukseen1986 (Helsingin kaupungimuseo)
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4.1 Konepajanaukio
Konepajanaukio on jalankulku- ja pyöräi-
lykatu. Sen ilme on katumainen. Kujan 
materiaaleina käytetään tummanharmaa-
ta graniittinoppakiveä. Liikennöitävät alu-
eet tehdään asfaltilla. Levenevän kujan 
aukioluonnetta korostetaan jäsentämällä 
kujaa suurella yksittäispuulla, jonka ym-
pärille sijoitetaan istuskelukalusteita. Au-
kiota jäsentävä kaluste voidaan myös to-
teuttaa yksilöllisenä toiminnallisena tai-
deteoksena, joka liittyy myös aukion va-
laistukseen.

Konepajanaukio 1:250

Esimerkki aukiota jäsentävästä puusta ja sitä kiertävästä ka-

lusteesta, Vestre Ab

4 Katualueet
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4.2 Konepajanportti
Konepajanportti on jalankulku- ja pyö-
räilykatu, jolla on sallittu huoltoliiken-
ne. Sen ilme on aukiomainen. Uusitta-
villa alueilla päällystemateriaaleina käy-
tetään tummanharmaata graniittinoppa-
kiveä. Liikennöitävät alueet tehdään as-
faltilla. Olemassa olevien rakennusten si-
säänkäynnit liitetään osaksi aukiota. Au-
kiolla säilytetään isot puut kadun varrel-
la. Aukiota rajaava aita portteideen Alek-
sis Kiven kadulle säilytetään tai uudiste-
taan samanlaisena.

Rakennusten julkisivuihin tai aukiolle 
sijoittuva taideteos purettavan porttira-
kennuksen kohdalla nostaa nykyisellään 
hieman katveeseen jäävän aukion takai-

sin alueen keskeiseksi sisääntulo- ja oles-
kelupaikaksi.

Kalusteiden ja varusteiden värisävy-
nä käytetään ”Konepajan mustaa” RAL 
7016. Kalusteiden tulee olla laadukkaita 
ja kestäviä. Kadunkalusteet ja -varusteet 
tehdään vähäeleisesti, jotta aukion kes-
keiset elementit - puut, taideteos ja säi-
lytettävien rakennusten julkisivut aukion 
seininä korostuvat.

Konepajanportti 1:300

Leikkauskuva  aukion penkistä

Pyörätelineet ja muut kadunkalusteet tehdään 

vähäeleisesti jotta keskeiset aukion elementit ko-

rostuvat
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Konepajanportti ja Konepajanraitti vuonna 1986 (Helsingin kaupunginmuseo)
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5.1 Yleistä
Tavoitteena on yhtenäinen ilme aikai-
sempien osa-alueiden 1 ja 2 valaistuk-
sen kanssa.

Pasilan Konepaja-alueen alueen va-
laistus ilmentää alueen teollista perin-
nettä sekä luo viihtyisät asumisolosuh-
teet nykyaikaisella pienimittakaavaisella 
toteutuksella.

Alue liittyy Aleksis Kiven katuun. Ka-
dulle liittyvät alueen kaksi kujaa. Alek-
sis Kiven kadun valaistus on toteutettu 
suurpainenatriumlamppuisin ripustusva-
laisimin. Kadulta siirrytään kujien erilai-
seen, intiimimpään valaistukseen asuin-
korttelissa.

Kohteena olevan alueen valaistuk-
sessa merkittävää on valon väri ja värin-
toisto. Lisäksi valaisimien valonjaossa ja 
asentamisessa kiinnitetään huomioita 
hyvään häikäisyn rajaukseen.

5.2 Valaistus / Helsingin kaupunki
Valaistus liitetään katuvalaistusverkkoon 
ja sen ohjaukseen.

Jalankulku- ja pyöräilykatujen ja aukioiden 
valaistus

Valaistuksen ei tule olla liian voimakas 
mutta kuitenkin niin tasainen ettei kujille 
muodostu katveita, jotka aiheuttavat tur-
vattomuuden tunnetta. Kaduilla on myös 
jonkun verran huoltoliikennettä ja ne ovat 
merkittäviä jalankulku- ja pyöräilyreittejä, 
joilla ihmisiä tulee rohkaista myös istus-
keluun ja oleskeluun.

Valaistusluokka K3: valaistusvoimak-
kuus on Em 7,5lx ja Emin 1,5lx.

Valonlähde: lampun värintoisto Ra> 
60 ja värilämpötila <=3000K

Alueen valaistuksen värintoiston tulee 
olla hyvä, varsinkin aukioiden kohdeva-
laistuksessa. Asuinalueella valaistuksen 
tulee olla lämpimän valkoinen.

