Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 2014:2

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 2014:2
PASILAN KONEPAJA – OSA-ALUEET 5 JA 6, RAKENNUSTAPAOHJE SEKÄ JULKISTEN ULKOTILOJEN JA VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA

Sarjassa aikaisemmin julkaistu:
2014:1

Pasilan konepaja, osa-alue
4 - Rakennustapaohje sekä
julkisten ulkotilojen ja valaistuksen
suunnitteluohje

ISSN 2243-092X

9 789524 730000

Pasilan konepaja

osa-alueet 5 ja 6
Rakennustapaohje sekä julkisten ulkotilojen ja
valaistuksen yleissuunnitelma

© Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014
Teksti: LOCI maisema-arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, Lighting Design Collective Oy,
Kuvat: LOCI maisema-arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, Lighting Design Collective Oy, ellei toisin mainita.
Suunnittelijakonsultit:
LOCI maisema-arkkitehdit Oy:
Teresa Rönkä
Krista Muurinen
Sanni Aalto
Tuomo Ranto
Mikko Vekkeli
Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:
Samuli Miettinen
Katja Savolainen
Edgars Racins
Lighting Design Collective Oy:
Jari Vuorinen
Tapio Rosenius
Ivan Sanchez
Työn ohjausryhmä, jossa edustajat Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta, rakennusviraston katu-ja puistoosastolta, Museovirastosta ja Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta sekä VR- Yhtymä Oy:stä, NCC
Property Development Oy:stä, YIT-Rakennus Oy:stä. Lausuntoja on pyydetty lisäksi Helsingin Energian Helen
Ulkovalaistuksesta.
Satu Tyynilä
KSV
Janne Prokkola
KSV
Mika Kaalikoski
KSV
Hille Koskinen
HKR
Petri Arponen
HKR
Pekka Lehtinen
Museovirasto
Jaakko Holma
Museovirasto
Marina Fogdell
Rakennusvalvontavirasto
Hannu Kivinen
NCC Property Development Oy
Tero Aaltonen
YIT- rakennus Oy
Ari Mäkinen		
VR-Yhtymä Oy
Pirjo Huvila		
VR-Yhtymä Oy
Graafinen suunnittelu ja taitto: LOCI maisema-arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Paula Leiwo Oy
Julkaisusarjan graafinen suunnittelu: Timo Kaasinen
Pohjakartta: © Kaupunkimittausosasto, Helsinki

ISSN 2243-092X

Sisältö

1 Yleistä.................................................................................................................................................

6

1.1 Ohjeen tarkoitus.............................................................................................................................................. 6
1.2 Suunnittelualue............................................................................................................................................... 6
1.3 Suunnittelutilanne........................................................................................................................................... 8
Asemakaavat.................................................................................................................................................. 8
Selvitykset ja rakennustapaohjeet.................................................................................................................. 8
Viitesuunnitelmat............................................................................................................................................ 8
Rakennussuunnittelu...................................................................................................................................... 8
1.4 Suunnittelun reunaehtoja................................................................................................................................ 10
Pohjaolosuhteet ja pilaantuneet maa-ainekset............................................................................................... 10
Pinnantasaus- ja kuivatussuunnittelu............................................................................................................. 10
Orsi- ja pohjavesien hallinta........................................................................................................................... 11

2 Alueen kokonaiskuva....................................................................................................................... 12
3 Julkisen ulkotilan suunnitteluperiaatteet ...................................................................................... 14
3.1 Yleiset tavoitteet.............................................................................................................................................. 14
3.2 Tilallinen jäsentely........................................................................................................................................... 15
3.3 Pintamateriaalit............................................................................................................................................... 16
3.4 Aluerakenteet.................................................................................................................................................. 18
Raiteet............................................................................................................................................................ 18
Maanalaiset rakenteet.................................................................................................................................... 20
Muut aluerakenteet......................................................................................................................................... 22
3.5 Kasvillisuus..................................................................................................................................................... 24
3.6 Valaistus.......................................................................................................................................................... 26
3.7 Kalusteet ja varusteet..................................................................................................................................... 28
3.8 Opasteet......................................................................................................................................................... 30

4 Aukiot ja kadut................................................................................................................................... 32
4.1 Toiminnot......................................................................................................................................................... 32
Huoltoajo ja pysäköinti................................................................................................................................... 32
Pelastusreitit................................................................................................................................................... 33
Jalankulku- ja polkupyöräreitit........................................................................................................................ 33
Oleskelu- ja leikkialueet.................................................................................................................................. 34
Väliaikainen toiminta...................................................................................................................................... 34
4.2 Bruno Granholmin aukio................................................................................................................................. 36
4.3 Piippuaukio..................................................................................................................................................... 40
4.4 Sisäänkäyntiaukiot.......................................................................................................................................... 42
4.5 Konepajanraitti................................................................................................................................................ 44
4.6 Konepajanpasaasi.......................................................................................................................................... 46
4.7 Bruno Granholmin kuja................................................................................................................................... 48
4.8 Konepajankuja................................................................................................................................................ 52

5 Korttelialueet. .................................................................................................................................... 54
5.1 Uudet rakennuskorttelit................................................................................................................................... 54
Kortteleiden liittyminen julkiseen tilaan........................................................................................................... 54
Uusia rakennuksia koskeva rakennustapaohjeistus....................................................................................... 54
5.2 Suojeltavat rakennukset.................................................................................................................................. 57
Suojeltujen rakennusten korjaustapaohjeistus............................................................................................... 58

4

Vanhan rakennuskannan korjaaminen........................................................................................................... 60
Nykyiset ja täydentävät rakennusosat............................................................................................................ 62
Rakennusosien korjaamisesta....................................................................................................................... 64
Yhtenäiset suunnittelu- ja korjausperiaatteet................................................................................................. 66
Rakennusten käyttötapa................................................................................................................................. 66
Yksityiskohtaisen rakennustapaohjeen jatkotyö............................................................................................. 66

Lähteet................................................................................................................................................... 69
Liitteet
Kuvailulehti

5

1 Yleistä
1.1. Ohjeen tarkoitus
Konepajan osa-alueiden 5 ja 6 asemakaavat nro:t 12211 ja 12212 ovat tulleet voimaan
28.3.2014.
Tämän ohjeen tarkoituksena on selventää asemakaavan asettamia kaupunkikuvallisia tavoitteita
ja täsmentää ne suunnitteluperiaatteet, joita noudatetaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Jatkosuunnittelussa on huomioitava erityisesti historiallisen ympäristökokonaisuuden suojelun
edellyttämät toimenpiteet. Kaikkien rakennushankkeeseen ryhtyvien on oltava tietoisia alueen vaativista pohja- ja maaperäolosuhteista ja niihin liittyvistä reunaehdoista. Ohje korostaa tonttien suunnittelun sekä julkisten ulkotilojen toteuttamisen aikaista yhteistyötä eri viranomaisten, rakennuttajien, rakentajien ja suunnittelijoiden välillä laaduk-

1.2 Suunnittelualue
kaan ympäristön saavuttamiseksi.
Tässä yleissuunnitelmassa ja rakennustapaohjeessa määritellään konepajan julkisen ulkotilojen tilalliset periaatteet sekä ympäristön tavoiteltu laatutaso. Uusien rakennusten osalta annetaan
yleispiirteisiä ohjeita rakennusten liittymisestä julkiseen ulkotilaan. Rakennustapaohjeessa määritellään suojeltavien rakennusten kunnostusta koskevat periaatteet. Vanhoista rakennuksista tarvitaan tätä työtä yksityiskohtaisempi rakennustapaohjeistus.
Ohjeita ei tule tulkita mekaanisesti. Ne osoittavat esimerkinomaisesti sen laatutason, johon
suunnittelun avulla tulisi pyrkiä. Ohjeet eivät ole
este paremman laatutason tavoittelemiselle.

Pasilan konepajan alue ennen uudisrakentamista, tilanne vuonna 2003
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Pasilan konepaja sijaitsee Vallilassa kolmen kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Alue
sijoittuu Vallilan laaksoon, jota ympäröivät Vallilan
teollisuusalueen liike- ja toimistokorttelit, Itä-Pasilan ja Alppiharjun asuinalueet sekä SOK:n pääkonttorin kortteli Sturenkadulla. Suunnittelualue
rajautuu Teollisuuskatuun, Sturenkadun siltaan,
Aleksis Kiven katuun sekä Traverssikujaan.
Konepajan alue on jaettu kaavoituksen osalta
kuuteen osa-alueeseen. Osa-alueisiin 5 ja 6 kuuluvat konepaja-alueen keski- ja eteläosat. Osa-alueelle 5 sijoittuu viisi suojeltavaa konepajarakennusta, joihin on kaavassa osoitettu julkista toimintaa ja liiketiloja. Osa-alueelle 6 sijoittuvat uudet
asunto-, toimisto- ja liikerakennukset täydentävät
alueen rakentamattomat reunat. Osa-alueella 4 on

kaksi suojeltavaa rakennusta, joita täydentävät uudet asuntokorttelit. Nämä kolme osa-aluetta liittyvät saumattomasti toisiinsa, joten aluetta tarkastellaan tässä työssä kokonaisuutena.
Osa-alue 1 konepaja-alueen pohjoisosassa on
vielä rakenteilla ja valmistuu 2010-luvun pu. Osaalueen 2 asuin-, liike- ja toimistokorttelit ovat rakenteilla. Lähitulevaisuudessa niiden edustalle valmistuu Konepajanpuisto. Pohjoisimmalle osa-alueelle 3 rakennetaan toimistorakennus.
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Kartta suunnittelualueen rajauksesta ja osa-alueista

Julkisen ulkotilan yleissuunnitelma
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1.3.Suunnittelutilanne
Asemakaavat
Pasilan konepajan osa-alue 4 asemakaava nro
12087 on tullut voimaan 9.11.2012. Osa-alueiden
5 ja 6 asemakaavat nro:t 12211 ja 12212 ovat tulleet voimaan 28.3.2014.
Liitteet: Asemakaavat 12087, 12211 ja 12212
Selvitykset ja rakennustapaohjeet
Kaavoitusvaiheessa konepajan alueesta on
laadittu rakennushistorialliset selvitykset ja inventoinnit Arkkitehtitoimisto Livady Oy:n toimesta. Lisäksi osa-alueista 1, 2 ja 4 ja niiden valaistuksesta on laadittu omat suunnittelu- ja rakennustapaohjeensa.
Viitesuunnitelmat
Tätä työtä koskevista uusista rakennuskortteleista on tehty viitesuunnitelmia kaavoituksen
pohjaksi. Teollisuuskadun nk. hybridirakennusta
on suunnitellut Arkkitehtitoimisto SARC Oy. Sturenkadun varteen sijoittuvan toimisto- ja liikerakennuksen viitesuunnitelman on tehnyt Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy. Asuntokorttelit Aleksis Kiven kadun varrella on suunnitellut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Arkkitehdit Lahdelma & Mahlamäki ovat laatineet alustavan luonnoksen sähköjunahallin tilalle
tulevasta liike- ja pysäköintirakennuksesta. Lisäksi
Konepajanportista ja Konepajanaukiosta laaditaan
parhaillaan toteutussuunnitelmia HKR:n tilaama-

AK-kortteli Aleksis Kiven kadulla / AOA Oy
Aluejulkisivu Konepajanraitille / AOA Oy

8

na. Kaikki edellä mainitut suunnitelmat ovat olleet
tämän konepaja-alueen julkisten ulkotilojen yleissuunnitelman ja rakennustapaohjeen lähtökohtina.
Rakennussuunnittelu
Konepaja-alueen omistus on vähitellen siirtymässä Valtion Rautateiden omistuksesta yleisillä alueilla kaupungille, muilla tonteilla uusille taloyhtiöille sekä rakennuttajille. Alueen uusien rakennusten suunnittelu on jo käynnissä. Korttelin
AK 22392 suunnittelu on rakennuslupavaiheessa.
Myös korttelien KTA 22391 ja KT 22403 toteutussuunnittelu on alkanut. Tämän vuoksi tässä rakennustapaohjeessa ei anneta yksityiskohtaisia ohjeita uusien rakennusten osalta. Aluskehysosaston
kunnostus on toteutettu ja toimitilat on otettu käyttöön tänä vuonna. Hanke toimii pilottikohteena alueen muiden rakennusten kunnostukselle.

KTA-kortteli Teollisuuskadulla / SARC Oy

KT-kortteli Sturenkadulle / B&M Oy

Ilmakuva julkisen ulkotilan yleissuunnitelmasta

Julkisivu Konepajankujalle / B&M Oy
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1.4.Suunnittelun reunaehtoja
set

Pohjaolosuhteet ja pilaantuneet maa-ainek-

Konepajan alue on perustettu vanhalle suomaalle. Kaikki suojeltavat rakennukset on perustettu puupaalujen varaan. Suuri osa suunnittelualueesta on täyttömaan varassa. Sen alla on savikerros, jonka yläpinnassa voi olla turvetta tai liejua. Saven alla on hiekkaa ja moreenia ennen kallion pintaa. Muutamin paikoin kallionpinta nousee
lähelle maanpintaa, jolloin savikerrokset puuttuvat
näiltä kohdilta.
Konepaja-alueelle tehdyn pilaantuneiden maiden selvityksen *) mukaan lähes koko alueella todettu metallipitoista maata. Lisäksi osalla aluetta
on todettu maaperässä öljyhiilivetyjä, PAH-yhdisteitä sekä kloorattuja alifaattisia hiilivetyjä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että lähes koko konepajan-alue sisältää haitta-ainepitoisia maita. Kaikki haitta-ainepitoinen maa-aines ei kuitenkaan edellytä kunnostusta. Haitta-ainepitoisen
maa-aineksen edellyttämät riskinhallintatoimenpiteet tullaan määrittelemään maaperän kunnostuksen yleissuunnitelmassa, joka laaditaan vuoden 2014 aikana.
Haitta-ainepitoisen maa-aineksen lisäksi alueella esiintyy haitta-ainepitoista orsi- ja pohjavettä.
Jatkosuunnitteluohjeita:

Rakennusten alapuolisen maa-aineksen osalta riskinhallintaratkaisut on suunniteltava
rakennuskohtaisesti ja ne voivat olla esimerkiksi
haitta-ainepitoisen maa-aineksen poistamista tai
tuuletusratkaisuja. Pahiten pilaantuneilla tulevilla
katu-, tori- ja piha-alueilla haitta-ainepitoisen maaaineksen kosketus ihmisiin on estettävä, mikä tarkoittaa että maaperä on joko puhdistettava, peitettävä tai päällystettävä (kiveys, asfaltti, betoni).

Alueella tehtävissä kaivuissa on varauduttava haitta-ainepitoisen maa-aineksen käsittelyyn. Lisäksi esimerkiksi syvemmälle maaperään
tulevissa rakenteissa (kuten vesijohdot) on huomioitava haitta-ainepitoisen orsiveden esiintyminen.

Haitta-ainepitoinen maa-aines voi vaikuttaa istutusalueiden suunnitteluun, mutta ei todennäköisesti rajoita niiden sijoittamista.

Haitta-ainepitoinen maa-aines voi vaikuttaa imeytyspintojen/pisteiden suunnitteluun siten, että imeytyksellä ei aiheuteta haitta-aineiden

*Golder Associates Oy, tutkimuskartta 1.11.2013
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Konepaja on rakennettu topografialtaan pitkittäiseen laaksotilaan suomaalle ja lähelle entistä Sörnäistenjärveä. Kartta vuodelta 1759. HKA (LIV/RHS)

Maaperä

Täyttömaat

Kovat pinnat (mustalla) ja vettä läpäisevät pinnat (valkealla) suunnittelualueella

leviämistä nykyistä laajemmalle alueelle.

PIMA- maiden kunnostustöiden yhteydessä kaikki maassa olevat pintarakenteet on
poistettava.

Säilytettävien maanalaisten rakenteiden osalta PIMA-tiedot on merkittävä kunnostussuunnitelmiin.

Jatkosuunnitteluvaiheessa on selvitettävä missä määrin pilaantuneet aineet liikkuvat orsi-ja pohjavesien mukana. Tätä käsitellään myös
vuoden 2014 aikana laadittavassa kunnostuksen
yleissuunnitelmassa.
Pinnantasaus- ja kuivatussuunnittelu
Konepajan alue on tasainen, koko noin 10 hehtaarin laajuisen alueen kokonaistasoero on alle
metri. Alueen kuivatuksen suunnittelu on haastavaa riittävien kallistusten aikaansaamiseksi. Noin
puolet nykyisistä ulkotilojen pinnoista on vettä läpäiseviä. Konepajatoimintaa on palvellut vanha kiviviemärirakenne sekä nykyaikaisempi vesi ja viemäriverkosto, mutta uutta käyttöä varten koko alueelle täytyy rakentaa uusi kunnallistekniikka.
Alueen pinnantasaus- ja kuivatussuunnittelu
on valmisteltu tästä työstä erillisenä konsulttityönä, eikä niihin liittyviä tietoja ole ollut käytettävissä
tässä työssä. Tästä johtuen yleissuunnitelmassa
ei ole esitetty alueen korkotietoja tai korkeuskäyriä. Pinnantasauksen ja kuivatuksen suunnittelussa valitut periaatteet ja korkotasot vaikuttavat mer-

kittävästi alueen pintojen jäsentelyyn ja rakennusten sisäänkäyntijärjestelyihin. Tästä syystä ohjeessa on esitetty yleiset pintojen jäsentelyperiaatteet,
joita tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Puutteellista lähtötiedoista johtuen esimerkiksi rakennusten sisäänkäyntijärjestelyjen ja salaojituksen ohjeistaminen ei ole ollut mahdollista.
Maaperän kunnostamisen sekä pinnantasaukseen ja kuivatukseen liittyvien muutosten takia konepajan pintamaat joudutaan todennäköisesti kuorimaan lähes koko alueella. Tästä syystä alueella paikoin säilyneet ratakiskot joudutaan purkamaan. Myös olemassa olevia yksittäispuita on vaikea säilyttää.
Jatkosuunnitteluohjeita:

Alueen luonteeseen eivät kuulu kumpuilevat maastonmuodot ja täyttöjä tulisi välttää
rakenneteknisistä syistä (kantavuus).
Orsi- ja pohjavesien hallinta
Kaavassa edellytetään alueen pohja- ja orsivesien muodostumisen edistämistä sekä pohja- ja
orsiveden pinnan korkeustason säilyttämistä rakenteellisin keinoin. Alun perin suomaalle sijoitetut suojeltavat rakennukset on perustettu puupaaluille, joiden säilyminen edellyttää, että paalut ovat
orsivedenpinnan alapuolella. Konepajan alueelle on rakennettu useammassa vaiheessa orsiveden hallitsemiseksi patoseiniä, joiden sijainti tu-

lee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa. Alueen täydennysrakentamisen myötä
muuttuvat paikalliset orsi-ja pohjavesien olosuhteet. Mikäli puupaalut jäävät kuiville, suojeltavien
rakennusten säilyminen vaarantuu ja kunnostuskustannukset nousevat kestämättömiksi.
Jotta muutoksia pystyttäisiin suunnittelemaan
ja hallitsemaan, on yleissuunnitelman laatimisen
aikana käynnistetty orsi- ja pohjavesiä koskeva
selvitystyö. Selvitystiedot eivät ole olleet käytettävissä tämän työn aikana. Tämän takia ei ole voitu
tutkia esimerkiksi hulevesien ohjaukseen tai imeytykseen liittyviä ratkaisuja.
Pilaantuneiden maiden kunnostustekniikka
vaikuttaa mahdollisiin imeytysratkaisuihin. Jos
massoja ei vaihdeta, pilaantuneet alueet eivät sovellu imeyttämiseen. Tällöin ratkaisut ovat maanalaisia imeytysrakenteita tai pintavesikouruja.
Jatkosuunnitteluohjeita:

Suojeltavien rakennusten perustuksiin
johdettavia hulevesien ohjaukseen ja imeytykseen
liittyviä ratkaisuja tulee selvittää jatkosuunnittelussa.

Orsivesien suunnittelussa tulee konepaja-aluetta käsitellä kokonaisuutena ja tarvittaessa on pohdittava tontinrajoista riippumattomia ratkaisuja toimivan ratkaisun saavuttamiseksi.

Leikkaus Kokoonpanohallista paaluilla vuodelta 1909,
lähde 1.1 Livady Oy
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2 Alueen kokonaiskuva
Pasilan Konepaja on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009, Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskorttelit). Vuonna 1903 toimintansa aloittanut konepaja perustettiin pitkittäiseen laaksotilaan uuden satamaradan varteen, entiselle suomaalle. Junavaunujen valmistukseen keskittynyt konepajatoiminta
toiminta päättyi vuonna 2001.
Konepajan 7 suojeltua rakennusta lähiympäristöineen muodostavat ainutkertaisen historiallisen
teollisuusympäristökokonaisuuden ytimen. Konepajarakennusten mittakaava sekä rakennusten tilallinen suhde toisiinsa poikkeavat ympäristön umpikorttelirakenteesta. Voimalan punatiilinen piippu

on kaukaa tunnistettava alueen maamerkki. Rakennusten lasi-teräsrakenteinen ja punatiilisten
julkisivujen luonnehtima arkkitehtuuri muodostaa
ympäristöstään erottuvan komean kokonaisuuden.
Konepajan varasto- ja liikennealueina palvelleet ulkotilat ovat olleet erottamaton osa konepajan
toimintaa. Ulkotilassa on säilynyt paljon teolliseen
toimintaan liittyviä rakenteita, jotka antavat ulkotiloille luonnetta. Oman lisänsä ulkotilojen mittakaavaan ja ilmeeseen tuovat puiset lisärakennukset.
Uusien korttelien rakentuessa alueen tilallinen
suhde ympäristöönsä muuttuu. Uudet rakennukset muodostavat umpinaisen jalustan ja alue rajautuu voimakkaasti. Tilallisesti alue kääntyy sisään-

päin. Jalustakerrosten päälle kohoavien 5-6- kerroksisten tornien lomasta maisema avautuu ympäröivään kaupunkiin. Muutamia nykyisiä varastorakennuksia puretaan uusien rakennusten paikalta. Sähköjunahalli korvataan pysäköinti- ja liikerakennuksella. Ulkotilat rakennetaan katu- ja aukiotiloiksi.

Vuoden 2012 ilmakuvaan on merkitty ääriviivoin puretut ja väripinnoin inventointia tehtäessä jäljellä olevat suojelemattomat rakennukset / lähde 1.1 Livady Oy
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Konepaja-alueelta avautuu pitkiä näkymiä sekä alueen sisällä että sieltä ulospäin. Konepajan vanhat rakennukset ovat melko matalia ja aluetta ympäröivien rakennusten julkisivut
näkyvät pajarakennusten ylitse. Näin eri-ikäisten rakennusten ajallinen kerroksellisuus on ollut nähtävissä alueella. Nykyisin Konepaja-alueen näyttävä pääte on suojellun SOK:n
pääkonttorin valkoinen funkkisjulkisivu Sturenkadulla.

Konepaja-alueen ulkotilojen tilallinen rakenne, nykytila

Konepaja-alueen ulkotilojen tilallinen rakenne, tuleva

Ulkotilojen mittakaava on laajuudeltaan verrattavissa Helsingin suuriin kaupunkiaukioihin, karttojen mittakaava 1:8000.

Narinkkatori ja Lasipalatsin aukio

Pasilan konepaja

Hietalahdentori

Senaatintori

Mikonkatu
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3 Julkisen ulkotilan suunnitteluperiaatteet
3.1 Yleiset tavoitteet
Konepajan alueen uudistamisen keskeinen tavoite on arvokkaan rakennuskannan ja miljöön säilyttäminen yhtenäisenä kokonaisuutena. On oleellista, että aluetta ylläpidetään kokonaisuutena,
tonttirajoista riippumatta.
Pasilan konepajan julkisen ulkotilan yleissuunnitelman lähtökohtana on ollut luoda puitteet, jotka korostavat paikan, rosoista, teollista luonnetta ja nostavat esiin komean konepaja-arkkitehtuurin ja ympäristön yksityiskohdat. Alueen ulkotilojen
suuri mittakaava ja tilallinen avaruus ovat poikkeuksellisia Helsingin alati tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Näitä ominaisuuksia tulee vaalia. Alueen sisäisiä pitkiä näkymiä ja näkymiä ympäröivään kaupunkiin on tärkeä säilyttää. Alueelle on

myös ominaista sisätilojen ja ulkotilojen jatkuminen pitkittäisinä tilasarjoina kiskojen yhdistäessä
eri tilat toisiinsa.
Alueen kehitys suljetusta teollisuusalueesta
julkiseksi asuntojen, toimi- ja liiketilojen keskittymäksi muuttaa alueen luonnetta ja samalla tiloille asetettuja vaatimuksia merkittävästi. Keskeinen
sijainti kaupunkirakenteessa ja hyvät liikenneyhteydet tarjoavat houkuttelevan paikan uusille toiminnoille. Konepajan aukiot toimivat alueen asukkaille lähivirkistysalueena yhdessä Konepajanpuiston kanssa. Tulevaisuudessa suojeltaviin rakennuksiin sijoittuvat monipuoliset palvelut sekä ulkotilassa järjestettävät tapahtumat houkuttelevat alueelle paljon muitakin kaupunkilaisia sekä turisteja.
Alueesta halutaan modernia kaupunkikulttuuria palveleva ulkotila, joka on monikäyttöinen ja

muunneltava. Alueen materiaalien, rakenteiden ja
kalusteiden tulee olla laadukkaita ja kestäviä. Katuympäristöjen kunnossapidon vaatimukset ja kaupungin rajalliset resurssit on huomioitava alueen
suunnittelussa ja tulevassa käytössä.

3.2 Alueen tilallinen perusjäsentely
Suojeltavat rakennukset ja niiden väliset ulkotilat muodostavat alueen ytimen. Alueen peruspinta
sitoo kaikki suojeltavat rakennukset toisiinsa. Ydinalueen ulkotilat säilytetään selkeinä ja yksinkertaisina. Kovat, kulutusta kestävät pinnat mahdollistavat monimuotoisen toiminnan alueella.
Uudet rakennukset luovat alueelle selkeät reunat. Rakennusten väliin jäävät, ympäröiviin katuihin liittyvät sisäänkäyntiaukiot toimivat välittävänä pintana historiallisen teollisuusympäristön ja si-
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tä ympäröivän kaupungin välillä. Tällä kehysvyöhykkeellä olevilla ulkotiloilla on oma, tunnistettava
kaupunkikuvallinen ilmeensä.
Konepajan toimintaa palvellut raidejärjestelmä
on julkisten ulkotilojen selkäranka. Raidejärjestelmä on nähtävissä kaupunkitilassa pohjapiirustuksena, osittain uudelleen tulkittuna aiheena.
Alueen keskellä, suojeltavien rakennusten ympäröimänä, säilytetään vihreä keidas, joka muodostaa vastakohdan koville pinnoille.
Ulkotilojen peruspintaa jäsentävät aluetta yhdistävät kulkureitit. Peruspinta ja sitä halkovat reitit
on pääsääntöisesti samassa tasossa. Aukiot hahmottuvat omiksi kokonaisuuksikseen.

Asemakaava- ja tontin rajat, liite 5
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Alueelle on ominaista sisä- ja ulkotilojen jatkuminen pitkittäisinä tilasarjoina kiskojen yhdistäessä eri tilat toisiinsa.

Reitit ja tapahtuma-aukiot

Kivetty perustaso ja vihreä sydän

Vanhat raidelinjat ja traverssit

Uudet rakennukset ja sisäänkäyntiaukiot
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3.3 Pintamateriaalit
Valettu betoni
Alkuperäisistä pintamateriaaleista (valetuista betonipinnoista ja suurista betonilaatoista) on
alueen kunnostustöiden ja julkisen ulkotilan ylläpidon vaatimusten takia pakko luopua. Piippuaukiolla pyritään säilyttämään alkuperäiset pintamateriaalit. Pieniä valettuja betonipintaisia alueita voidaan säilyttää tai uusia, esimerkiksi Lasipalatsin
katosten yhteydessä.

Pintamateriaalit
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Kiveykset
Ulkotilaan on valittu yksi yhtenäinen päämateriaali, joka sitoo vanhat rakennukset yhteen ja
muodostaa harmonisen taustan niiden punatiilijulkisivuille. Peruspinnan materiaalina käytetään harmaata graniittia, jota alueella on pajarakennusten
sokkeleissa sekä tukimuureina. Kestävänä ja pitkäikäisenä materiaalina se soveltuu kovalle kulutukselle altistuvaan tilaan. Kivien erilaisilla pintakäsittelyillä ja ladontasuunnilla saadaan vaihtelua tasaisille pinnoille.
Uusien rakennusten edustoilla ja niiden välisillä sisäänkäyntiaukioilla käytetään ydinaluetta vaaleampaa graniittikiveystä. Vaaleaa graniittikiveystä on käytetty jo toteutuneessa konepaja-alueen
pohjoisosassa jäsentämään Konepajaraittia ja sen
varrella olevia aukioita.

Raideaiheet
Koska alueen maanpintaa joudutaan merkittävissä määrin muokkaamaan uusien pinnantasausja kuivatusjärjestelyjen sekä maaperän kunnostustöiden vuoksi, olemassa olevat kiskot joudutaan
suurelta osin purkamaan. Tällöin myös muista alkuperäisistä pintamateriaaleista joudutaan luopumaan, raideaiheiden palauttaminen julkisen ulkotilan pääaiheeksi on perusteltua. Raidejärjestelmä
antaa alueelle perusrytmin ja sitoo alueen eri rakennukset ja ulkotilat yhdeksi kokonaisuudeksi.
Kiskot jatkuvat rakennusten läpi, joten myös rakennusten sisällä tulisi niitä säilyttää.
Olemassa olevia kiskoja pyritään säilyttämään
aukioilla. Mikäli kiskot joudutaan purkamaan, ne
tulee ottaa talteen ja käyttää uudelleen aukion niillä osilla, joissa se alueen kunnossapito huomioi-

den on mahdollista. Kiskot asennetaan aukion kiveysten tasoon.
Siellä missä kiskoja ei voida käyttää, raideaiheet hahmottuvat uudessa aukiotilassa alueen pituussuuntaa korostavina kivettyinä, 1.5 m levyisinä kaistoina. Kaistojen materiaalin tulee erottua
riittävän selkeästi peruspinnan kiveyksestä. Tämä
tulee tehdä ensisijaisesti suurempaa kivikokoa ja
erilaista kivien pintakäsittelyä käyttäen. Valitsemalla samanvärinen kivi peruspinnan kiveyksen kanssa aiheesta ei synny liian levoton yleisvaikutelma.
Käyttämällä suorakaiteenmuotoisia kiviä, jotka ladotaan raiteiden suuntaisesti, pitkittäinen tilavaikutelma korostuu. Kaistat rajautuvat joko aukion peruspinnan tasoon asennettuihin kiskoihin tai siellä
missä kiskoja ei voida säilyttää, suoraan samassa tasossa olevaan peruspinnan kiveykseen. Tar-

vittaessa kiveyskaistan reunoille voidaan asentaa
lattateräsreunus kiveyksen pinnan tasoon upotettuna.
Raiteita voidaan käyttää myös aukion tilanjakajina, ajoesteinä ja oleskelukalusteiden rakenteina.

1 Aukion peruspintana käytetään harmaata graniittia
esim. lohkottua noppakiveä.
Kuva: BRFkredit Head Quartersin aukio / Henrik Jørgensen Landskab AS

1-2

3

4

5

6

7

on tehtävä, käytetään graniittireunakiviä. Muualla kuin katualueilla myös lattateräsreunukset ovat
mahdollisia.

Asfalttipinnat
Polkupyörä- ja huoltoreittien pintamateriaalina
käytetään asfalttia, jota voidaan jäsentää luonnonkiviaiheilla.
Reunukset
Alueella on vähän korkeuseroja ja pinta on hyvin tasainen; aukiot ja kulkureitit ovat pääsääntöisesti samassa tasossa ja esteettömiä. Alueella pyritään välttämään reunakiviä, mutta jos niitä esimerkiksi pinnantasaussuunnittelun tarpeiden takia

2 Raideaiheiden kiveyksenä käytetään harmaata graniittikiveä esim. ristipäähakattua / poltettua graniittilaattaa.
3 Sisäänkäyntiaukioilla käytetään vaaleaa graniittikiveä
esim. lohkottua noppakiveä.
4 Alueen ulkolaidoilla uusien rakennusten ympärillä
käytetään vaaleaa graniittikiveä esim. ristipäähakattua /
poltettua graniittilaattaa.
5 Asfaltti on polkupyörä- ja huoltoajoreittien pintamateriaali.
6 - 7. Valettua betonia pyritään säilyttämään Piippuaukiolla sekä käyttämään purettavien rakennusten ja
katosten paikalla pintamateriaalina.
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3.4 Säilytettävät aluerakenteet
Kaavamääräyksissä sanotaan, että asemakaava-alueen katu-, tori- ja korttelialueilla ulkotilassa ja maanpinnan alapuolella olevia konepajan
toimintaan liittyneitä ja teollisuushistoriasta kertovia osia ja rakennelmia tulee säilyttää. Niihin kohdistuvista toimenpiteistä tulee pyytää Museoviraston lausunto. Rakenteet tulee merkitä toteutusasiakirjoihin ja huomioida jatkosuunnittelussa ja rakentamistöissä.
Raiteet
Ks. luku 4.3. raideaiheet

Alkuperäinen raidejärjestelmä sekä traverssit
Nykytilanne 2012

Periaate-ehdotus raideaiheiden sijainnista
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Uusiokäytettäviä kiskoja
Kuva: www.mhe-demag.com

Esimerkki: Tanner Springs, U.S.A / Atelier Dreiseitl
Kuva: Mike O’Brien

Esimerkkikuva: Spadina Wavedeck, Kanada / West 8
urban design & landscape architecture b.v.

Periaateleikkaukset raide-aiheiden erilaisista toteutusvaihtoehdoista
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Maanalaiset rakenteet
Maanalaisia rakenteita alueella ovat kiviviemärit, jotka ovat ainakin osittain luonnonkivistä tehtyjä, sekaviemäreinä toimineita massiivia rakenteita. Niitä sijaitsee Bruno Granholmin kujalla sekä
KT korttelin 22391 edustalla sekä Konepajanraitin
länsipäässä. Kiviviemäreiden tarkasta sijainnista
ja niiden kunnosta ei ole tietoa.
Voimalan ja Aluskehysosaston välille sijoittuu
lämpötunneli, joka on palvellut höyrylämmityksen
tarpeita. Rakenne pyritään säilyttämään.
Konepajanpasaasilla on teknisen huollon tunneli. Sen linjaus on osittain KT-tontilla, osittain katualueella.

Maanalaiset rakenteet
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Alueelle on tulossa paljon uusia yhdyskuntatekniikan vaatimia rakenteita. Uusien rakenteiden
suunnittelussa tulee huomioida alueen vanhat rakenteet ja pyrkiä välttämään päällekkäistä sijoittelua. Toisaalta uusien putkilinjausten lähelle ei saa
sijoittaa esimerkiksi valettavia betonirakenteita,
valaisinpylväitä tai puita.

Lämpötunnelin suunnitelmia / lähde 1.1 Livady Oy

Kiviviemäristä leikkaus / lähde 1.1 Livady Oy
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Muut aluerakenteet
Ulkotilassa olevien aluerakenteiden hallinta- ja
ylläpitovastuu kuuluu niihin liittyvien rakennusten
kiinteistöjen omistajille, vaikka ne sijaitsisivat osittain katualueella. Rakenteiden siirrosta ja uudelleensijoittamisesta tulee laatia rasite- ja sijoituslupasopimukset.
Kaikki Pasilan konepajan tuotantorakennukset
ovat olleet yhteydessä Voimalaan joko ilmasiltojen (ilmajohtoa) tai maanalaisten kanavien kautta.
Sillat ovat takomalla ja niittaamalla toteutettuja teräsrakenteita. Alueella on säilynyt viisi ilmajohtoa.
Bruno Granholmin aukion pohjoisreunalla oleva ilmajohto poistetaan huonokuntoisuutensa ja hankalan sijaintinsa vuoksi. Piippuaukiolla, Konepajanpasaasilla ja Bruno Granholmin kujalla olevat
ilmajohdot on tärkeää säilyttää. Jatkosuunnittelussa ne tulisi kunnostaa ja integroida osaksi alueen
valaistus- ja opastusjärjestelmänä.
Alueella on säilynyt kolme suurta paineentasaussäiliötä. Ne sijaitsevat KT-tonteilla, Aluskehysosaston päädyssä, Piippuaukion keskellä sekä
Voimalan päädyssä. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää niiden kunto ja kunnostamisen edellytykset.
Konepajanraitilla sijaitseva nosturirakenne tulisi siirtää Piippuaukiolle. Jatkosuunnittelussa sen
hyödyntämistä osana valaistusta sekä kannatinrakenteena tulisi tutkia.
Korkea valaisinmasto Konepajanraitilla Voimalan edustalla sekä ristikkovalaisinpylväs Konepajanpasaasin päädyssä tulisi hyödyntää osana alueen valaistusjärjestelmää, ainakin kannatinrakenteena.
Vaunun ajolangan kannatinrakenteet Konepajanpasaasilla Kokoonpanohallin seinustalla säilytetään. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää voidaanko niitä käyttää valaisimien kiinnitykseen.
Konepajanpasaasin siirtonosturi kannatinrakenteineen puretaan, koska sen kannatintolpat sijoittuvat kulkureitille.
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3.5 Kasvillisuus
Piippuaukio ja Aleksis Kiven kadun varrella
olevat pikkuaukiot ovat tarjonneet puutarhamaisia
levähdyspaikkoja konepajan väelle. Muuten konepaja-alueella on perinteisesti ollut vähän kasvillisuutta. Alueelle on istutettu muutamia puuryhmiä,
muut puut ovat itsestään kylväytyneitä. Nykyisten
puiden säilyttämien on vaikeaa, koska alueen pinnantasausta joudutaan muokkaamaan sekä pilaantunutta maaperää kunnostamaan. Osa puista on huonokuntoisia tai sijoittuu liian lähelle rakennuksia. Ainoastaan Konepajanportin puistolehmukset voidaan säilyttää.
Konepajan kasvillisuus keskitetään tulevaisuudessakin Piippuaukiolle. Bruno Granholmin kujan

huonokuntoisten jalavien tilalle istutetaan uudet
puut. Rakennustapaohjeen ohjausryhmän päätöksellä alueelle ei istuteta muita uusia puita tai uutta kasvillisuutta, lukuun ottamatta asemakaavassa säilytettäväksi määrättyä Aluskehysosaston ja
Lasipalatsin välistä koivuriviä. Aluskehysosaston
kunnostamisen vuoksi puut on kaadettu ja puurivi
joudutaan istuttamaan uudelleen.
Osa-alueen 4 rakennustapaohjeen suunnitelmissa Konepajanaukiolle on esitetty yksittäispuu.
Useiden konepajarakennusten julkisivuja ovat
verhonneet villiviiniköynnökset. Suuri osa köynnöksistä on poistettu viime vuosina. Tavoitteena
on palauttaa kasvit muutamille seinustoille.
Ks. myös luku Piippuaukion kasvillisuus.
Bruno Granholmin aukion yksittäispuut joudutaan poistamaan

Villiviini rakennuksen seinustalla
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Piippuaukion nykyisiä istutuksia

Säilyvät puistolehmukset Konepajanportilla

Koivurivi Lasipalatsin ja Aluskehysosaston välillä istutetaan uudelleen
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3.6 Valaistus
Valaistuksen tavoitteena on yhtenäinen ilme aiemmin toteutettujen osa-alueiden 1 ja 2 valaistuksen kanssa. Pasilan Konepajan valaistus ilmentää alueen teollista perinnettä. Valaistuksen pääperiaatteena on tukea alueen omaleimaista kokonaisilmettä ja luoda viitteellisiä muistumia alueen
historiaan.
Suojeltavat rakennukset valaistaan seinään
kiinnitettävillä valaisimilla. Valaistus keskittyy alkuperäisten periaatteiden mukaisesti pohjois- ja
eteläpuolisille sisäänkäyntijulkisivuille. Valaisimet
kiinnitetään vanhojen valaisimien sijoitusperiaatteiden mukaisesti. Täydennysvalaistuksena voidaan käyttää rakennuksiin kiinnitettävää ripustus-

valaistusta. Lisäksi rakennusten kattolanterniinit
nostetaan valaistuksella esiin.
Alueen pääaukion vapaata tilaa korostetaan
pitkiin jänneväleihin päästävällä ripustusvalaistuksella. 8 metriä korkeat, teräksiset, ristikkorakenteiset kannatintolpat ovat teollisen ympäristön hengen mukaiset. Osa pylväistä voi olla monikäyttöpylväitä, jotka varustetaan sähkö- ja datatekniikalla. Koriste/kausivalaistus voidaan integroida lisättävänä optiona. Ripustusvalaistus edellyttää sähkökaapin sijoittamista aukiolle.
Voimalan piippua korostetaan valaistuksella
alueen maamerkkinä. Piipun valaistuksen tavoitteena on vertikaalista suuntaa korostava valaistus,
jossa tiiliverhouksen rakenne pääsee oikeuksiinsa.
Aluerakenteita (ilmasillat ja nosturi) käytetään

valaistuksen osana sekä aluevalaisimien kiinnitysrakenteina kuin valaistuksellisina elementteinäkin.
Vanhat valaisinmastot (2 kpl) pyritään hyödyntämään valaistuksessa, ainakin kannatinrakenteena.
Pääkulkureitit valaistaan pylväsvalaisimilla,
jonka malli on yhtenäinen koko konepajan alueella.
Uusien rakennusten kansipihat ja sisäpihat valaistaan pollari- tai muuriin integroitavilla valaisimilla.
Alueen valaistuksessa merkittävää on valon
väri ja värintoisto. Lisäksi valaisimien valonjaossa ja asentamisessa kiinnitetään huomiota hyvään
häikäisyn rajaukseen.