Valaistuskalusteet: Valaisin ja pylväs-
malli ovat yhtenevät osa-alue 1 valaisin-
kalusteiden kanssa. Valaisinten sijoitte-
lulla tuetaan Konepajanraittia ja yhtenäi-

syyttä poikittaiskujilla. Tasalasisella valai-
simella saavutetaan rauhallinen valais-
tusilme. Kalusteiden väri on tummanhar-
maa alueen kadunkalusteiden mukaan. 
Asennuskorkeus on sovitettava niin, että 
valaisimen alle jää vähintään 4,2 m:n va-
paa tila katualueella.

Erikoisvalaistus

Aukioille toteutettavia erityisiä istuske-
lualueita puiden ympärillä ja mahdolli-
sia taideteoksia voidaan korostaa valol-
la. Aukioille sijoittuvia yksittäispuita ko-
rostetaan maavaloin.

Aukioiden muiden valaisinten valais-
tustaso on pidettävä turvallisuudesta tin-
kimättä riittävän alhaisena, jotta erikois-
valaistut kohteet korostuvat.

Alueella käytettävä katuvalaisin

Yksittäispuita korostetaan maavaloin.

Alueen sisäänkäyntiaukiolla valaistus voi olla

osa taideteosta. (Astrid Krogh, Kööpenhamina)

5 Valaistus
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5.3 Valaistus / kiinteistöt
Valaistukset liitetään kiinteistöjen sähkö-
verkkoon ja ohjaukseen. Piha-alueilla va-
laistus suunnitellaan ja toteutetaan pi-
han toimintoja tukien ja kulkua ja orien-
taatiota helpottaen. Alueen valaistukses-
sa huomioidaan korttelien tiivis ja intii-
mi mittakaava. Pihojen toiminnallisuuden 
parantamiseksi valaistuksessa käytetään 
rakennuksiin ja kiinteisiin rakenteisiin 
asennettavia valaisimia. Pihojen valais-
tuksessa ei pyritä tasaisuuteen, vaan elä-
vyyteen kuitenkaan turvallisuudesta tin-
kimättä. Pidettäessä valaistustasot suh-
teellisen alhaisina on kiinnitettävä erityi-
sesti huomioita siihen, etteivät valaisin-
ten kirkkaat valonjakopinnat haittaa so-
peutumista valon määrään.

Portaat ja luiskat Aleksis Kiven kadun 
puolella

Kadunvalaistus on toteutettu suur-
painenatriumlamppuisin ripustusvalai-
simin. Kiinteistön sisäänkäynneissä va-
lon värilämpötilan tulee olla 3000 K <Tc 
< 4000 K ja värintoiston Ra >70. 

Valaistustaso portaissa tulee olla E 
>15 lx. Valaisimet asennetaan sisääntu-
lojen kattoihin (uppoasennus). Valaisimi-
en valojaot tulee valita ja valaisimet si-
joittaa niin, että värilliset seinäpinnat saa-
daan korostettua ns. valopesulla. Portai-
den yläpäässä valaistus tulee toteuttaa 
niin, että vahvistetaan portaiden havait-
tavuutta.  

Portaat ja luiskat puiston puolella

Raitin valaistuksessa on ns. valkoinen 
valo. Raitin valaistus on Helsingin kau-
pungin katuvalaistusverkossa. Portaiden 
ja luiskien valaistus liitetään kiinteistön 
sähköverkkoon ja ohjaukseen. Valon vä-
rilämpötilan tulee olla 3000 K <Tc < 4000 
K ja värintoiston Ra >70. Valaistustaso 
portaissa tulee olla E >15 lx ja luiskas-
sa E>10 lx. 

Portaiden yläpäässä valaistus tulee to-
teuttaa niin, että vahvistetaan portaiden 
havaittavuutta.

Valaisimet sijoitetaan luiskan ja por-
taiden puistonpuoleisen reunan kaitei-
siin yhdistettyihin pylväisiin.  Portaiden 
ja luiskan lisäksi näillä valaisimilla valais-
taan myös muurin pintaa. Valaisinten va-
lojako valitaan ja suuntaus tehdään siten, 
että estetään häikäisy pihatasanteelle.  

Sisäänkäyntipihat

Valaistus toteutetaan seinille asennet-
tavilla valaisimilla. Valaistavana alueena 
ovat ensisijaisesti seinustojen lähellä ole-
vat pyörätelineet ja kulkuraitit. Valaisimi-
en valojaot valitaan ja suuntaus tehdään 
niin, että valaisimien alapuolinen seinä-
pinta ei valotu ”puhki” ja valaisimien va-
loaukon kirkkaus rajautuu tehokkaasti. 
Pihan keskiosaa ei pyritä tarkoitukselli-
sesti valaisemaan. Valaisimien valinnassa 
ja sijoittamisessa tulee varmistaa myös 
niiden huollettavuus.