Valaistuskaavio, liite 10

PERUSVALAISTUS
PERUSVALAISTUS
1. tunnelin valaistus

1. tunnelin valaistus

seinävalaistus

seinävalaistus

1

1

sisä- ja kansipihoilla pollarivalaistus tai muuriin integroituna

sisä- japylväsvalaisimet
kansipihoilla pollarivalaistus tai muuriin integroituna
aukion ripustusvalaistus

2

pylväsvalaisimet

aukion ripustusvalaistus
TÄYDENTÄVÄ VALAISTUS

2

6

2. täydentävä ripustusvalaistus

2

TÄYDENTÄVÄ VALAISTUS
ERIKOISVALAISTUS

2. täydentävä ripustusvalaistus
4. valaistu nosturi

6

2

5. valaistu piippu

6

4
5

6. valaistu ilmasilta

ERIKOISVALAISTUS

valaistut kattolanterniinit

4. valaistu nosturi

6

5. valaistu piippu

6

4

6. valaistu ilmasilta

5

valaistut kattolanterniinit

Pasilan konepaja
julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma
valaistuskaavio, ei mittakaavassa
8
13.6.2014
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Havainnekuva / yövalaistus

Seinään kiinnitettävä valaisin
Konepaja-valaisin, pylväsmalli

Ripustusvalaistus
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3.7 Kalusteet ja varusteet
Katu- ja ulkotilojen kalusteita ja varusteita käytetään suurina aiheina jaksottamaan ulkotilaa. Niillä voidaan erottaa toisistaan huoltoajo- ja kevyen
liikenteen reittejä, ilmentää tonttien rajausta ja ohjata kulkua. Kalusteiden ryhmittelyllä korostetaan
myös alueen tärkeitä suuntia.
Katu- ja aukiotilojen kalusteet valitaan Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisesti. Koko alueella tulee käyttää yhtenäisiä kaluste- ja varustemalleja. Myös tonteilla olevien kalusteiden ja varusteiden tulee noudattaa samaa ilmettä. Kahvilan, kioskin ja muiden liike- ja toimitilojen oleskelu- ja terassikalusteet voivat poiketa kalusteohjeen
mukaisista tuotteista. Myös niiden tulee olla teräsrakenteisia, laadukkaita ja historialliseen ympärisHelsingin kaupunkikalusteohjeen mukainen tuoli ja penkkejä

HKR:n malli polkypyöräteline G1
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töön soveltuvia. Siirreltävien päivänvarjojen ja katoksien tukirakenteiden tulee olla tummia teräsrakenteita. Kangasosien tulee olla yksivärisiä, ilman tekstejä tai kuviointia. Kiinteitä katosrakenteita ei sallita.

Seuraavat kalusteet ja varusteet ovat kalusteohjeen mukaisia esimerkkejä:
Penkit: HKR:n mallit, peruspenkki ja tuoli D3
ja D4 tai yleispenkki ja tuoli, teräs D10 ja D11 tai
yleispenkki ja -tuoli, puurunko ja teräs D11 ja D12,
teräsosien väri RAL 7021.
Polkupyörätelineet: HKR:n malli kaariteline G1,
materiaalina maalattu teräs, väri RAL 7021
Roska-astiat: HKR:n malli H1 ja H2, väri RAL
7021
Kiinteä käymälä: HKR:n malli City-wc J1, väri
RAL 6012, tummanvihreä

Esimerkki aukioiden vaihtoehtoisesta kalusteesta

Ajoesteet
Alueen läpiajoliikennettä pyritään rajoittamaan
ensisijaisesti liiikennemerkeillä. Suunnitelmassa
on esitetty mahdollisia ajoesteiden sijoittelupaikkoja, katso liite 9. Ajoesteiden lopullinen sijainti ja
tarve päätetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Ajoesteinä voidaan käyttää teräspollareita (lisänä teräketjuja), graniittipaasia, junanvaunujen pyöriä,
kiskoista tehtyjä elementtejä, polkupyörätelineitä
tai lipputankoja.
Ajoesteet: HKR:n teräspollari malli B1 ja B2,
väri RAL 7021
Ajopuomit: Pelastusreiteille ei voida sijoittaa
kiinteitä ajoesteitä, vaan niillä tulee käyttää ajopuomeja. Ajopuomien tulee olla maalattua terästä ja pelastuslaitoksen hyväksymää mallia, väri
RAL 7021.

Lipputankoja

Vaihtoehtoja ajoesteille:

Graniittipaasia

HKR:n malli City-wc

Rautatiepyörä ajoesteenä, Englanti
Kuva: User Rept0n1x at Wikimedia Commons

Polkupyörätelineitä

HKR:n teräspollarimallit B1 ja B2

29

3.8 Opasteet
Uutena elementtinä alueelle tulee laatia erillinen yhtenäinen opastussuunnitelma. Opastejärjestelmään integroidaan myös valaistus.
Sisäänkäyntiaukioille tulee sijoittaa alueopasteet, jotka kiinnitetään rakennusten julkisivuihin tai
käytetään vähän tilaa vaativia, vapaasti seisovia
opastetauluja.

tummanharmaa RAL 7021.
Olemassa olevia aluerakenteita, nosturia, ilmasiltoja sekä valaisimien kannatinrakenteita hyödynnetään opastuksessa. Vanhoja rakenteita täydennetään uusilla rakenneosilla turvallisuuden ja
huollettavuuden varmistamiseksi. Konepajaopasteiden ja niiden valaistuksen suunnittelu annetaan
osaavien ammattilaisten tehtäväksi. Rakenteen toteutus tulee tehdä suunnittelijoiden ja kokeneen
metallisepän yhteistyönä.

Konepajaraitin varrelle näkyville paikoille sijoitetaan kolme inforakennetta, jotka voidaan varustaa digitaalisin näytöin. Inforakenteiden tulee erottua aukiotilassa selkeästi, mutta sopeutua alueen
rauhalliseen yleisilmeeseen. Teräsosien väritys on

Periaatekuva ilmasiltoihin integroiduista sekä julkisivuun kiinnitettävistä opastus- ja valaisinrakenteista
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Esimerkki sisäänkäyntiaukioiden opasteesta
Kuva: Lehtovuori Oy

Esimerkki infopisteestä
Kuva: Lehtovuori Oy

Esimerkki toimitilojen opasteesta
Kuva: www.cutout.com.au
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4. Aukiot ja kadut
4.1 Toiminnot
Huoltoajo ja pysäköinti
Yleistä ajoneuvoliikennettä ja pysäköintiä ei
sallita konepajan ulkoalueilla. Pysäköinti on keskitetty uusien kortteleiden osalta maanalaisiin pysäköintihalleihin. Lisäksi LPA-tontille tulee kaksikerroksinen pysäköintirakennus.
Alueen ajoneuvoliikenteen läpiajo estetään liikennemerkein ja ajoestein. Tästä syystä huoltoajon reitistö jakaantuu usealle sisääntuloaukiolle. Yleisille alueille huoltoajo tapahtuu Traverssikujalta Konepajaraitin kautta Konepajanpasaasille, Teollisuuskadulta Bruno Granholmin kujalle sekä Aleksis Kiven kadulta Konepajankujalle. Bru-

no Granholmin aukion huoltoajo tapahtuu Konepajankujan kautta. Lisäksi tonttien huoltoajoa hoidetaan Konepajanportin kautta. Konepajanraitin läpiajo kielletään.
Huoltoajoreittien leveys on 4 metriä, poikkeuksena on Konepajanpasaasi, jonka leveys on 8
metriä. Huoltoajon kääntöpaikat eivät mahdu katualueelle, joten huoltoajon vaatima tilantarve, kuormitus ja materiaalien kestävyys tulee huomioida
myös tonttien jatkosuunnittelussa.
Katujen esitetyille kääntöpaikoille mahtuu
kääntymään enintään 8 metrin pituinen ajoneuvo.
Suurimpien ajoneuvojen kääntäminen on tehtävä
sivulle peruuttamalla tilanahtauden vuoksi. Huoltoajon pakollisten reittilinjausten ja tilantarpeen
vuoksi huolto- ja kulkureitit risteävät.

kääntöpaikka

kääntöpaikka

MERKKIEN SELITYKSET
kääntöpaikka

Kääntösäde:
Kuorma-auto, pituus 12 m:
kääntöpaikka

Kääntösäde:
Kuorma-auto, pituus 8 m:
MERKKIEN SELITYKSET

Huoltoajoreitti ja kääntöpaikat

Kääntösäde:
Kuorma-auto, pituus 12 m:
Kääntösäde:
Kuorma-auto, pituus 8 m:

Huoltoajoreitti ja kääntöpaikat

Liite 6
Pasilan konepaja
julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma
huoltoajoreitit, ei mittakaavassa
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Pelastusauton kääntösäde

Pelastuspaikka +
pelastusreitti
MERKKIEN SELITYKSET

Pelastusauton kääntösäde

Pelastuspaikka +
pelastusreitti

Pasilan konepaja
julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma
pelastuspaikat ja -reitit, ei mittakaavassa
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assa

a

Pelastusreitit
Pelastusreitteinä käytetään Konepajanraittia,
Konepajankujaa sekä Bruno Granholmin aukion
pohjoispuolella olevaa KTA-tontilla olevaa kujaa.
Reitit ovat talvikunnossapidettäviä ja ne on pidettävä vapaina kiinteistä kalusteista yms. esteistä.
Reiteillä ei sallita ajoesteinä pollareita, tarvittaessa käytetään pelastuslaitoksen hyväksymiä ajopuomeja.

Jalankulku- ja polkupyöräreitit
Jalankulku- ja polkupyöräreitteinä toimivat alueen kadut. Konepajanraitti on alueen pääkulkureitti. Alueen poikittaiset kadut toimivat huoltoajon
kanssa rinnakkaisina kulkuyhteyksinä. Ajoneuvojen läpiajoa ei alueella sallita, mutta jalankulku- ja
polkupyöräyhteydet jatkuvat yhtenäisinä läpi alueen sisäänkäyntiaukioiden kautta.
Katu- ja aukioalueilla on varauduttava suureen
määrään polkupyöräteineitä. Yleissuunnitelmassa niitä on sijoitettu Konepajanraitin varrelle sekä Konepajankujalle. Tonteille sijoiteltavien polkupyörätelineiden sijoittelussa tulee huomioida alueen kulkureitit sekä huoltoajon ja pelastuskaluston tilavaatimukset.

MERKKIEN SELITYKSET

Esteettömyyden
perustason mukaiset reitit
Polkupyöräreitti
(talvikunnossapito)
MERKKIEN SELITYKSET

Este
peru

Polk
(talv

Liite 8
Pasilan konepaja
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Mahdolliset ajoesteiden sijoituspaikat.
Ajoesteiden tarve, tyyppi ja
sijainti selvitetään jatkosuunnittelussa

MERKKIEN SELITYKSET

Mahdolliset ajoest
Ajoesteiden tarve,
sijainti selvitetään
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puh. 09-685 2830
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Oleskelu- ja leikkialueet
Aukiotilat pidetään avoimina kiinteistä kalusteista. Kiinteät penkit sijoitetaan pääkulkureittien
varsille, rakennusten seinustoille sekä Piippuaukiolle. Konepajanportille sekä -aukiolle on esitetty
oleskelukalusteita, jotka voivat olla myös taideaiheita tai esimerkiksi puun ympärillä olevia istuintasoja. Oleskelupaikkoja täydentävät alueen liike- ja
toimitilojen käyttöön tulevat irtokalusteet.
Konepajan ja Traverssikujan välille on ehdotettu maastoportaita yhdistämään korkeuseroja.
Porrastasanteet toimivat kokoontumis- ja istuskelupaikkana.
Konepaja-alueen yleiset leikkipaikat keskittyvät Konepajanpuistoon. Kiinteistöjen leikkipaikat
sijoittuvat kansipihoille.
Yleiselle wc-rakennukselle on varaus Bruno
Granholmin aukiolla.

Väliaikainen toiminta
Aukioiden pääasiallinen tehtävä on toimia avoimena, monenlaiseen käyttöön sopivana muunneltavana ulkotilana. Kivetyt, tasaiset aukiopinnat soveltuvat erilaisten tapahtumien järjestelyyn.
Nykyisten rakennusten ja aluerakenteiden jäsentämiä aukiotiloja voidaan aidata tilapäisten tapahtumien ajaksi, mutta kiinteitä aitarakenteita ei
sallita. Aukiolle voidaan tuoda siirreltäviä lavarakennelmia ja katoksia, myyntikojuja ja -pöytiä sekä tilapäisiä wc-rakennelmia.
Tilapäisiä tapahtumia palveleva huoltoajo ja
rekkojen pysähtymisalue sekä tilapäinen pysäköintialue on järjestettävissä Bruno Granholmin
aukion laidalle Aluskehysosaston eteläpäätyyn.

Väliaikaiset toiminnot 1:1000
huoltoajo

(pysäköintihallin kansi)

esim.
kahvila
+ terassi

Voimala
KTY/s 22391

siirrettävä
lava 6x9m

siirrettävä
festarillava
12x11m

piippu

paviljonkirakennusvaraus

bajamajat 42 kpl ( 4000 hlö)

sisäpiha

/
ttä
en
elik
p
n
ine nttä
pä
e
tila teluk
s
i
u
l
80 kpl myyntikojut (2x3m)

kansipih

vesipiste

väliaikainen aita

Konepajanraitti, jk/pp, pelastusreitti
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Aluskehysosasto
KTY/s 22391

katos / lasitettu tila

paviljonkirakennusvaraus

sisäpi

väliaikainen aita

Piippuaukio

Lasipalatsi

Konepajankuja, pp/ huoltoajo, pelastusreitti

jk
pp/huoltoajo

katos

siirrettävä
esiintymislava 10x20m

valkokangas
+ penkit

B. Granholmin kuja

Bruno Granholmin
aukio

28 kpl myyntipöydät (2x3m)

city-wc
vesipiste

kioski tai infopiste, lipunmyynti

Pasilan konepaja
julkisten ulkotilojen ja valaistuksen
yleissuunnitelmaluonnos
Väliaikaisten toimintojen esimerkkimitoitus 1:500
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Oleskelupaikat

Ulkoilmakirpputori

Ulkoilmakonsertit

Väliaikaisten tapahtumien katosrakennelmat

Vanha nosturirakenne siirretään Piippuaukiolle

Nosturi ulkoilmaelokuvien valkokangastelineenä

Ulkoilmatapahtumat

Kuva:Tatu Hiltunen / www.hs.fi
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4.2 Bruno Granholmin aukio
Kaupunkikuvalliset periaatteet ja tilallinen
jäsentely:
Bruno Granholmin aukio on laaja yhtenäinen
aukiotila, joka jäsentyy kahteen osaan.
Pajan, Voimalan ja Aluskehysosaston rajaamalle pohjoisosaa elävöittää Piippuaukion runsas
kasvillisuus. Lasipalatsi katoksineen tekee aukiosta tilallisesti kiinnostavan. Hallinnollisesti Lasipalatsi sijaitsee omalla tontillaan, mutta aukion käytön kannalta siihen tulevalla toiminnalla on merkittävä vaikutus. Lasipalatsi voisi toimia luontevasti
kahvilana katettuine terasseineen. Katoksien alle
jäävä lattiapinta säilytetään valettuna betonipintana, joka tarvittaessa kunnostetaan. Katokset voidaan tehdä myös lasitettaviksi tiloiksi.
Aukion eteläpuolinen pitkittäinen tila rajautuu
suojeltujen rakennusten lisäksi Konepajankujan
suuntaiseen liikerakennukseen sekä Konepajaraittiin ja sen suuntaiseen asuinrakennukseen. Asuntokorttelin kansipihaa rajaava pitkittäinen tiilimuuri
luo selkeän julkisivun aukiotilalle.

Näkymä Bruno Granholmin aukiolle Pajan kulmalta
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Koko konepaja-alueen fokus-piste on Voimalan päädyssä, jossa risteävät erisuuntaiset aukion kulkureitit. Risteyskohdasta avautuu näkymiä
konepaja-alueen kaikkiin suuntiin. Voimalan piippu toimii alueen maamerkkinä ja ankkuroi paikan
myös kaukomaisemassa.
Nykyisin aukiolla sijaitsee kaksi puista varastorakennusta, jotka jäsentävät aukiotilaa mittakaavallisesti pienempiin yksiköihin. Rakennukset tullaan purkamaan. Niiden paikalle voidaan rakentaa paviljonkirakennuksia, joihin voidaan sijoittaa
aukiotoimintaa palvelevia kioski-, varasto- ja wctiloja. Tulevaan käyttöön tulisi varautua etukäteen
varustamalla tilat vesi- ja sähköpisteillä. Aluksi rakennusten paikat merkitään muusta aukiopinnasta poikkeavalla pintamateriaalilla, mieluiten valettuina betonipintoina. Ne voidaan tehdä reunakivellä korotettuina tasoina, jolloin ne toimivat luontevina kokoontumis- ja esiintymispaikkoina.
Aukiolla on vielä muutamia yksittäispuita, jotka
joudutaan poistamaan maaperän kunnostuksen ja
pinnantasaus- ja kuivatukseen liittyvien muutosten takia.
Vanhat aluerakenteet tulee säilyttää osana au-
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kiota. Pajan ja Aluskehysosaston välillä oleva ilmajohto kannattimineen puretaan huonokuntoisuutensa vuoksi. Voimalan ja Aluekehysosaston
välillä maan alla oleva lämpökanavarakenne tulee huomioida jatkosuunnittelussa. Pajarakennukseen liittyvät öljynkarkaisimo ja jätevesien käsittelylaitos puretaan. Bruno Granholmin aukiolla sijaitseva vanha nosturi siirretään KT-tontilla olevalle
Piippuaukiolle, jossa rakenne voi toimia osana valaistus- ja opastusjärjestelmää tai esimerkiksi elokuvakankaan kannatintelineenä.
Bruno Granholmin aukion eteläosaan ehdotetaan tuotavaksi vanha junavaunu tai vaunulavarakenne muistuttamaan alueen historiasta ja mittakaavasta. Vaunu voi olla veistosmainen objekti kaupunkitilassa tai sitä voidaan käyttää esimerkiksi kioskina tai infopisteenä. Mikäli aukiolle tuodaan vanha, kunnostettu vaunu, se tulee sijoittaa
katoksen alle. Vaunuaihe voi olla myös abstrahoitu taideaihe.
Aukiolle ehdotetaan muusta kiveyspinnasta
nostettuja matalia, aaltoilevia kivettyjä tasoja raideaiheiden muunnelmina. Veistokselliset tasot toimivat oleskelupaikkoina ja inspiroivat leikkiin ja liikkumaan.
Bruno Granholmin aukiolla on varaus kiinteälle city-wc-rakennukselle. Lisäksi aukio varustetaan
sähkökaapilla ja muutamalla vesipisteellä. Niihin
voidaan liittää myös juomavesipiste.
Aukion laidoille asennetaan ajoesteitä läpiajon
estämiseksi. Sellaisina voivat toimia pollareiden tilalla esimerkiksi polkupyörätelineet tai uusiokäytetyt kiskojen osat.
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Pintamateriaalit
Bruno Granholmin aukion pinta on laaja ja hyvin tasainen. Aukion päämateriaalina käytetään
graniittikiviä, esimerkiksi lohkottuja noppa- tai nupukiviä. Ladontaa suunniteltaessa on huomioitava
pinnantasauksen, kuivatusjärjestelmien, eri kulkusuuntien sekä esteettömyyteen liittyvät vaatimukset. Tästä syystä kivetyn pinnan kivikoon tulee olla pieni, jotta pinnan yleisilme säilyy hallittuna ja
rauhallisena. Kivien värisävyn tulee olla musta tai
tummanharmaa.
Peruspintaa jaksottavat konepaja-alueen pituusakselin suuntaiset, vanhaa raidejärjestelmää
noudattavat raidat. Aukiolla on säilynyt vanhoja
kiskoja, jotka pyritään säilyttämään. Mikäli kiskot
joudutaan purkamaan, ne tulee varastoida ja pyrkiä asentamaan uudelleen. Mikäli kiskoja ei voida
käyttää kyseisellä paikalla, ne tulee varastoida ja
pyrkiä hyödyntämää muualla alueella. Kiskoparien
väliset kaistat (leveys 1.5 m) muodostavat aukiolle käytäviä, joiden kiveysten koko ja muoto tulee
poiketa peruspinnasta. Kiveykseen käytetään suorakaiteen muotoisia, poltettuja tai ristipäähakattuja graniittikiviä. Kivien värisävyn tulee olla musta
tai tummanharmaa. Nämä käytävät toimivat esteettömyyden perustason täyttävinä reitteinä. Lisäksi aukion halki linjataan poikittainen alue, jossa
käytetään esteettömyyden perustason vaatimukset täyttävää, peruspinnan mukaista kiveystä (samaa kiveä poltettuna tai ristipäähakattuna, kiinteästi saumattuna).
Jos aukiolla käytetään reunakiviä, niiden tulee
olla harmaata graniittia.

Valaistus
Valaistuksen pääasiallinen tehtävä on toimia
turvallisen liikkumisen mahdollistavana tekijänä.
Lisäksi valaistuksen suuntauksella, sävyllä ja intensiteetillä tulee kunnioittaa alueen yleisilmettä ja
historiaa. Teknisesti valaistuksen tulee täyttää nykyaikaiset suositukset ja vaatimukset niin valaistustekniikan kuin esteettisen ilmeensäkin puolesta. Tavoitteena on luoda valaisinmuodoilla selkeä
visuaalinen yhteys alueen historiaan ja viitteitä alueen historiallisiin toimintoihin.
Aukion päävalaistuksena toimii 8 metrin korkuisiin, teräksisiin kannatintolppiin kiinnitetty ripustusvalaistus.
Ristikkopylväisiin asennetaan myös kohdevalaistus aukiolle. Kohdevalaistuksen tehtävänä on
luoda rytmiä ja valokorostuksia aukion pinnalle. Lisäksi niitä voidaan käyttää tapahtumien yhteydessä erikoiskohteiden esilletuomiseen ja yleisesti tapahtuman tukena. Pylväät ovat poistettavissa mikäli jokin tapahtuma sitä vaatii.
Valaisinten sijoittelussa avoimeen tilaan on
huomioitava luontevien kulkureittien sijainti ja huoltoajon tilavaatimukset.
Kohdevalaisimien tulee olla teknisesti korkealaatuisia. Valotehon tulee olla 14 000lm, jotta aikaansaadaan riittävä valaistusvoimakkuuden ero
vaijerivalaistuksen tuottamaan yleisvalaistukseen.
Suojeltavien rakennusten seinustoilla valaisimet on kiinnitetty seiniin nykyisille valaisinpaikoille sisäänkäyntien yhteyteen. Valaistustapa on sama kuin nykyiselläkin valaistuksella eli suora ja
alaspäin suuntautuva. Valaisintyyppi varustetaan
asymmetrisellä optiikalla, jotta seinäpinta valottuu
korostumattoman pehmeästi ja valo kantautuu aukion pinnalle. Tiilipintojen luonteen ja värin vuoksi valon värisävyksi tulee 2700K (erittäin lämmin
valkoinen).
Aukiolle on ehdotettu siirrettäväksi vanha valaisinmasto, joka sijaitsee nykyisin Konepajanraitilla. Valaisinmastoon voidaan kiinnittää pysyvää
valaistusta täydentämään alueen yleis- ja kohdevalaistusta.

Tekninen kooste:
Valaistusluokka K3, valaistusvoimakkuus Em
7,5lx ja Em1,5lx.
Valonlähde: lampun värintoisto Ra>80 ja värilämpötila <= 3000K.
Valaistuskalusteet:
Vaijerivalaisin Philips FreeStreet ja pylväsmalli teräsrakenteinen ristikkopylväs, h=8 m, väri RAL
7021
Kohdevalaisin Meyer NightSpot ja pylväs/seinäkiinnike, väri musta
Seinävalaisin Konepaja-valaisin tai HESS Village Wall ja seinäkiinnike, kiinnikkeen väri musta,
valaisinosa kirkas PMMA

Esimerkki kohdevalaisintyypistä:
Meyer, Night Spot

Erikoisvalaistus:
Koriste/kausivalaistus voidaan integroida lisättävänä optiona sille erikseen varatuille paikoille ristikkopylväissä. Kausivalaistukselle varataan oma
erillinen sähkö- ja datakytkentä.
Ripustusvalaistus:
esim. Philips FreeStreet, varijerivalaisin

Teräsrakenteinen ristikkopylväs

Yönäkymä Bruno Granholmin aukiolle Konepajankujalta
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4.3 Piippuaukio

Piippupiha kesällä 1988 / lähde 1.1 Livady Oy

Kaupunkikuvalliset periaatteet ja tilallinen
jäsentely
Konepajan muuten rosoisen ja kovapintaisen
yleisilmeen vastapainona Piippuaukion erityisluonne vihreänä keitaana säilytetään. Piippuaukio sijoittuu kahdelle erilliselle KTY- tontille Voimalan ja
Pajan väliin. Kasvillisuuden verhoama aukio rajautuu kolmelta sivuiltaan suojeltaviin rakennuksiin. Läpikulku aukiolla tapahtuu tilan keskeltä kolmea vanhaa raidelinjaa seuraten. Aukiotilaa hallitsee Voimalan jyhkeä piippu. Aluerakenteista Pajan
ja Voimalan yhdistävä lämpöputkisilta ja siihen liittyvä painesäiliö säilytetään ja kunnostetaan. Bruno
Granholmin aukiolla sijaitseva vanha nosturi siirretään Piippuaukiolle, jossa rakenne voi toimia osana valaistus- ja opastusjärjestelmää tai esimerkiksi elokuvakankaan kannatintelineenä.
Pintamateriaalit
Piippuaukion raidelinjat pyritään säilyttämään
alkuperäisinä betonista valettuina pintoina, joissa
kiskot ovat näkyvissä. Jos pinnat joudutaan purkamaan, ne tulee ensisijaisesti pyrkiä uusimaan betonisina ja kiskot asentamaan uudelleen nykyisille paikoilleen. Istutetun alueen ulkopuolella aukiota rajaa graniittikiveys, joka on aukioiden peruspinnan materiaalia, harmaata graniittikiveystä.
Istutusalueita ei rajata reunakivillä tai reunuksilla. Jos reunuksia joudutaan pinnantasauksesta johtuvista syistä käyttämään, käytetään lattateräsreunuksia.
Kasvillisuus
Aukion nykyinen kasvillisuus on istutettu
1940- ja 1950-lukujen vaihteessa. VR:n arkistosta on löytynyt aukion alkuperäinen pihasuunnitelma 1940-luvulta. Suunnitelmassa Pajan eteläseinustalle kolmiomuotoiselle alueelle on esitetty unkarinsyreenien rajaama tila. Käytävien reunalla on
käytetty orapihlaja-aitaa. Tilan keskelle jää oleskelupaikka, jonka keskellä on kesäkukkasaareke ja
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laidoilla perenna ja kesäkukkaistuksia nauhamaisina aiheina. Pintamateriaalina on nurmikkoa ja kulkureitit ovat sorakäytäviä. Suunnitelma on toteutunut ainakin puuvartisen kasvillisuuden osalta, mutta perennoiden kohtalosta ei ole tietoa. Vanhoissa
valokuvissa näkyvät käytävälinjaukset ovat hävinneet. Vanhojen valokuvien mukaan aukiolla on ollut penkkejä ja pihakeinu.
Nykyinen kasvillisuus on ränsistynyttä. Bruno
Granholmin kujalla kasvavat huonokuntoiset puut
poistetaan. Niiden tilalle, mutta KT-tontin puolelle,
ehdotetaan uutta puuriviä, esimerkiksi koivuja tai
omenapuita. Puut tulee istuttaa vähintään 2.5 m
päähän kaavarajasta. Kaavaan on merkitty putkilinjaus Piippuaukion istutusalueen poikki. Uusia
istutuksia suunniteltaessa tulee huomioida riittävät
istutusetäisyydet putkilinjoista.
Aukion kasvillisuutta joudutaan uusimaan uusien putkilinjojen ja pinnantasauksen muutosten
sekä kasvillisuuden huonon kunnon vuoksi. Yleissuunnitelmassa on säilytetty alueen tilallinen perusjako, mutta istutusaluetta on laajennettu koko
kiskojen väliselle alueelle. Alkuperäisen suunnitelman mukaisia nurmipintaa halkovia sorakäytäviä
ei ole palautettu. Puiden sijaintia on muutettu, syreenejä vähennetty ja omenapuita lisätty. Kasveilla vahvistetaan aukion muotoa ja raiteiden suuntia. Kasvilajeina toistuvat vanhat lajit; syreenit ja
leikatut orapihlaja-aidat. Aukion peruspinta säilytetään nurmikkona. Konepaja-alueelle tunnusomaiset villiviinit rakennusten seinustoilla pyritään säilyttämään tai uusimaan. Köynnösistutuksia uusittaessa seinustoille voidaan käyttää huomaamattomia teräsvaijereita, jotta kasvit eivät vahingoita
vanhoja seinä- ja kattorakenteita.
Aukion seinustoille ja käytävien varsille sijoitetaan penkkejä ja roskakoreja.
Valaistus
Valaistuksen pääasiallinen tehtävä on toimia
turvallisen liikkumisen mahdollistavana tekijänä.
Lisäksi valaistuksen suuntauksella, sävyllä ja intensiteetillä tulee kunnioittaa alueen yleisilmettä ja
historiaa. Teknisesti valaistuksen tulee täyttää nykyaikaiset suositukset ja vaatimukset niin valaistustekniikan kuin esteettisen ilmeensäkin puolesta. Tavoitteena on luoda valaisinmuodoilla selkeä
visuaalinen yhteys alueen historiaan ja viitteitä alueen historiallisiin toimintoihin.
Suojeltavien rakennusten seinustoilla valaisimet on kiinnitetty seiniin nykyisille valaisinpaikoille sisäänkäyntien yhteyteen. Valaistustapa on sama kuin nykyiselläkin valaistuksella eli suora ja
alaspäin suuntautuva. Valaisintyyppi varustetaan

asymmetrisellä optiikalla, jotta seinäpinta valottuu
korostumattoman pehmeästi aukion pinnalle. Tiilipintojen luonteen ja värin vuoksi valon värisävyksi
tulee 2700K (erittäin lämmin valkoinen).
Voimalan piippua alueen maamerkkinä korostetaan erikoisvalaistuksella. Erikoisvalaistus kiinnitetään piippuun ja sen valaistustapa on epäsuora.
Valaistus muodostaa piipun pinnalle pikselimatriisiin, jota ohjataan erillisellä ohjelmistolla, joka koodataan kohdetta varten. Dynaaminen, digitaalinen
sisältö hakee viitteitä alueen historiasta ja piipun
historiallisesta käyttötarkoituksesta ja sen voimakkaasta symbolisesta merkityksestä alueen maamerkkinä. Avainsanoja sisällölle ovat: vesihöyry,
lämpö ja liike.
Aluerakenteita (ilmasillat ja nosturi) käytetään
valaistuksen osana niin opastuksen kiinnitysrakenteina kuin valaistuksellisina elementteinäkin. Ne
toimivat kiinnityspisteinä täydentävälle yleisvalaistukselle ja rakenteita itseään valaisevalle korostusja erikoisvalaistukselle.

Tekninen kooste:

Valaistusluokka K3, valaistusvoimakkuus Em
7,5lx ja Em1,5lx.
Valonlähde: lampun värintoisto Ra>80 ja värilämpötila <= 3000K.
Valaistuskalusteet:
Seinävalaisin Konepaja-valaisin tai HESS Village Wall ja seinäkiinnike, kiinnikkeen väri musta,
valaisinosa kirkas PMMA
Piipun erikoisvalaistus Traxon Dot-9 ledpikselijärjestelmä ja ohjausjärjestelmä
Erikoisvalaistus:
Infopisteisiin integroitu korostusvalaistus, kalustetoimituksessa
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toiset puistolehmukset (4 kpl) voidaan säästää ja
niiden alla olevat istutukset uusitaan. Aukiolle sijoitetaan esimerkiksi istuskelukalusteita tai taideteos.
Konepajanaukio on kolmiomainen aukio, jonajoesteet ja sen
ka rajautuu AK 22394 kortteliin
kansipihan
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muureihin ja Oppilaskouluun. Konepajaraitin puolella se liittyy aukiomaiseen shared space-tilaan.
sisäänajo
Konepajanaukion
keskelle on sijoitettu yksittäispysäköintihalliin
VIII
puu katseenvangitsijaksi.
pp

kansipiha

AK-kortteli

istuskeluparveke
taso

Konepajan
aukio

grk4

grk3
muuri 50 kpl pp-telineet
1:8
huoltoajo

asfaltti
grk3

grk4

Konepajankuja, pp/ huoltoajo, pelastusreitti

jk/pp

gr-kiveys

grk1

asfaltti
grk2

grk2

grk1

25 kpl pp-teline
grk2

40 kpl pp-telineet

grk2

grk1

asfaltti
grk3

asfaltti gkr3
grk4

kansipiha

opaste

grk1

grk4

grk3
grk4

grk3

istuintaso
50 kpl pp-telineet

huoltoajo

40 kpl pp-teline

parveke

muuri ja kaide

parveke

sisäpiha

grk3

grk4

kansipiha
grk3

parveke

asfaltti

piha-kansi +18.0-18.5

grk3

grk3

traver
ympy

Konepajan
portti
säilyvä gr-muuri
maanpeitekasvit

grk3

asfaltti

Konepajanraitti, jk/pp, pelastusreitti
grk4

grk4

25 kpl pp-teline

istuintasot
50 kpl pp-telineet

Konepajanraitti, jk/pp

grk2

ajoesteet

parveke

opaste

jk/pp

grk3

huoltogrk3
AP muuri

säily

grk1
40 kpl pp-telineet

junavaunu 26.4 x 3.1m
grk1

asfaltti
50 kpl pp-telineet

grk2
50 kpl pp-telineet

traver
ympy

huoltoajo
jk/pp

+17.0

luonnonkiviset
maastoportaat

grk3

grk1

grk2

grk3

sisäpiha

grk2

raideaihe grk2

grk2

+18.0

grk4

grk2

vesipiste
shared space asfaltti
korotettu taso
uudelleen sijoitettu
grk2
valettu betoni
valaisinmasto
asfaltti

asfaltti

jk
penkit
pp/huoltoajo
penkit

gr-kiveys
grk1

grk1
asfaltti

paviljonkirakennusvaraus

traver
ympy

portaat

Aleksis Kiven kadun ja Konepajankujan liittymä

grk1
grk2

traver
ympy

grk2

säilyvä ilmasilta

madallettu
gr-reunakivi

suojatie
raitiovaunulinja

asfaltti

grk1

grk1

grk1

muuri

grk2

grk2

uusittava raidekiskopari
grk1

korotetut raideaiheet

grk2

poistetta

grk4

25 kpl pp-teline

Traverssikuja

grk2
grk 1

grk1

ttävä
sinmasto

korotetut raideaiheet

grk2

Konepajanaukio
grk1

korotetut raideaiheet

grk2

sisäpiha

grk4

grk2

grk1

grk1

koivut

säilytettävä kannatinrakenne

grk1

grk4

Maalaamo

piippu

paviljonkirakennusvaraus

ajoesteet

kis

de
säilyvä rai

grk 1

etoni
kopari +b

säilyvä raidekiskopari
valettu betoni,
pintaan upotettu
koneenosia
katos / lasitettu tila

asfaltti

oni
pihlaja-aita
leikattu ora

ri +bet

iskopa

raidek

esim.
kahvila
+ terassi

grk4

korotettu taso
valettu betoni

Konepajanpasaasi
pp/huolto

grk2

grk 1

nurmi

omenapuu

siirretty nosturi

ps

säilyvä ilmasilta

grk1

ni

eto
+b
aita
jaari
ihla
kop
kis
rap
e
o
u
aid
att
är
leik säilyv

nurmi

jk

jk
grk 1

syreenit

Piippuaukio

istuintasot

penkit

grk 1

penkit

penkit

penkit

säilyvä

istutus

grk2

villiviinit

trave
ympy

Uusien rakennusten sisäpiha

grk 1

grk1

grk3

grk4

asfaltti

kääntöpaikka

ajopuomi

grk 4

pp

grk 4

asfaltti

VIII

jk/pp

la saavutetaan riittävä kontrasti sisäänkäyntiaukioihin nähden.
Konepaja-aluetta rajaaviin katuihin liittyvät julTasoeroja pyritään välttämään. Tarvittavat takiset ulkotilat, Konepajanaukio, Konepajaportti se- soerot aukioilla tehdään graniittisilla tukimuureilla
kä muut Aleksis Kiven katuun, Sturenkatuun ja tai reunakivillä, väri harmaa.
Teollisuuskatuun liittyvät pikkuaukiot, toimivat väAukiot toimivat myös jalankulun ja pyöräilyn
IV
IV
littävänä pintana historiallisen alueen ja ympäröi- sekä huoltoajon reitteinä sekä huoltoajoneuvojen
VIII
kansipiha III
kansipiha III
kansipiha
vän kaupungin
välillä.
kääntöpaikkoina. Talvikunnossapidettävien
kulkuVIII
III
grk 4
grk4
Aukioiden yleisilmeen tulee olla yhtenäinen. Si- reittien
kohdalla aukiot ovat asfalttipintaisia. grk 4
asfaltti
sääntuloaukioiden pääasialliseksi pintamateriaavalaistaan samoilla pylväs(pysäköintihallinSisäänkäyntiaukiot
kansi)
ajoesteet
liksi on ehdotettu vaaleaa graniittikiveystä,
esimervalaisimilla
kuin
muuallakin
ajoesteet
psalueella.
purettava
ilmajohto
kiksi vaaleanharmaata noppakiveystä,
jonka
värilKonepajanaukiosta
ja
Konepajanportista
sekä
city-wc
vesipiste
tään tulee poiketa riittävästi konepajan ydinalueen Konttorin ja Korttelin AK 22392 välisestä huoltopikatos
harmaasta peruspinnasta.
hasta on tehtysäilyvä
osa-aluetta
raidekiskopari 4 koskeva rakennustagrk2
kääntöSisääntuloaukioiden tulisi hahmottuaBrun
alueella
paohje
ja
niiden
toteutussuunnittelu
on käynnissä.
o Granholmin paikka
grk1
aukio rapurettavat
siltanosturirakenteet
omina erillisinä aiheinaan, joten niitä rajaavien
Ruokalan
ja Konttorin välissä sijaitseva Kokennusten pitkittäisten seinustojen kiveysten tuli- nepajanportti toimii jatkossakin yhtenä alueen sibetoni,
valettu
si olla kivikooltaan suurempia. Kaikkien konepa- grk1 säänkäynneistä.pintaan
Nykyinen
porttirakennus ja koroupotettu
koneenosia
jan alueen laidoilla olevien kiveysten tulisi olla vä- tettu kivetty terassi
puretaan. Aleksis Kiven kadun
grk2
riltään samaa vaaleanharmaata
sävyä. Kiveyk- reunassa olevasäilyvä
teräsaita
raidekiskopari ja -portti sekä istutusalusen pintakäsittelyillä ja ladontasuunnan vaihteluil- etta rajaavat graniittipaadet säilytetään. Hyväkun-