Oleskelupihat

Myös yksityisemmät oleskelupihat va-
laistaan rakennuksiin asennettavilla va-
laisimilla. Valaistavana alueena ovat kui-
tenkin enemmän pihojen keskiosat. Va-
laisimina käytetään hyvin rajattavia, jopa 
kobolla varustettuja valonheittimiä. Heit-
timien valon jaot ja muodostamat valo-
kuviot muokataan pihan toimintojen mu-
kaan, kuitenkin niin että niillä saadaan pi-
haa elävöittäviä kuvioita. 

Pihojen puiston puoleiseen ulkoreu-
naan valaistus toteutetaan pollarivalai-
simin, joiden ylävalolla korostetaan pui-
ta. Valaistus voimakkuus pidetään tun-
nelmallisena ja sellaisena, että puiden 
korostusvalaistukselle jää tilaa. 

Valonlähteitä ei pyritä korostamaan.

Ajoluiska pysäköintilaitokseen

Valaistusvoimakkuus: päivällä E=1000-
200lx, yöllä E>30lx. Valaistus varuste-
taan hämäräkytkimen sisältävällä ohja-
uksella, joka pimeällä pudottaa valais-
tuksen alemmalle yötasolle. Ajoneuvon-
kuljettajien ja jalankulkijoiden häikäisyn 
estämiseen tulee kiinnittää huomiota va-
laistuksen suunnittelussa ja toteutukses-
sa.

Asuinalueella valaistus integroidaan rakennusten julkisivuihin, muureihin ja 

pihojen kiinteisiin rakenteisiin

Esimerkki valonheittimen muodostamasta valokuvi-

osta
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Liite 1:  Suunnittelualueen asemapiirustus ja aluejulkisivu 1:1000
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Liite 2:  Pihan viitesuunnitelma, kortteli 22394
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Liite 3:  Pihan viitesuunnitelma, kortteli 22392
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Liite 4:  Huollon reitit

AJO PYSÄKÖINTIHALLIIN
HUOLTOREITTI
HUOLTOPAIKKA
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Liite 5:  Pelastustiet

PUOMITIKASAUTON PYSÄHTYMISPAIKKA
PELASTUSTIE
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Liite 6:  Valaisimet

Katualue: pylväsvalaisimet

Katualue: maavalo/kohdevalo

Julkisivu: sisäänkäyntisyvennys/porras pyyhitty valolla

Piha: maavalo/ matala pollari, valaisu ylös ja alas

Julkisivu/piha: valaisin ulkoseinässä/muurissa

Piha: muurin tausta valaistu

Piha: kohdevalaisin/valonheitin rakennuksen seinässä

Autohallin ajoluiska: hämäräkytkinohjaus
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Liite 7:  Asemakaava 12087
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Tiivistelmä
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Pasilan konepajan osa-alueen 4 asemakaavan 
muutoksen 26.09.2012.

Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta historiallista kokonaisuutta. Suunnittelun 
lähtökohta on konepaja-alueen vahvan luonteen säilyttäminen ja hyödyntäminen 
osana uutta kaupunkitilaa, alueen liittäminen ympäröiviin kaupunginosiin 
kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja liikenteellisesti luovalla ja luontevalla tavalla 
sekä korkeatasoinen asuntorakentaminen.

Osa-alue 4 liittyy Aleksi Kiven kadun, Alppilan ja Alppiharjun kaupunkimaiseen 
asuintalovaltaiseen kerrostalomittakaavaan sekä historialliseen konepaja-alueeseen. 
Uusi korttelirakenne muodostaa sisäänkäynnit konepaja-alueelle lounaasta ja 
etelästä ja korvaa nykyisen umpinaisen varastorakennusten rintaman. Kolme olevaa 
rakennusta säilyy. Näistä kaksi suojellaan.

Rakennustapaohjeen sekä julkisten ulkotilojen ja valaistuksen suunnitteluohjeen 
tavoitteena on arvokkaan kulttuuriympäristön mukaisen laatutason toteutuminen. 
Ohjeessa on määrätty ne suunnitteluperiaatteet, joita asemakaavan lisäksi 
noudatetaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Ohjeella 
taataan alueen toteutuminen yhtenäisesti arkkitehtuuriltaan luovalla ja vaikuttavalla 
tavalla uudeksi osaksi kantakaupunkia. Myös valaistuksella on merkittävä osa alueen 
uutta kaupunkikuvaa.

Alueen historiasta muistuttavat myös teräksiset portit, aidat, valaisimet ja ritilät.
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