4.4 Sisäänkäyntiaukiot

säilyvä teräsaita ja portti
grk4

42
Pasilan konepaja
julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma
1:1000

LOCI

M A I S E M A - A R K K I T E H D I T OY

Ruoholahdenkatu 8 00180 Helsinki etunimi.sukunimi@loci.fi

grk4

dekiskopari

säilyvä rai

+betoni

piippu

grk2

Konepajanportti ja korttelin 22392 huoltopiha

säilyvä ilmasilta

pp

grk3

grk4

ajopuomi

Konepajankuja, pp/ huoltoajo, pelastusreitti

25 kpl pp-teline

säilyvä raidekiskopari
säilyvä
portaat raidekiskopari
istutus
istutus

rakennuspaviljonkivaraus
rakennusvaraus

säilyvä raidekiskopari
valettu betoni,
pintaan
upotettu
raidekiskopari
säilyvä
koneenosia
betoni,
valettu
katosupotettu
/ lasitettu tila
pintaan
koneenosia
katos / lasitettu tila

grk1

korotetut raideaiheet

paviljonkirakennusvaraus

uusittava raidekiskopari
40 kpl pp-telineet

asfaltti

grk4
muuri
grk4

50 kpl pp-telineet

huoltoajo
huoltoajo

50 kpl pp-telineet

parveke

grk4

grk3

Konepajanraitti,
grk3 jk/pp, pelastusreitti

istuintaso
grk3
muuri

grk3
grk3

40 kpl pp-telineet
grk4

parveke

Konepajan
kansipiha

portti n
Konepaja
portti
säilyvä gr-muuri

maanpeitekasvit
säilyvä gr-muuri

grk3

maanpeitekasvit
säilyvä teräsaita ja portti

40 kpl pp-telineet
grk4

grk4

muuri

grk3

asfaltti

grk4
parveke

grk4

parveke

kansipiha

50 kpl pp-telineet

ko

grk4
grk3

muuri

junavaunu 26.4 x 3.1m

ajoesteet

opaste
50 kpl pp-telineet

grk2

50 kpl
pp-telineet
junavaunu 26.4
x 3.1m

50 kpl pp-telineet

50 kpl pp-telineet

Konepajanraitti, jk/pp, pelastusreitti
grk3
Konepajanraitti,grk4jk/pp, pelastusrei
tti
grk1

grk4

asfaltti

muuri ja kaide
parveke

grk4

50 kpl pp-telineet

junavaunu 26.4 x 3.1m
grk1
asfaltti 50 kpl pp-telineet

muuri

korotk

kansipiha

uudelleen sijoitettu
valaisinmasto
uudelleen
sijoitettu
valaisinmasto

grk3
muuri
grk3
muuri

1:8

grk4
parveke

parvekekansipiha

grk3

grk3
parveke

grk4

asfaltti
grk4
grk4

parveke

parveke

muuri
muuri ja kaide

sisäp
iha
kansipih
a

parveke

kansipiha

grk3

asfaltti
muuri

muuri ja kaide

1:8

grk3

1:8

parveke
parveke

grk4

kansipiha
grk3

rk3

50 kpl pp-telineet

asfaltti
istuintaso

asfaltti

huoltoajo
huoltoajo

grk1

uusittava
grk1raidekiskopari

valaisinmasto
siirrettävä
50 kpl pp-telineet
valaisinmasto
opaste
opaste

grk2

huoltoajo
huoltoajo
jk/pp
jk/pp asfalttiasfaltti

ävä
rk1
nmasto
grk3

grk1
uusittava raidekiskopari

uudelleen sijoitettu
valaisinmasto siirrettävä

korotettu taso
valettu betoni
grk2

asfaltti
asfaltti

grk1
40 kpl pp-telineet

grk1

vesipiste
paviljonkiraideaihe
grk2taso
korotettu
rakennusvaraus vesipiste
valettu betoni
paviljonk
itaso
korotettugrk1
rakennusvaraus valettu betoni

grk1

vesipiste

grk1

grk1

grk2

grk2

grk2
grk2

grk2

grk1

grk1

grk1

grk1

korote
kor

grk2
grk2

25 kpl pp-teline

grk2

grk2

grk3
grk3

säilyvä teräsaita ja portti

grk4

43
Pasilan konepaja
julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma

LO

koro

grk2
grk2

grk2
grk2

grk2

grk1

grk2
grk2

grk4

grk1

grk1

ajoesteet
traverssiajoesteet
ympyrä
traverssiympyrä

grk1
grk2

säilyvä ilmasilta

grk1

grk1

sisäpiha
grk4

korotetut raideaiheet

grk2

esim.
kahvila
esim.
+ terassi
kahvila
+ terassi

grk4

grk2

asfaltti

istuintasot

korotettu taso
valettu betoni
paviljonkikorotettu
taso
valettu betoni

asfaltti
grk3

grk2

piippu
grk1
korotetut raideaiheet

grk2

ps

jk
penkit
pp/huoltoajo
grk1

omenapuu
is
+ terassi
eto
rap
itaek
+b
nurmi ttu o
r-aid
ari
a
väja
ps
kop
leik asäpilihyla
omenapuu
kis
r
ide
uo
a
t
r
t
a
ä
nurmi
raidekiskopari
säilyvä
ps
leik säilyv
valettu betoni,
pintaan upotettu
i
nurmi
+beton
pihlaja-aita
koneenosia idekiskopari
leikattu ora
vä ra tila
katos
/ lasitettu
säily
a
etonietoni
+b
ri
+b
pakopari leikattu orapihlaja-ait
kokis
isde
ek
id
rai
ä
ra
grk1
lyv
vä
säilysäi
piippu
+betoni
ari
kop
kis
de
säilyvä rai
grk2

ps

istuintasot

penkit

penkit
penkit

grk1

grk2

kääntöpaikka
kääntöpaikka

grk1

penkit

valettu betoni,
pintaan upotettu
koneenosia
betoni,
valettu
pintaan upotettu
koneenosia

Teollisuuskadun ja Konepajankujan liiittymä

grk2

syreenit

penkit

grk2

penkit
penkit

2
grk2

grk

traverssiympyrä

penkit
villiviinit

Piippuaukiosyreenit ni
esim. ita
eto
+b
nurmi
a
Piippuaukio
kahvila
jaari
ni
ihla
kop

2

paviljonkirakennustraverssivaraus ympyrä

grk2

villiviinit

istutus

grk1
grk1

25 kpl pp-teline

oni
pihlaja-aita
leikattu ora

grk2
grk2

säilyvä raidekiskopari

grk

korotettu taso
valettu betoni

ri +bet

iskopa

raidek

leikattu orapihlaja-aita
leikattu orapihlaja-aita

grk2
kuja
B. Granholmin
B. Granholmin kuja

grk1
grk1
grk2

grk1

gr-kiveys

säilyvä

valettu betoni,
pintaan upotettu
koneenosia

penkit
penkit

nurmi

grk1

penkit
penkit

penkit

ps

omenapuu

siirretty nosturi

uo
att
ä
leik säilyv

ni

eto
a
+b
-ait
ari
kop
ekis
id
ra

laja

ih
rap

säilyvä ilmasilta

nurmi

grk1

sisäpiha

katos
säilyvä raidekiskopari
grk4

Bruno Granholmin
aukio
Brun
o Granholmin
aukio

grk1

traverssigrk2
ympyrä
traverssigrk2
ympyrä

syreenit

ps
ps

katos
säilyvä raidekiskopari

grk2

grk1

grk1

Teollisuuskadun ja Bruno Granholminkujan
liittymä
grk2

Piippuaukio

asfaltti
asfaltti

grk1
asfaltti
grk2 asfaltti
grk2

grk1

penkit

ympyrä
traverssiympyrä

asfaltti
asfaltti

grk2
katos
säilyvä raidekiskopari

Bruno Granholmin
grk1
aukio traverssi-

grk2

penkit

grk1

grk2

grk2

villiviinit

grk1

grk1

grk4

kansi

VIII

kääntöajoesteet paikka
(pysäköintihallin
kansi)
purettava
ilmajohto
ajoesteet
purettava
ilmajohto

city-wc
vesipiste
city-wc
vesipiste

kan

VIII

grk4

(pysäköintihallin kansi)

asfaltti

ps

poistettava ilmasilta

poistettava ilmasilta
grk2

VIII

grk4

huoltoajo
huoltoajo

jk/pp
jk/pp

gr-kiveys
gr-kiveys

city-wc
vesipiste

kansipiha III
kansipiha III

grk 4

ajoesteet

portaat

koivut
koivut

grk4

(pysäköintihallin kansi)

purettava
ilmajohto

VIII
VIII

kansipiha III
kansipiha III

VIII

grk 4
traverssiympyrä
traverssiympyrä

IV

grk4

kansipiha III

grk 4

siirretty nosturi
siirretty nosturi

grk 4

VIII

säilyvä ilmasilta
säilyvä ilmasilta

kansipiha III

IV
kansipiha III

VIII

sisäänajo
pysäköintihalliin
sisäänajo
VIII
pysäköintihalliin

koivut

IV

VIII

asfaltti

grk3

asfaltti
asfaltti

jk/pp
grk3 jk/pp

ajoesteet

IV

Pasilan konepaja
julkisten
ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma
Pasilan
konepaja
Cjulkisten
I M A ulkotilojen
I S E M A -jaA valaistuksen
R K K I T E Hyleissuunnitelma
D I T OY
1:1000

Periaateleikkaus 1:200

4.5 Konepajanraitti
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Konepajanraitti yhdistää toisiinsa Konepajan
eri osa-alueet sekä poikittaiset kadut. Asemakaavassa Konepajanraitti on jalankululle ja pyöräilylle
varattu katu. Huoltoajo on sallittu vain Traverssikujalta Kokoonpanohallin kulmalle saakka. Raitti toimii myös kortteleiden AK 22392 ja AK 22394 kohdalla pelastusreittinä.
Konepajanraitti jatkuu jalankulku- ja polkupyöräyhteytenä konepajan pohjoisosaan kohti Itä-Pasilaa. Konepajanraitti risteää raitiovaunuliikennettä palvelevan Traverssikujan kanssa ja ylitys tapahtuu suojatien kohdalta. Maalaamon päädyssä Konepajanraitti laajenee aukiomaiseksi shared space-tilaksi, jossa sekä jalankulkijat, pyöräilijät ja huoltoajo liikkuvat tasa-arvoisesti. Traverssikujan reunaan on maaston tasoeron vuoksi tehtävä maastoportaat tai luiska. Maalaamon kulmalla
maasto on tasossa kadun kanssa.
Neljän metrin levyisen raitin pintamateriaali on
musta asfaltti. Käytävää jäsentävät graniittikiveykset (vaalea kiveys Aleksis Kiven kadun puolella
ja tumma kiveys konepajarakennusten puolella).
Raitin päätteenä on toimistokortteli, jonka läpi pääsee Sturenkadulle. Virallinen pyörätie jatkuu
Konepajankujan välityksellä Aleksis Kiven kadun
ja Sturenkadun polkupyöräverkostoihin.
Konepajaraitin poikki kulkee teknisen huollon
tunneli, jonka sijainti on huomioitava jatkosuunnittelussa rakenteiden ja valaisimien sijoittamisessa.
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4.6 Konepajanpasaasi

aukottamat julkisivut.
Pasaasi on jaksotettu kolmeen noin 8 metrin
levyiseen vyöhykkeeseen. Keskikaista on asfalttipintaista katualuetta, jossa huoltoajoreitti ja pyörätie ovat rinnakkain. Pasaasin laidoilla olevat 8
metrin levyiset seinusta-alueet ovat KTY -tonttia.

Konepajanpasaasi on asemakaavan mukaisesti jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu. Konepajanpasaasi on komea, pelkistetty, pitkittäinen tila, jota rajaavat Maalaamon ja Kokoonpanohallin kaarevien pariovien

Niiden pintamateriaali on harmaa graniittikiveys.
Raideaiheet erotetaan peruspinnasta poikkeavalla graniittikiveyksellä alueelle yhtenäisen periaatteen mukaisesti. Rakennusten seinustoille jää jalankulkuvyöhyke, jossa myös on tilaa oleskelulle ja
esimerkiksi terassitoiminnoille.
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grk 4

grk 4

pp

asfaltti

Konepajanpasaasi 1:1000

grk 1

grk 1

ajoesteet

kääntöpaikka

säilytettävä kannatinrakenne

grk2
grk1

grk1

säilyvä ilmasilta

grk1

grk2

grk1

+17.0

asfaltti
grk2

grk2

shared space

asfaltti

grk3

40 kpl pp-telineet

grk2

40 kpl pp-telineet

grk1

asfaltti

grk1

opaste

Konepajanraitti, jk/pp

grk2

gkr3

AK-kortteli

Konepajan
aukio

ajoesteet

istuskelutaso

asfaltti

grk3

piha-kansi +18.0-18.5

asfalt
grk3

istuintaso

jk/pp

luonnonkiviset
maastoportaat

grk3

grk1

asfaltti

grk2

grk3

huoltoAP
+18.0

raitiovaunulinja

jk

grk 1

grk2

46
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Nykyinen sähköjunahalli puretaan ja tilalle rakennetaan pysäköintihalli (LPA-tontti). Rakennuksen läpi on linjattu jalankulku- ja pyörätieyhteys.
Huoltoajon kääntöpaikka on LPA-rakennuksen
edustalla. Enintään 8 metrin pituiselle ajoneuvoille
mitoitettu kääntöpaikka ulottuu tonteille sekä sivuaa pyörätietä. Huoltoajon tilantarve sekä kuormitus täytyy huomioida myös tonttien jatkosuunnittelussa. Konepajapasaasin päätteeksi tarvitaan ajoesteet, jotta läpiajo ei ole mahdollista.
Konepajanpasaasin tilakokonaisuuteen sijoittuu monta vanhaa aluerakennetta. Maalaamon
ja Kokoonpanohallin välinen ilmasilta säilytetään
osana uutta opastus- ja valaistusjärjestelmää. Konepajanpasaasin siltanosturi kannatinrakenteineen puretaan, koska sen kannatintolpat sijoittuvat
kulkureitille. Kokoonpanohallin julkisivuun on kiinnitetty ajolangan kannatinrakenne. Rakenteen säilyttämisen edellytykset sekä sen hyödyntäminen
valaistuksen osana tulee selvittää jatkosuunnittelussa. Koska aluerakenteet ovat osittain KTY- tonteilla, osittain katualueella, niiden kunnostustuksesta ja ylläpidosta tulee tehdä rasitesopimukset.
Konepajaraitin reunalla (pääosin KTY-tontin
puolella) on teknisen huollon tunneli, jonka sijainti on huomioitava jatkosuunnittelussa ja rakenteiden sijoittamisessa.
Konepajanpasaasille ei sallita kiinteitä kalusteita ja varusteita. Tonteille sijoittuvat terassien kalusteiden tulee noudattaa alueen yleisiä kalusteohjeita.

Tekninen kooste:
Valaistusluokka K3, valaistusvoimakkuus Em
7,5lx ja Em1,5lx.
Valonlähde: lampun värintoisto Ra>80 ja värilämpötila <= 3000K.
Valaistuskalusteet:
Seinävalaisin Konepaja-valaisin tai HESS Village Wall ja seinäkiinnike, kiinnikkeen väri musta,
valaisinosa kirkas PMMA
Vaijerivalaisin Philips FreeStreet
Erikoisvalaistus: ilmasiltoihin integroitu korostusvalaistus ja täydentävä yleisvalaistus

Hess, Village seinävalaisin

Valaistus
Suojeltavien rakennusten seinustoilla valaisimet on kiinnitetty seiniin nykyisille valaisinpaikoille sisäänkäyntien yhteyteen. Valaistustapa on sama kuin nykyiselläkin valaistuksella eli suora ja
alaspäin suuntautuva. Valaisintyyppi varustetaan
asymmetrisellä optiikalla jotta seinäpinta valottuu
korostumattoman pehmeästi ja valo kantautuu aukion pinnalle. Tiilipintojen luonteen ja värin vuoksi valon värisävyksi tulee 2700K (erittäin lämmin
valkoinen).
Yleisvalaistusta täydennetään tarvittaessa rakennusten seiniin kiinnittyvällä ripustusvalaistuksella. Valaisintyyppi on sama kuin Bruno Granholmin aukiolla.
Aluerakenteita (ilmasillat) käytetään valaistuksen osana niin opastuksen kiinnitysrakenteina
kuin valaistuksellisina elementteinäkin. Ne toimivat kiinnityspisteinä täydentävälle yleisvalaistukselle ja rakenteita itseään valaisevalle korostus- ja
erikoisvalaistukselle.
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4.7 Bruno Granholmin kuja
Bruno Granholmin kuja on jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. Suojeltavien rakennusten tontit ja Piippuaukion kasvillisuus työntyvät osaksi katutilaa. Katualueen leveys on noin 12 metriä.
Kujaa rajaavat Kokoonpanohalli, Paja, Voimala
sekä Teollisuuskadun reunalle tulevat uudet rakennukset. Kujalla huoltoajoreitti ja pyöräreitit toimivat
rinnakkain. Vanhat traverssiympyrä-aiheet ja niitä
yhdistävä kujan suuntainen raide sekä kujaa poi-
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Bruno Granholmin kuja 1:1000

gr-kiveys

jk/pp

traverssiympyrä

huoltoajo

sisäänajo
pysäköintihalliin

poistettava ilmasilta

grk1

grk1

säilyvä ilmasilta

penkit
penkit

leikattu orapihlaja-aita

grk1

grk2

B. Granholmin kuja

grk2

2

grk

grk2

traverssiympyrä

siirretty nosturi

traverssiympyrä

koivut

penkit

traverssiympyrä

VII

penkit

asfaltti

asfaltti
grk2

grk1

grk2

kittain jäsentävät raideaiheet palautetaan näkyviin tään nykyisille valaisinten paikoille.
kivettyinä pintoina. Muu kadunpinta on asfalttia.
Valaistustapa on sama kuin nykyiselläkin vaAsfalttiin rajautuvat tonttien kiveykset ovat samaa laistuksella eli suora ja alaspäin suuntautuva. Vamateriaalia kuin Bruno Granholmin aukion perus- laisintyyppi varustetaan asymmetrisellä optiikalpinta. Kiveysten tulee olla harmaata graniittikiveys- la, jotta seinäpinta valottuu korostumattoman pehtä. Raideaiheiden kiveysten tulee täyttää esteettö- meästi ja valo kantautuu aukion pinnalle. Tiilipintomyyden perustason vaatimukset.
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4.8 Konepajankuja
Konepajankuja on noin 20 metriä leveä katutila, jota rajaavat Aluskehysosasto sekä KT 22403kortteli. Sen aukiomaiset sisäpihat avautuvat kujan suuntaan.
Aleksis Kiven kadun risteys on tärkeä saapumissuunta alueelle ja kujalta avautuu pitkä näkymä
Konepajanraitille sekä Bruno Granholmin aukiolle.
Konepajankuja on jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. Katualueella on rinnakkain kaksi 4 metrin levyistä asfalttipinKonepajankuja 1:1000
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grk3

grk4

grk4

taista reittiä, joista molempia voidaan käyttää huoltoajoon sekä polkupyöräilyyn. Leveä keskikaista
on jäsennetty kiveyksellä ja sille voidaan sijoittaa
oleskelukalusteita tai polkupyörätelineitä. KT-korttelin puolella Konepajankujaa käytetään pelastusreittinä.
KT-korttelin pysäköintihallin ajoliittymä on Aleksis Kiven kadulta. Kaavassa Teollisuuskadulle ei
sallita ajoa, tarvittaessa läpiajo estetään ajoestein.
Huoltoajon kääntöpaikkana toimii sisäänkäyntiaukio Teollisuuskadun päässä. Aukio sijaitsee maanalaisen pysäköintihallin kansirakenteen päällä, joten uusien rakenteiden tilavaraukset ja käyttökuormat on huomioitava jatkosuunnittelussa.
Rakennusten edustojen jalankulkupintoina toimivat kiveykset ovat esteettömyyden perustason
täyttävää vaaleanharmaata graniittikiveystä. Aluskehysosaston seinustan kapea kiveyskaista liittää
rakennuksen Bruno Granholmin aukion harmaaseen graniittikiveykseen.
Infopiste on sijoitettu näkyvälle paikalle Konepajanraitin ja -kujan risteykseen.
Valaistus
Konepajankuja valaistaan KT-korttelin ja Aluskehysosaston väliin sijoitetuilla pylväsvalaisimilla. Pylväät ovat tyypiltään samanlaisia kuin alueen muutkin peruspylväät. Valaisinvarteen kiinnitetään kaksi valaisinpäätä. Valaisinten sijoittelussa
on huomioitava sisäänkäyntien sijainti sekä huoltoajon ja pelastusreitin tilavaatimukset.
Aluskehysosaston sisäänkäyntijulkisivuilla on
lisäksi seinään kiinnitetyt valaisimet sisäänkäyntien kohdalla.

Tekninen kooste:
Valaistusluokka K3, valaistusvoimakkuus Em
7,5lx ja Em1,5lx.
Valonlähde: sama tai vastaava kuin jo Konepajaraitin toteutuneella pohjoisosalla, lampun värintoisto Ra>60 ja värilämpötila <= 3000K.
Valaistuskalusteet:
Pylväsvalaisin malli Konepajakujalla, 2-päinen
valaisinvarsi, sisäänkäyntiaukioille tavallinen valaisinvarsi, väri RAL 7016.
Seinävalaisin Konepaja-valaisin tai HESS Village Wall ja seinäkiinnike, kiinnikkeen väri musta,
valaisinosa kirkas PMMA.
Erikoisvalaistus:
Infopisteisiin integroitu korostusvalaistus, kalustetoimituksessa.
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5 Korttelialueet
5.1 Uudet rakennuskorttelit
Uusien rakennuskortteleiden liittyminen
julkiseen ulkotilaan
Konepaja-alueen rajautuminen suhteessa ympäristöönsä muuttuu vahvasti. Uudet asuin- ja toimistorakennukset muodostavat selkeälinjaiset,
muurimaiset rajat alueelle. Uusien rakennusten
kerroskorkeus ylittää selvästi alkuperäisen mittakaavan. Rakennusten väleistä ja tornimaisten rakennusmassojen lomitse ympäröivä kaupunki hahmottuu yhä maisemassa.
Jalustaosan aukotusten tulisi vastata vanhojen rakennusten korkeutta ja mittakaavaa sekä
yksityiskohtien korostaa rakenteen massiivista ilmettä. Julkiseen ulkotilaan avautuvien rakennusten aukotusten mitoituksen tulisi vertautua konepajan rakennusten kahden kerrokseen korkuisiin
oviaukkoihin.
Ulkotilaa rajaavien muurien tulee olla julkisivuiltaan selkeitä, hienovaraisesti jäsenneltyjä,
aukotusten mittakaava riittävän suuri (suhteessa
konepajarakennusten aukotuksiin). Muurien ma-

Näkymä Aleksis Kiven kadulta
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Kolumba Museo , Saksa
Peter Zumthor
Kuva: Arkkitehtitoimisto JKMM Oy
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teriaalina käytetään punatiiltä.
Uusien rakennusten seinustoilla ja sisäänkäyntien yhteydessä noudatetaan periaatetta, jonka mukaan seinustojen kiveykset ovat vaaleanharmaata graniittikiveystä. Kiveysten tulee olla esteettömiä ja niiden koon tulee erottua riittävästi sisääntuloaukioiden (Konepajanportti, Konepajanaukio ja
muut katuihin liittyvät aukiot) vaaleaharmaista noppakivetyistä pinnoista.
Asuinkortteleiden pihat ovat korotettuja kansipihoja, joiden tulisi alistua julkiselle ulkotilalle.
Asuinpihojen leikkivälineet, pihakalusteet yms.
tulisi kätkeytyä muurien, aitojen ja kasvillisuuden
taakse. Pihojen kasvillisuuden tulisi muodostaa
selkeitä, suurilinjaisia aiheita Konepajan alueelta
katsottuna. Rakennusten kansipihoille tulee istuttaa vain pienikokoisia puita, h= max 5 m (esimerkiksi koristeomenapuut, orapihlajat).
Kaikki rakennusten aidat ja kaiteet tulee olla
maalattua terästä, väri musta, RAL 7016.

een yleiseen valaistusilmeeseen ja tehoihin. Mittakaavaksi eteenkin kansipihoille suositellaan pollaritasoista valaistusta, jotta mahdolliset häikäisypisteet jäävät muurien, aitojen ja kasvillisuuden taakse. Mahdolliset seiniin kiinnittyvät valaisimet tulee suunnasta hallitusti ja varustaa korkealaatuisin häikäisysuojin.

tus

Uusien rakennusten rakennustapaohjeis-

Valaistus
Piha-alueiden valaistus ja sisäänkäyntien valaistus tulee yhteen sovittaa mittakaavaltaan alu-

Uudessa rakentamisessa, eritoten kaksikerroksisen podestin osalla, noudetaan karkeaa muuraustapaa korjausrakentamisen tavoin. Julkisivun
jäsentelyssä suositaan alueella vallitsevaa mittakaavaa. Ikkuna-aukot nousevat läheltä maan tasoa puolentoista tai kahden kerroksen korkeuteen.
Pieni mittakaava saavutetaan ikkunajakojen avulla. Muurauksessa käytetään pääosin ympäröivän
rakennuskannan mukaisia tiilimalleja sekä muuraus- ja saumaustapoja. Kierrätystiilien käyttö tai toisaalta modernit tiilikuvioinnit ovat yhtälailla mahdollisia, kun strukturointi on tiilen ja ympäröivän
rakennuskannan mittakaavan mukainen. Myös tiilien ja saumojen värimaailma noudattelee podes-

Verkatehtaan Kulttuuritehdas
Arkkitehtitoimisto JKMM Oy

Gantenbein Viinitarha, Sveitsi
Bearth&Deplazes Architecten
Kuva: Ralph Feiner / Gramazio&Kohler

Galleria ’Am Kupfergraben 10’, Saksa
David Chipperfield Architects
Kuva: Arkkitehtitoimisto JKMM Oy

Gantenbein Viinitarha, Sveitsi
Bearth&Deplazes Architecten
Kuva: Ralph Feiner / Gramazio&Kohler

tissa konepajan alueen nykyistä värimaailmaa, punatiilen sävyjä ja harmaata saumaa. Käsin lyödyn
kaltainen ruukin tiili on mahdollinen, jos kierrätystiiliä ei ole käytettävissä. Muuraussaumoissa voidaan harkita sauman kevyttä ylitasoitusta tai säkkihiertoa. Ylemmissä kerroksissa tavoitellaan vaalea ilmettä alueelle 4 luodun periaatteen mukaisesti. Karkea kolmikerrosrappaus käsiteltynä kalkkimaalilla tai vaalea paikallamuuraus ovat keinoja ilmeen saavuttamiseksi.
Kortteli KTA 22391 (Hybridirakennus)
Korttelista on tehty viitesuunnitelma kaavoituksen pohjaksi. Rakennuksen massoittelu perustuu kahden kerroksen korkuiseen jalustamuuriin ja
korkeampiin torneihin. Asuntopihat sijoittuvat kannelle tornien väleihin. Rakennuksen maatasokerroksiin on sijoitettu liike- ja toimistotiloja, jotka aukeavat Bruno Granholmin aukion suuntaan. Rakennuksen alle on tulossa maanlainen pysäköintihalli, jonka ajoyhteys on Teollisuuskadulta Bruno
Granholmin kujalle.
Kortteli AK 22392

Korttelista on tehty viitesuunnitelma kaavoituksen pohjaksi. Tämä korttelin yksityiskohtaisemmat rakennustapaohjeet on määritelty osa-aluetta
4 koskevassa julkaisuissa Pasilan konepaja, osaalue 4, rakennustapaohje sekä julkisten ulkotilojen
ja valaistuksen suunnitteluohje, 2014:1.
Kortteli AK 22394
Korttelista on tehty viitesuunnitelma kaavoituksen pohjaksi. Tämä korttelin yksityiskohtaisemmat rakennustapaohjeet on määritelty osa-aluetta
4 koskevassa julkaisuissa Pasilan konepaja, osaalue 4, rakennustapaohje sekä julkisten ulkotilojen
ja valaistuksen suunnitteluohje, 2014:1.
Kortteli KT 22403
Korttelista on tehty viitesuunnitelma kaavoituksen pohjaksi. Massiivinen kuusikerroksinen rakennusrunko jäsentyy siihen lovettujen aukioiden ja
kansipihojen kautta. Rakennus avautuu maatasossa olevien aukioiden kautta Konepajankujan suuntaan. Rakennuksen alle on tulossa maanlainen pysäköintihalli, jonne on ajoyhteys Konepajakujalta.

(Kortteli 22390 LPA-1 )
Sähköjunahallin korvaavan liike- ja pysäköintitalon rakennustapaohjeistus
Vanhan sähköjunahallin korvaava uusi rakennus määrittelee merkittävästi aluetta Teollisuuskadulle. Etelä- ja pohjoispäissä uusi rakennus liittyy
vanhoihin Kokoonpano- ja Maalaamo-halleihin.
Ylimmät kerrokset on varattu pysäköinnille liiketilojen sijaitessa maantasossa. Rakennuksen päätyihin on esitetty seinämaalauksia tai keramiikkaa
esimerkiksi taidekilpailun kautta. Pitkä julkisivu
voidaan muurata valoa läpäisevästi algorytmisen
suunnitelman ohjaamana. Liiketilojen osalta julkisivu on lasilla lämmöneristetty. Katutasolla, näyteikkunoiden osalla lasit ovat näkyvissä. Julkisivulinjan alareuna on veistetty elävöittämään katualuetta ja merkitsemään sisäänvedoin pääsisäänkäyntikohdat konepajahalleihin ja Traverssikujalle.
Räystäslinjan tulee peittää katolle pysäköityjen autojen hahmot kaupunkikuvassa.

1. kerros

Julkisivu Teollisuuskadulle

Julkisivu Traverssikujalle

Liike- ja pysäköintitalon periaatepiirustus
Arkkitehtitoimisto JKMM Oy
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Uudet puurakennukset
Bruno Granholmin aukiolla olevat vanhat puurakennukset (Pyörösorvi ja Kuljetus- ja siivousosasto) sijaitsevat ulkotilaa hyvin jäsentävissä
paikoissa ja tuovat arvokkaan mittakaavallisen lisän aukiotilaan. Koska puurakennukset jouduttaneen purkamaan, niiden tilalle tulee harkita uusia
puurakennuksia, joihin voidaan sijoittaa alueen tarvitsemia palveluja, kuten esimerkiksi wc-, varasto- ja projektitoimistotiloja. Uusien rakennusten ilme voi olla moderni, mutta ne voivat ottaa aiheistoa alueelta.

Glass Farm
MVRDV
Kuva: Jeroen Musch

Glass Farm
MVRDV
Kuva: http://weburbanist.
com/2013/01/23acade-illusion-via-photo-printed-glass/

Kuljetus- ja siivousosasto

WDC Paviljonki
Aalto yliopiston puustudio
Kuva: Riku Kettunen
Pyörösorvi

WDC Paviljonki
Aalto yliopiston puustudio
Kuva: Pyry-Pekka Kantonen
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5.2 Suojeltavat rakennukset
Pasilan konepaja-alue on tärkeä merkkipaalu Valtionrautateiden rakentamisen historiassa,
liittyen rataliikenteen intensiiviseen kasvukauteen
1900-luvun vaihteen Suomessa. Toiminta jatkui
Pasilassa sadan vuoden ajan, eli 2000-luvun alkuun asti, kunnes Valtionrautatiet lopetti alueella
teollisen toimintansa.
Pasilan konepaja-alue on sisällytetty Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) listalle. Samaan
suojeltuun kokonaisuuteen kuuluvat SOK:n funktionalistinen teollisuuskortteli Sturenkadun kaak-

koispuolella sekä pohjoisempana erikseen sijaitseva rautatievarikoille luonteenomainen kaareva
Pasilan veturitalli Toralinnan asuinkasarmeineen
(pääradan länsipuolella).
Asemakaavaehdotuksessa on sr-1 merkinnällä tarkemmin suojeltaviksi rakennuksiksi esitetty Aluskehysosasto, Maalaamo, Kokoonpanohalli, Paja ja Voimala, kuten ovat myös Aleksis Kiven katua reunustavat Konttori sekä Ruokala ja
oppilaskoulu. Lasipalatsi ja siihen liittyvät katokset ovat kaavassa merkinnällä vr, vr/k, jonka mukaan rakennukset saa säilyttää ja kunnostaa sellaiseen käyttöön, joka ei haittaa tai rajoita alueen
asemakaavassa määrätyn pääkäyttötarkoituksen

mukaista käyttöä. Voimalan savupiippu (sk) on
suojeltava kohde.
Konepaja-alueesta ja suojelluiksi merkityistä
rakennuksista on tehty Rakennushistorian selvitykset ja inventoinnit (Livady Oy).
Suojellut rakennukset edustavat kahta eri mittakaavaa: rakennuksia junia ja ihmisiä varten. Niiden lähiympäristön jatkosuunnittelussa tulee tämä
ottaa huomioon.

Taka-alalla SOK:n funktionalistinen teollisuuskortteli,
edessä Konepajanraitti ja Voimala. Kuvaote (LIV/RHS).
“Punatiilisille konepajarakennuksille kontrastin muodostavan valkean, tilajärjestelyltään yhtenäisen tuotanto- ja
varastorakennuskompleksin ovat suunnitelleet arkkitehdit Erkki Huttunen ja Valde Aulanko 1930-luvulla.” (MV/
RKY)
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Suojeltujen VR:n konepajarakennusten korjaustapaohjeistus
Vanhan korjauksessa sekä uuden liittämisessä
vanhaan materiaalivalinnat ja käsityövaltainen rakentamisen tapa ovat konepajaympäristössä keskeisiä. Rakennusten päämateriaalina on puhtaaksimuurattu punatiili, siihen liittyvine teräs- ja lasirakenteineen. Korjaustöissä noudatetaan samaa rakentamisen tapaa kuin nykyisissä rakennuksissa;
tiilirakenteet tehdään paikalla muuraten, teräs hitsaten tai niitaten ja esimerkiksi teräsristikkorakenteita rakenteita alueen tapaan käyttäen. Työn laatu
ja detaljoinnin taso vanhan rakennuskannan mukaan. Perinteisten materiaalien käytön tulee olla

Tämän luvun valokuvat ovat poimintoja Livadyn rakennushistorian selvityksistä ja inventoinneista (LIV/RHS),
painottuen Kokoonpanohalliin ja Maalaamoon, joiden todetaan säilyttäneen luonteensa alueen päärakennuksina muutoksista huolimatta.
Pasilan konepajalla rakennusten väliin jäävä tila on
arvotettu erityisen merkittäväksi, apurakennuksineen
ja rakennelmineen. Sekä teollisuushistorian kannalta
että tilallisesti keskeisiä ovat esimerkiksi Voimala (putkisiltoineen ja painesäiliöineen) sekä Polttoleikkaamo
”Lasipalatsi” (koivukujanteineen).
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selkeää niille ominaisella tavalla, esimerkiksi luonnonkivirakenteet tulee toteuttaa massiivisina, ei
kuorirakenteina.
Vanhojen rakennusten valaistus
Julkisivujen valaistus:
Uusissa valaistusasennuksissa tulee pyrkiä
hyödyntämään nykyisiä käytössä olevia valaisinsijoitteluja. Valaisimet tulee mahdollisuuksien mukaan kiinnittää tiilien saumoihin jotta julkisivun ilme voidaan palauttaa tarvittaessa. Tiilijulkisivujen
luonne ja väritys korostuu parhaiten pimeään aikaan käyttämällä lämmintä valkoista valosävyä
(2700K) ja pehmeää valaistustapaa.

Lanterniinien valaistus:
Rakennusten lanterniinit ovat osa uusia näkymiä alueen nyt rakentuessa olennaisesti korkeussuuntaan. Ne muodostavat mielenkiintoisen rytmin, jota tuodaan hienovaraisesti ja hallitusti esiin rakennuksien sisältä hehkuvan lämpimän valon muodossa. Sisälle sijoittuvan valaistuksen tulee olla aikaohjattua, jotta valaistus sammuu 23-06 välisenä aikana. Tavoitteena on muistuma alueen historiasta osana arkeen sijoittuvana vuorokauden rytmittäjänä sekä keventävä elementti muutoin tummiksi jäävien rakennusmassojen pimeän ajan ilmeessä. Valkoisen valon sävyksi 2700K (erittäin lämmin) muistumana rakennuksen sisätiloihin 1900- alussa tuotuja hehkulangallisia valaisimia.

Pasilan konepajan syntyvaiheesta:
“Erityisen voimakas lisärakennusvaihe konepajoilla oli
1890-luvulla ja vuosisadan vaihteessa... jolloin Suomen
rataverkko saavutti käytännöllisesti katsoen lopullisen
laajuutensa ja liikennemäärä sen myötä kasvoi. Päärautatieaseman yhteydessä olevaa Helsingin konepajaa
laajennettiin voimakkaimmin, kunnes sen tilanahtauden
vuoksi perustettiin Pasilan (fredriksbergin) konepaja.”
(LIV/RHS)

Arkkitehtuurista:
“Bruno F. Granholmin kauden rikasmuotoinen konepajaarkkitehtuuri muodostaa Pasilassa ainutlaatuisen laajan
ja ehjän miljöökokonaisuuden, joka on paitsi valtakunnallisesti merkittävä myös Helsingin kaupunkikuvassa
huomattava.” (LIV/RHS)
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Vanhan rakennuskannan korjaaminen
Suojeltujen toimitilarakennusten korjauksessa noudatetaan asemakaavassa määriteltyjä reunaehtoja ulottuen arvokkaiden sisätilojen eheyden
sekä teollisuushistorian säilyttämiseen. Rakennuslupaa varten tarvitaan museoviranomaisen lausunto. Kaavassa on tarkennettu rakennuskohtaisesti
suojeltavia yksityiskohtia muun muassa ikkuna- ja
ovirakenteista teknisiin laitteisiin, tilojen hahmoon
ja teräksisiin kattoristikoihin. Suunnittelun tulee perustua kaavan mukaisesti hyvään ja ajantasaiseen
rakennushistorian tuntemukseen ja toteuttaa vaativan restaurointitehtävän vaatimustaso.
Korjaus- ja muutossuunnittelussa tulee myöhemminkin noudattaa yhtenäistä käytäntöä, restaurointisuunnittelun ammattilaisen johdolla, huolehtien siitä että myös yksityiskohdat ja niiden toteutustapa tukevat alueen yhtenäistä kokonaisilmettä. Suojeltujen rakennusten osalta suunnittelijoiden on perehdyttävä huolellisesti kattavaan in-

Arvokkaiden tai oleellisten kerrostumien säilyttäminen
kuuluu suunnitteluun, sisältäen myös osittaisen keskeneräisyyden tunnelman.
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ventointiaineistoon. Tätä rakennustapaohjetta täydentämään tulee tehdä osa-alueisiin keskittyvä yksityiskohtainen ohjeistus (ks. Jatkotyön ohje).
Liian kattavat toimenpiteet, kuten raskas talotekniikka tai silotteleva ylikorjaaminen ja poistaminen, ovat alueen ominaislaadun vastaisia. Teollisen käytön jälkien ja ajan patinan kuuluu näkyä –
säälliset korjauksen jäljet tulee säilyttää. Esimerkiksi kaavassa mainitut rakennusosat korjataan
vain tarvittavin osin ja pyritään antamaan niille arvonsa mukainen asema arkkitehtuurissa.
Välttämättä uusittavat osat tulee tehdä alkuperäistoteutusta vastaavasti. Lisäksi korjaamisen
lähtökohtana on pidettävä Pasilan konepajan nykytilannetta – koskien niin julkisivuja ja sisätiloja
kuin rakenteita ilmatilassa ja maan pinnalla. Teollisesta menneisyydestä kertovia elementtejä tai rakennelmia ei tulisi poistaa turhina, vaan ensisijaisesti tulee tutkia niiden jättäminen osaksi muutosta.

61

Nykyiset ja täydentävät rakennusosat
Konepajan alueen rakennukset on suunniteltu
ja rakennettu tuotannolliseen tarpeeseen. Samalla ne säilyttävät rakennusteknisiä ja kulttuuriarvoja. Arkkitehtoninen laatu konepajan alueella syntyy rakennustaiteellisten intentioiden lisäksi rationaalisen, tarpeen mukaisen rakentamisen liittymisestä käsityövaltaiseen paikalla rakentamisen tapaan. Esimerkiksi julkisivujen reliefi, ristikkoteräsrakenteet ja ruutulasit jäsentävät hallien mittakaavan sisä- ja ulkotilassa inhimilliseksi ja miellyttäväksi. Samoja periaatteita tulisi noudattaa vanhoihin rakennuksiin suoraan liittyvien täydentävien rakennusosien kohdalla.
Julkisivuja voidaan täydentää uusin rakentein,
kun ne suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan

Konepaja-opasteen periaatepiirustus
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vanhaan sovittaen. Teräsrakenteissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olevia rakenteita
tai malleja. Ankkurointi ja kannakointi julkisivusta
voidaan tehdä alueen käytettyyn tapaan ja värimaailma yhtenevästi. Kiinnittäminen tiilijulkisivuihin on alueella suoraviivaista ja mutkatonta. Kannakkeet sisältävät laajemman kiinnityslevyn, joka
kiinnitetään ankkuroimalla ulkoseiniin. Uudet teräsrakenteet maalataan pikimustiksi mattapintaisella ruostesuojamaalilla, johon voidaan tarvittaessa sekoittaa grafiittipölyä struktuurin lisäämiseksi tai niille suoritetaan raudan pellavaöljykarkaisu.
Uutena elementtinä alueelle tuotava opastejärjestelmä, jossa on integroitu valaistus, tehdään
erillisen kokonaissuunnitelman mukaisesti. Konepajaopasteiden toteutus annetaan osaavien ammattilaisten tehtäväksi.

Uusissa opasteissa ja valaisinripustuksissa sopii hyödyntää toistuvuuden periaatetta, mikä jo toteutuu nykyisessä ympäristössä. Ilmasiltojen alle tehdään teräksiset suojarakenteet. Suojarakenteissa järjestetään vedenpoisto ja ne varustetaan lämmityskaapelein. Ilmarakenteet ovat keskeinen osa konepajaympäristöä ja ne varjellaan
tai otetaan hyötykäyttöön. Niitä voidaan hyödyntää alueopaste- ja valaistusrakenteina esimerkiksi sijoittamalla niiden alle perforoitu alumiinilevy ja
kylkiin valaistus.
Konepaja-opasteen periaatepiirustus.
Suojarakenteita voidaan käyttää samaan tapaan myös uusissa täydentävissä rakenteissa.
Nosturin kohdalla kulku järjestetään rakennelman
ohi siten, ettei suojarakenteita tarvita.
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Rakennusosien korjaamisesta
Rakennusrunko (kivi- ja tiilimuurit)
Perustukset ja runkorakenteet on tehty konepaja-alueella jykevinä, niiden tuli kestää junien tärinä ja raskas käyttö. Vaikka tuotanto ja junavaunujen mitoitus määräsi arkkitehtuurin suhdemaailman, arkkitehtuurista ei myöskään tingitty. Rakennushistorian selvityksessä todetaan muun muassa: ”…rautateiden rakennuksissa käytettiin parempia materiaaleja ja huolellisempaa rakennustapaa
kuin keskimäärin.” ja ”…rakentaminen oli korkeatasoista käsityötä, jossa punatiilijulkisivujen yksityiskohdat tehtiin uusrenessanssin perinteen mukaan.”
Korjauksissa tulee noudattaa samoin huolellista rakennustapaa, siten että korjaukset eivät erotu
ympäristöstään. Esimerkiksi muurauksissa tiilen,
julkisivureliefin, limityksen, saumaustavan ja värien kaikkinensa tulee noudattaa alkuperäistä mallia tarvittaessa kierrätystiiliä käyttäen. Materiaalien
käytön tulee olla massiivirakentamiselle luontevaa
ja rakennusfysikaaliset ominaisuudet tulee tuntea
niin että lopputulos on terveellinen.

Ikkunat ja ovet (puu ja teräs)
Inventoinneissa kuvataan huolellisesti ikkuna- ja ovirakenteet sekä niiden säilyneisyys. Korjauksen tulee perustua tähän tietoon, minkä lisäksi tarvitaan yksilöivä korjausohje rakennusosan
tyypin ja kunnon mukaan. Olemassa oleva korjataan lähtökohtaisesti, alkuperäisiä rakenteita erityisesti vaalien. Kokonaisuus sallii myös särmiä
ja poikkeamia: mikäli myöhemmin tehdyt rakenteet ovat korjauskelpoisia ja ympäristössään luontevia, ei yhdenmukaistava tai palauttava rekonstruointi / uudelleen rakentaminen ole tarpeen. Kunnostukset tehdään inventoitujen mallien mukaan.
Pintakäsittelyissä käytetään perinteisiä ja restauroivia tapoja, esimerkiksi pellavaöljymaalausta ja
-kittausta.

Konepaja- ja lasirakenteet (kattoristikot, lanterniinit, peltikatto ym.)
Alkuperäiset kattorakenteet on selvitetty inventoinneissa. Teräksiset ristikkorakenteet niihin liittyvine siroine teräspilareineen ja kattoikkunoineen
ovat leimallinen osa sisätilojen ja valon arkkitehtuuria. Luonnonvalon sekä konepajatekniikan hyödyntäminen on kohteessa oivallista. Muun muassa Kokoonpanohallin ja Maalaamon laajassa kokonaisuudessa rakenteet ovat oleellisin osin säilyneet ja arkkitehtuuri hyvin palautettavissa. Arkkitehtonisen sekä rakenteellisen ominaislaadun kirkastaminen on huomioitava jo tilankäyttöä suunnitellessa.
Teräsrakenteiden korjaukset tulee tehdä alkuperäiseen tapaan konepajatoteutuksena kuumavalssatuista teräsprofiileista. Tarvittavat lisärakenteet sovitetaan kokonaisilmeeseen ja pintakäsittelyssä noudatetaan perinteistä tapaa.
Vivahteikas peltikattomaisema tulee olemaan
aiempaa voimakkaammin näkyvä julkisivu, aluetta reunustavista korkeammista rakennuksista katsoen. Korjaukset tehdään perinteisenä peltisepäntyönä, alkuperäinen detaljointi säilyttäen.

Maalaamon ulkoseinärakenteen muurauskaavio vuodelta 1909. Julkisivun mittasuhteiden lähtökohtina olivat
raiteet ja niiden väliin tarvittava työskentelytila sekä junanvaunujen ja veturien koot. / lähde 1.1 Livady Oy

Keskellä olevalla käyntiovella varustetun oven piirustus
vuodelta 1909. / lähde 1.1 Livady Oy
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Maalaamon ovipiirustus vuodelta 1909. Leikkauspiirustuksessa on esitetty sekä kytketty että yksinkertainen ovityyppi. / lähde 1.1 Livady Oy

Tekniikan historia (ilmasillat, valaisintolpat jne.)
Tekniikan ja insinöörityön historiasta kertovat
elementit kuuluvat erityisesti suojeltaviin kohteisiin. Rakennushistorian selvityksessä todetaan:
”Pasilan konepajalla rakennuksiin liittyy insinöörityön historian kannalta merkittäviä arvoja. Tällaisia
on syytä tarkastella rakennushistorian yhteydessä
kohteelle tunnusomaisena ominaisuutena.” Näitä
elementtejä ovat muun muassa valaisinrakenteet,
ilmasillat, painesäiliöt ja nosturit, jotka on inventoitava ennen lopullisia suunnitteluratkaisuja. Teknisten rakenteiden säilyttäminen, vaikka käytöstä
poistettuina ja puhdistettuina / päällisin puolin kunnostettuina, on keskeinen osa Pasilan konepajaan
sisältyvää historiaa.

Tyypilliset rakenteet Pasilan konepajalla (LIV/RHS): ”Rakennusten kantavana runkona ovat tiiliseinät ja teräspilarit. Vesikaton kantavana rakenteena on teräsristikot.
Ristikoiden päällä on puurakenteinen vesikatto ja katteena konesaumattu pelti. Lattia on maavarainen. Perustukset ovat suurimmaksi osaksi puupaalujen ja hirsiarinana varassa.”
Myöhemmin Pasilan konepaja-alueella otettiin käyttöön
myös teräsbetonirakenteet.

Asemakaavaehdotus 12211 edellyttää huolellisen
säilyttävää suhtautumista vanhaan rakennuskantaan
mm.. ”Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennnuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden,
rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden,
ulko-ovien sekä konepajan toimintaan liittyneiden ja
teollisuushistoriasta kertovien osien, rakennelmien ja
teknisten laitteiden ja niiden yksityiskohtien, materiaalien
ja värien säilyttäminen.”
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”Konepajaratkaisut” – yhtenäiset suunnittelu- ja korjausperiaatteet
Paloittain rakentuvalla alueella paikan ominaispiirteiden suojelu edellyttää sekä yhtenäisten suunnitteluperiaatteiden että toteutuskäytäntöjen luomista alkuvaiheessa. Yleisilmeeseen vaikuttavat suunnitteluratkaisut ja työmenetelmät tulisi koettaa alkuvaiheessa siten, että toteutus voidaan ohjeistaa yhtenäiseksi, Pasilan konepajan
henkeen sopivalla tavalla. Teollisuusrakentamisen luonteen säilyttämisessä keskeistä on sekä
aikakaudelle että Pasilan konepaja-alueelle tyypillisten materiaalien ja käsittely-yhdistelmien käyttö
sekä käsityövaltainen rakennustapa korjauksissa.
”Konepajaratkaisujen” hyödyntäminen ja kehittäminen edellyttää työmenetelmien huolellisen dokumentoinnin tuleville tekijöille. Suojelun siirtäminen toteutukseen edellyttää lisäksi restaurointiin
perehtyneen ammattilaisen valvontaa. Tehtävän
ohjeistuksen tulee ulottua tonteille asti ja koskea
myös tulevia käyttäjiä erikseen nimetyllä tavalla
(esim. konepajarakenteet, puusepäntyöt).
Suojelukohteessa tulee varautua aktivoivasti hyödyntämään rakennuskäsityöläisten ammattitaitoa. Pasilan konepajalla tämä tarkoittaa etenkin muurareiden, ikkunapuuseppien, metalliseppien, hitsaajien ja konservaattoreiden erityisosaamista, kuten myös konepajatuotantona räätälöityjä opaste- ja valaisinrakenteita.

Rakennusten käyttötapa
Rakennusten tuleva käyttö määrittelee korjaustoimenpiteiden raskauden. Käyttötavan huolellinen valinta vaikuttaa siihen miten Pasilan konepajan henki säilyy. Kaupunginosalla jo olemassa olevista tai syntymässä olevista toiminnoista
voidaan etsiä pohjaa tulevaan, huomioiden myös
ympäröivän suunnitellun rakentamisen mukanaan
tuomat uudet painotukset. Esimerkkinä voidaan
käyttää Kaapelitehtaan, Suvilahden ja Teurastamon alueiden aktiivisia toimintakonsepteja. Kulttuurisesti aktivoiva ja pienyritteliäisyyttä tukeva toiminta voi soveltua hyvin elävöittämään ympäröivää asumisen, toimitilarakentamisen ja pienteollisuuden kenttää.
Sopiva käyttö mahdollistaa parhaimmillaan sisäarkkitehtuurin palauttamisen lähelle alkuperäistä, esimerkiksi suurissa hallitiloissa. Mikäli sopivaa
käyttöä ei löydy, voidaan tutkia tilan jakamista uusin elementein, jotka sovitetaan huolellisesti arkkitehtuuriin niin että ominaisluonne kuitenkin säilyy.
Vanhat rakennukset kunnostetaan joka tapauksessa suojelun edellyttämällä tavalla ja uusien rakenteiden tulee olla myöhemmin poistettavissa, olemassa olevaa turmelematta.
Korjaustapaohjeet voidaan perustellusti määritellä ja kohdentaa vasta käyttötarkoituksen jälkeen. Siihen asti vanhan rakennuskannan suojelua tulee tulkita kaikin osin tiukasti säilyttävänä restaurointina.

Yksityiskohtaisemman rakennustapaohjeen jatkotyön ohje vanhaan rakennuskantaan
liittyen
Tätä rakennustapaohjetta täydentämään tarvitaan:
Yksityiskohtainen korjausohje keskittyen vanhan rakennuskannan osa-alueisiin mm. seuraavasti
1. Analyysi: ajantasainen rakennushistorian
tuntemus, tehdyistä korjauksista saatava tieto
- suojeltujen rakennusten inventointeihin perehtyminen (Livady Oy)
- referenssikohteen suunnitelma- ja työmaaratkaisuihin perehtyminen (Aluskehysosasto / NCC)
2. Rakennusosakohtainen korjausohje: perusratkaisut
- eri tyyppiset seinä- ja kattorakenteet, ikkunat, ovet jne.
- materiaalit ja pintakäsittelyt
3. Sisätiloja koskeva yleisohje
- erityisesti huomioitavat tilat ja ratkaisut
4. Säilytettävien yksityiskohtien inventointi /
korjausohje
- erityisesti huomioitavat tekniset laitteet ja elementit
- teollisesta historiasta kertovat rakennusosat
5. Yksityiskohtainen suunnitelma koskien uusia opaste- ja mainoslaitteita valaistussuunnitelmineen
Ohjeistuksen tulee vanhaan sovittaen palvella
aluetta kokonaisuutena sekä antaa selkeät suuntaviivat alueen uusille käyttäjille ja toimijoille.
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kääntöpaikka

MERKKIEN SELITYKSET
Kääntösäde:
Kuorma-auto, pituus 12 m:
Kääntösäde:
Kuorma-auto, pituus 8 m:

Huoltoajoreitti ja kääntöpaikat
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MERKKIEN SELITYKSET

Esteettömyyden
perustason mukaiset reitit
Polkupyöräreitti
(talvikunnossapito)
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MERKKIEN SELITYKSET

Mahdolliset ajoesteiden sijoituspaikat.
Ajoesteiden tarve, tyyppi ja
sijainti selvitetään jatkosuunnittelussa

Pasilan konepaja
julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma
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PERUSVALAISTUS
1. tunnelin valaistus
PERUSVALAISTUS
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1. tunnelin valaistus

seinävalaistus
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TÄYDENTÄVÄ VALAISTUS

TÄYDENTÄVÄ VALAISTUS
2. täydentävä ripustusvalaistus

2. täydentävä ripustusvalaistus

2

ERIKOISVALAISTUS
4. valaistu nosturi

ERIKOISVALAISTUS
5. valaistu piippu

6

4. valaistu nosturi

4

6. valaistu ilmasilta

5

5. valaistu
piippu
valaistut
kattolanterniinit
6. valaistu ilmasilta
valaistut kattolanterniinit
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OHJEKORTTI, BRUNO GRANHOLMIN AUKIO

(2/2)

Rakennustapaohjeet:
Jatkosuunnittelu

Bruno Granholmin aukiota kehitetään monikäyttöisenä, toiminnallisena tapahtuma-aukiona. Alueen julkisten
ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion jatkosuunnittelussa tulee
perehtyä alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivettä sekä pilaantuneita maita koskeviin selvityksiin
sekä pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla riittävästi kokemusta historiallisten ympäristöjen kunnostuksesta.
Aukion jatkosuunnittelussa tulee selvittää kaikkien ulkotilassa olevien vanhojen rakenteiden kunto ja säilyttämismahdollisuudet. Niihin kohdistuvista toimenpiteistä tulee pyytää Museoviraston lausunto. Rakenteet tulee
merkitä toteutusasiakirjoihin ja huomioida jatkosuunnittelussa ja rakentamistöissä.
Olemassa olevat raiteet pyritään säilyttämään. Mikäli kiskoja joudutaan purkamaan, ne tulee säilyttää ja niille
tulee etsiä uusiokäyttöä konepaja-alueella.
Aukiolla pyritään säilyttämään Voimalan ja Aluekehysosaston välillä oleva lämpökanavarakenne sekä nosturirakenne. Nosturirakenne siirretään Piippuaukiolle. Rakenteiden kunnostus ja ylläpito on niihin liittyvien kiinteistöjen vastuulla.
Pintamateriaalit

Aukion peruspinnan tulee olla harmaata graniittikiveystä. Aukion peruspinta tulee jäsentää vanhojen raiteiden
sijaintien mukaisilla pitkittäisillä kiveysraidoilla, joiden materiaalina käytetään graniittia. Reunakivien käyttöä
alueella tulee välttää. Mikäli reunakiviä tarvitaan, niiden tulee olla harmaaata graniittikiveä.
Purettavien puisten varastorakennusten paikat tulee merkitä muusta aukiosta poikkeavalla pintamateriaalilla.
Opasteet

Konepajan alueelle tulee laatia yhtenäinen opastesuunnitelma. Rakennuksia koskevien opasteiden tulee sijaita
tontilla tai julkisivuihin kiinnitettynä.
Kalusteet ja varusteet

Katutilojen kalusteet valitaan Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisesti. Ajoesteinä voivat toimia myös esimerkiksi graniittipaadet ja polkupyörätelineet.
Kalusteiden ja varusteiden teräsosien väri RAL 7021.
Esimerkkejä:
Penkit: HKR:n mallit, peruspenkki ja tuoli D3 ja D4 tai yleispenkki ja tuoli, teräs D10 ja D11 tai yleispenkki ja
-tuoli, puurunko ja teräs D11 ja D12, teräsosien väri RAL 7021.
Polkupyörätelineet: HKR:n malli kaariteline G1, materiaalina maalattu teräs, väri RAL 7021
Ajoesteet: HKR:n teräspollari malli B1 ja B2, väri RAL 7021
Roska-astiat: HKR:n malli H1 ja H2, väri RAL 7021
Kiinteä käymälä: HKR:n malli City-wc J1, väri RAL 6012
Valaistus

Aukion valaistus tulee suunnitella ripustusvalaistuksena yhteistyössä Helsingin Energian, HKR:n, VR:n sekä
KSV:n kanssa. Konepajanraitilla sijaitsevan vanhan valaisinmaston kunto tulee selvittää. Se pyritään siirtämään
aukiolle ja hyödyntämään valaistuksen osana.

91

RAKENNUSTAPAOHJEKORTTI,
BRUNO GRANHOLMIN KUJA
asemakaava nro 12211 (28.3.2014)

Kaavamääräykset:

Pohja-ote yleissuunnitelmasta, 1 : 2000

92

(1/2)

RAKENNUSTAPAOHJEKORTTI,
BRUNO GRANHOLMIN KUJA

(2/2)

Rakennustapaohjeet:
Jatkosuunnittelu

Alueen julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion jatkosuunnittelussa tulee perehtyä alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivettä sekä pilaantuneita maita
koskeviin selvityksiin sekä pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla
riittävästi kokemusta historiallisten ympäristöjen kunnostuksesta.
Kujan jatkosuunnittelussa tulee selvittää ulkotilassa olevien vanhojen rakenteiden kunto ja säilyttämismahdollisuudet. Rakenteiden kunnostus ja ylläpito on kiinteistöjen vastuulla. Niihin kohdistuvista toimenpiteistä tulee
pyytää Museoviraston lausunto. Rakenteet tulee merkitä toteutusasiakirjoihin ja huomioida jatkosuunnittelussa
ja rakentamistöissä.
Kujalla kasvavat huonokuntoiset puut poistetaan. Vanhaa kiviviemäriä ei voida säilyttää. Piippuaukion lävitse
linjatun maanalaisen johdon varaus on huomioitava jatkosuunnittelussa.
Ajoliittymät Bruno Granholmin kujalta LPA- ja KTA-tonteille tehdään normaaleina tonttiliittyminä. Yhteys pysäköintihalleihin tapahtuu jalkakäytävän ja pyörätien ylitse. Kujalla ei sallita läpiajoa. Huoltoajon kääntöpaikat ovat
rakennusten edustoilla, osittain tonttien puolella. Tarvittaessa Voimalan ja kokooonpanohallin välille sijoitetaan
ajoesteet.
Pintamateriaalit

Bruno Granholmin kujalla huoltoajo ja polkupyöräreitit toimivat rinnakkain. Vanhat traverssiympyrä-aiheet sekä
kujaa jäsentävät raideaiheet palautetaan näkyviin kivettyinä pintoina. Muu kadun pinta on asfalttia. Asfalttiin
rajautuvat tonttien kiveykset ovat samaa materiaalia kuin Bruno Granholmin aukion peruspinta. Kiveysten tulee
olla harmaata graniittia. Raideaiheiden kiveysten tulee täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.
Reunakiviä pyritään välttämään muualla kuin Teollisuuskadun liittymässä. Mikäli reunuksia tarvitaan, niiden
tulee olla harmaata graniittia. Tontin puolella voidaan käyttää myös lattateräsreunuksia.
Voimalan ja Kokoonpanohallin välillä oleva ilmasilta pyritään säilyttämään ja integroimaan osaksi valaistusta
ja opastusjärjestelmää. Koska rakenteet ovat osittain KTY- tonteilla ja osittain katualueella, niistä tulee tehdä
rasitesopimukset. Ilmasillan kunnostus ja ylläpito on siihen liittyvien kiinteistöjen vastuulla.
Opasteet

Konepajan alueelle tulee laatia yhtenäinen opastesuunnitelma. Rakennuksia koskevien opasteiden tulee sijaita
tontilla tai julkisivuihin kiinnitettynä. Ks. Julkisen ulkotilan suunnitteluperiaatteet kohta Opasteet.

Kalusteet ja varusteet

Ajoesteiden tulee olla Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisia. Kiinteitä kalusteita ei sallita.
Kalusteiden ja varusteiden teräsosien väri RAL 7021.
Valaistus

Bruno Granholmin kuja valaistaan rakennusten seinään kiinnitettävillä valaisimilla. Uudet valaisimet sijoitetaan
vanhojen valaisinten paikalle.Yleisvalaistusta täydennetään tarvittaessa julkisivuihin kiinnitettävällä ripustusvalaistuksella. Erikoisvalaistus integroidaan ilmasiltaan.
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Rakennustapaohjeet:
Jatkosuunnittelu

Alueen julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion jatkosuunnittelussa tulee perehtyä alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivettä sekä pilaantuneita maita
koskeviin selvityksiin sekä pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla
riittävästi kokemusta historiallisten ympäristöjen kunnostuksesta.
Kadun jatkosuunnittelussa tulee selvittää ulkotilassa olevien vanhojen rakenteiden kunto ja säilyttämismahdollisuudet. Rakenteiden kunnostus ja ylläpito on kiinteistöjen vastuulla. Niihin kohdistuvista toimenpiteistä tulee
pyytää Museoviraston lausunto. Rakenteet tulee merkitä toteutusasiakirjoihin ja huomioida jatkosuunnittelussa
ja rakentamistöissä.
Konepajaraitin kaava-alueella on säilyneitä raidekiskoja. Mikäli kiskoja joudutaan purkamaan, purettavat kiskot
tulee varastoida ja niille tulee etsiä uusiokäyttöä muualla konepaja-alueella. Raideaiheet kivetään harmaalla
graniittikivellä.
Konepajanraitilla sijaitsee teknisen huollon tunneli, joka tulee huomioida jatkosuunnittelussa. Konepajanraitti
toimii pelastusreittinä. Pelastusajon kuormitus ja tilantarve tulee huomioida jatkosuunnittelussa.
Pintamateriaalit

Konepajanraitin pintamateriaali on musta asfaltti. Raitti rajautuu graniittikiveyksiin (vaaleanharmaa kiveys
Aleksis Kiven kadun puolella ja harmaa kiveys konepajarakennusten puolella). Maalaamon päädyssä Konepajanraitti laajenee aukiomaiseksi shared space -tilaksi, jossa sekä jalankulkijat, pyöräilijät ja huoltoajo liikkuvat
tasa-arvoisesti.
Traverssikujan reunaan on maaston tasoeron vuoksi tehtävä maastoportaat tai luiska. Maalaamon kulmalla
maasto on tasossa kadun kanssa. Maastoportaiden materiaali on vaaleanharmaa graniitti.
Opasteet

Konepajan alueelle tulee laatia yhtenäinen opastesuunnitelma.
Kalusteet ja varusteet

Katualueelle, asfaltoitavan alueen ulkopuolelle, voidaan sijoittaa ajoesteitä, polkupyörätelineitä ja oleskelukalusteita. Niiden tulee olla Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisia malleja ja yhdenmukaisia muualla alueella
käytettävien kalusteiden kanssa.
Kalusteiden ja varusteiden teräsosien väri RAL 7021.
Esimerkkejä:
Polkupyörätelineet: HKR:n malli kaariteline G1, materiaalina maalattu teräs, väri RAL 7021
Ajoesteet: HKR:n teräspollari malli B1 ja B2, väri RAL 7021
Penkit: HKR:n mallit, peruspenkki ja tuoli D3 ja D4 tai yleispenkki ja tuoli, teräs D10 ja D11 tai yleispenkki ja
-tuoli, puurunko ja teräs D11 ja D12, teräsosien väri RAL 7021.
Valaistus

Konepajanraitti valaistaan samanlaisilla pylväsvalaisimilla kuin raitin toteutuneessa pohjoisosassa. Pylvään väri
RAL 7016.
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Rakennustapaohjeet:
Jatkosuunnittelu

Alueen julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion jatkosuunnittelussa tulee perehtyä alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivettä sekä pilaantuneita maita
koskeviin selvityksiin sekä pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla
riittävästi kokemusta historiallisten ympäristöjen kunnostuksesta.
Kadun jatkosuunnittelussa tulee selvittää ulkotilassa olevien vanhojen rakenteiden kunto ja säilyttämismahdollisuudet. Niihin kohdistuvista toimenpiteistä tulee pyytää Museoviraston lausunto. Rakenteet tulee merkitä
toteutusasiakirjoihin ja huomioida jatkosuunnittelussa ja rakentamistöissä. Rakenteiden kunnostus ja ylläpito
niihin liittyvien kiinteistöjen vastuulla. Niitä koskien on laadittava rasitesopimukset.
Konepajanpasaasin siirtonosturi kannatinrakenteineen puretaan, koska sen kannatintolpat sijoittuvat kulkureitille.
Huoltoajon kääntöpaikka on LPA-rakennuksen edustalla. Enintään 8 metrin pituiselle ajoneuvoille mitoitettu
kääntöpaikka ulottuu tonteille sekä sivuaa pyörätietä. Huoltoajon tilantarve sekä kuormitus täytyy huomioida myös tonttien jatkosuunnittelussa. Konepajapasaasin päätteeksi tarvitaan ajoesteet, jotta läpiajoa ei ole
mahdollista. Konepajaraitin reunalla(pääosin KTY-tontin puolella) on teknisen huollon tunneli, jonka sijainti on
huomioitava jatkosuunnittelussa ja rakenteiden sijoittamisessa.
Pintamateriaalit

Konepajanpasaasi on jaksotettu kolmeen sitä rajaavien rakennusten julkisivujen suuntaiseen vyöhykkeeseen.
Keskikaista on asfalttipintaista katualuetta, jossa huoltoajoreitti ja pyörätie ovat rinnakkain. Pasaasin laidoilla
olevat 8 metrin levyiset seinusta-alueet ovat KTY -tontilla ja niiden seinustakiveysten pintamateriaali on harmaa
graniitti. Raideaiheet erotetaan peruspinnasta poikkeavalla graniittikiveyksellä alueen yhtenäisen periaatteen
mukaisesti.
Opasteet

Konepajan alueelle tulee laatia yhtenäinen opastesuunnitelma. Maalaamon ja Kokoonpanohallin välinen ilmasilta säilytetään ja hyödynnetään osana uutta opastus- ja valaistusjärjestelmää.
Kalusteet ja varusteet

Katualueelle voidaan sijoittaa ajoesteitä. Niiden tulee olla Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisia ja yhdenmukaisia muualla alueella käytettävien varusteiden kanssa. Muita kiinteitä kalusteita ja varusteita ei sallita.
Tonteilla voidaan käyttää myös irtokalusteita. Nämä oleskelu- ja terassikalusteet voivat poiketa Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisista tuotteista. Myös niiden tulee olla teräsrakenteisia, laadukkaita ja historialliseen
ympäristöön soveltuvia.
Kiinteiden kalusteiden ja varusteiden teräsosien väri RAL 7021.
Valaistus

Suojeltavien rakennusten sisäänkäyntijulkisivut valaistaan seinään kiinnitettävillä valaisimilla, jotka sijoitetaan
nykyisten valaisimien paikoille. Täydentävänä valaistuksena voidaan käyttää seiniin kiinnitettävää ripustusvalaistusta.
Kokoonpanohallin julkisivuun on kiinnitetty ajolangan kannatinrakenne. Rakenteen säilyttämisen edellytykset
sekä sen hyödyntäminen valaistuksen osana tulee selvittää jatkosuunnittelussa. Erikoisvalaistus integroidaan
ilmasiltaan.
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Rakennustapaohjeet:
Jatkosuunnittelu

Alueen julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion jatkosuunnittelussa tulee perehtyä alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivettä sekä pilaantuneita maita
koskeviin selvityksiin sekä pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla
riittävästi kokemusta historiallisten ympäristöjen kunnostuksesta.
Rakenteiden ja pintamateriaalien sekä kalusteiden, varusteiden ja valaisinten suunnittelussa tulee huomioida
huolto- ja pelastusajoneuvojen tilanvaraus ja kuormitus.
Teollisuuskadun puoleisessa päädyssä huomioitava maanalaisen pysäköintitilan vaikutus.
Pintamateriaalit

Konepajakujalle tulee kaksi asfalttipintaista reittiä, joista molempia voidaan käyttää huoltoajoon sekä polkupyöräilyyn. Keskikaista on jäsennetty graniittikiveyksellä. KT-korttelin puolella Konepajankujaa käytetään pelastusreittinä.
Rakennuksia sivuavat kiveykset ovat esteettömyyden perustason täyttävää vaaleanharmaata graniittikiveystä.
Aluskehysosaston rakennuksen seinustalla oleva kiveyskaista liittää rakennuksen Bruno Granholmin aukion
harmaaseen graniittikiveykseen.
Opasteet

Konepajan alueelle tulee laatia yhtenäinen opastesuunnitelma.
Kalusteet ja varusteet

Katualueelle voidaan sijoittaa polkupyörätelineitä ja oleskelukalusteita, joiden tulee olla Helsingin
kaupunkikalusteohjeen mukaisia.
Kalusteiden ja varusteiden teräsosien väri RAL 7021.
Esimerkkejä:
Polkupyörätelineet: HKR:n malli kaariteline G1, materiaalina maalattu teräs, väri RAL 7021
Ajoesteet: HKR:n teräspollari malli B1 ja B2, väri RAL 7021
Roska-astiat: HKR:n malli H1 ja H2, väri RAL 7021
Valaistus

Konepajankuja valaistaan samanlaisilla pylväsvalaisimilla kuin Konepajanraitilla. Valaisinpylvääseen kiinnitetään kaksi valaisinpäätä. Pylvään väri RAL 7016. Aluskehysosaston sisäänkäyntijulkisivuilla käytetään lisäksi
seinään kiinnitettäviä valaisimia.
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Rakennustapaohjeet:
Jatkosuunnittelu

Piippuaukiota kehitetään Konepaja-alueen vihreänä keitaana, jossa alueen alkuperäinen ilme on parhaiten nähtävissä. Alueen julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion
jatkosuunnittelussa tulee perehtyä alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivettä sekä pilaantuneita
maita koskeviin selvityksiin sekä pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla
riittävästi kokemusta historiallisten ympäristöjen kunnostuksesta.
Aukion jatkosuunnittelussa tulee selvittää kaikkien ulkotilassa olevien vanhojen rakenteiden kunto ja säilyttämismahdollisuudet. Aukiolla pyritään säilyttämään ainakin Voimalan ja Pajan välillä oleva ilmajohto ja painesäiliö
sekä olemassa olevat kiskot. Nosturirakenne siirretään Piippuaukiolle. Voimalan ja Aluskehysosaston välillä
oleva lämpökanava tulee huomioida jatkosuunnittelussa.
Aluerakenteiden siirto, kunnostus ja ylläpito ovat niihin liittyvien kiinteistöjen vastuulla. Niistä tulee laatia rasitesopimukset ja hakea niille sijoitusluvat.
Pintamateriaalit

Piippuaukion nykyisiä materiaaleja pyritään säilyttämään mahdollisimman laajoina pintoina. Mikäli valettujen
betonipintojen säilyttäminen ei ole mahdollista, pyritään betonipinnat uusimaan betonipintantana. Muut käytävät
tehdään samoilla kiveysperiaatteilla kuin Bruno Granholmin aukiolla. Aukion peruspintojen tulee olla harmaata
graniittikiveystä. Reunakivien käyttöä tulee välttää. Mikäli reunakiviä tarvitaan, niiden tulee olla lattaterästä tai
harmaata graniittikiveä.
Kasvillisuus

Aukio tulee suunnitella tonttirajoista riippumattomana kokonaisuutena. Aukiolla tulee käyttää alkuperäisiä tai
niitä vastaavia kasvilajeja. Viime vuosikymmeninä jalostettuja, alueelle vieraita kasvilajeja ja -lajikkeita tulee
välttää. Istutuksia suunniteltaessa tulee huomioida riittävät istutusetäisyydet uusista putkilinjoista ja rakennusten seinustoista.
Opasteet

Konepajan alueelle tulee laatia yhtenäinen opastesuunnitelma. Piippuaukiolla olevaa ilmasiltaa voidaan käyttää
osana opastejärjestelmää. Rakennuksia koskevien opasteiden tulee sijaita tontin puolella. Rakennuksiin kiinnitettäviä opasteita koskeva tarkempi ohjeistus ks. Julkisten ukotilojen suunnitteluperiaatteet kohta Opasteet.
Kalusteet ja varusteet

Kiinteät kalusteet ja varusteet valitaan Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisesti.
Kalusteiden ja varusteiden teräsosien väri RAL 7021.
Esimerkkejä:
Penkit: HKR:n mallit, peruspenkki ja tuoli D3 ja D4 tai yleispenkki ja tuoli, teräs D10 ja D11 tai yleispenkki ja
-tuoli, puurunko ja teräs D11 ja D12, teräsosien väri RAL 7021.
Polkupyörätelineet: HKR:n malli kaariteline G1, materiaalina maalattu teräs, väri RAL 7021
Ajoesteet: HKR:n teräspollari malli B1 ja B2, väri RAL 7021
Roska-astiat: HKR:n malli H1 ja H2, väri RAL 7021
Alueella voidaan käyttää myös irtokalusteita. Nämä oleskelu- ja terassikalusteet voivat poiketa Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisista tuotteista. Myös niiden tulee olla teräsrakenteisia, laadukkaita ja historialliseen
ympäristöön soveltuvia. Siirreltävien päivänvarjojen ja katoksien tukirakenteiden tulee olla tummia teräsrakenteita. Kangasosien tulee olla yksivärisiä, ilman tekstejä tai kuviointia. Kiinteitä katosrakenteita ei sallita.
Valaistus

Voimalan piippua alueen maamerkkinä korostetaan erikoisvalaistuksella. Aluerakenteita (ilmasilta, nosturi)
käytetään valaistuksen osana sekä opastuksen kiinnitysrakenteina.
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Tiivistelmä

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Pasilan konepajan osa-alueiden 5 ja 6
asemakaavan muutokset 12.2.2014.
Alueet ovat keskeinen osa valtakunnallisesti arvokasta historiallista kokonaisuutta.
Suunnittelun lähtökohtana on ollut konepaja-alueen vahvan luonteen säilyttäminen
ja hyödyntäminen osana uutta kaupunkitilaa, alueen liittäminen ympäröiviin
kaupunginosiin kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja liikenteellisesti luovalla ja
luontevalla tavalla sekä arvokkaitten hallirakennusten suojelu sekä korkeatasoinen
asunto- ja toimistorakentaminen.
Osa-alue 5 käsittää konepajan alueen arvokkaimman teollisuusrakennusten
kokonaisuuden. Kaikki arvokkaat konepajahallit suojellaan ja niihin osoitetaan
uutta käyttöä. Osa-alue 6:n suunniteltu uusi rakennuskanta luo konepajahallien
muodostamalle kokonaisuudelle kehyksen. Sturenkadun puolelle on suunniteltu
toimistorakennus ja Teollisuuskadun puolelle toimitiloja ja asumista yhdistävä
hybridirakennus.
Rakennustapaohjeen ja julkisten ulkotilojen suunnitteluohjeen sekä valaistuksen
yleissuunnitelman 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 uudeksi osaksi kantakaupunkia.
Valaistuksella on merkittävä osa alueen uutta kaupunkikuvaa.
Asiasanat

Helsinki, Vallila, Pasilan konepaja, julkiset ulkotilat, asuntokorttelit, toimistokorttelit,
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