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Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan alue ja maaliikennekeskuksen alue
Keskustelutilaisuus
Paikka:
Aika:

Laituri
25.3.2014 17.30 – 20:00

Paikalla
Kaupunkisuunnitteluvirastosta:
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puheenjohtaja
Dan Mollgren, arkkitehti
Anna-Maija Sohn, arkkitehti
Harri Verkamo, liikenneinsinööri
Ami Hillberg, sihteeri
Aki Antinkaapo, vuorovaikutusharjoittelija
Lisäksi paikalla:
Paju Asikainen, Realprojekti Oy
Tom Cederqvist, Cederqvist & Jäntti Architects

Osallistujia: 23 henkilöä viraston ulkopuolelta
Tilaisuuden kulku
Puheenjohtaja avasi tilaisuuden toivottamalla läsnäolijat tervetulleiksi. Tilaisuuden tarkoituksena
on kuulla mielipiteitä, toiveita ja ajatuksia alueen alustavista suunnitelmista, joihin voi vielä vaikuttaa mielipiteillään.
Dan Mollberg aloitti esittelemällä Pasilan alueen kehittämisen pääpiirteet. Pohjois-Pasilan kaavoituksesta vastaava Anna-Maija Sohn kertoi osa-alueen taustasta, ideoista ja tavoitteista.Tom
Cederqvist esitteli tilaa vaativan kaupan alueen tämänhetkisen viitesuunnitelman. Paju Asikaisen mukaan tilaa vaativan kaupan alue on taloudellisesti kannattava. Sohn jatkoi kaavan taustoittamista, ja kertoi kaavoitusprosessin aikataulusta. Harri Verkamo esitteli tilaa vievän kaupan
alueen liikennesuunnitelman alustavan luonnoksen. Sohn esitteli lopuksi maaliikennekeskuksen
alueen lähtökohtia.
Tilaa vaativan kaupan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteen viimeistään 1.4.2014 ja maaliikennekeskuksen alueesta 15.4.2014 mennessä.
Tilaisuudessa esitettyjä mielipiteitä ja kysymyksiä
Esitysten jälkeen keskusteltiin yleisesti. Tilaisuudessa vastattiin esitettyihin kysymyksiin, mutta
näitä vastauksia ei ole kirjattu muistioon. Vilkkainta keskustelu oli koko suunnittelualueen liikennejärjestelyistä yleisesti ja tilaa vaativan kaupan alueen sijoittumisesta kantakaupunkimaiselle
alueelle.
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Alueen liikennejärjestelyjä koskevat kysymykset ja mielipiteet
-

-

-

-

-

Onko Tuusulanväylän suunniteltu oikaisu muuttunut? Onko se vielä tulossa?
Jos ratikkasiltaa ruvetaan rakentamaan, millaisista rahasummista puhutaan?
Liikenteen lisääntyminen suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevilla pientaloalueilla
huolettaa, mikäli yleiskaavaan ei saada kunnollista liikennesuunnitelmaa. Miten lisääntyvä liikenne saataisiin hoidettua niin, ettei se menisi Asesepäntien kautta vaan ohjautuisi
Hämeenlinnanväylälle ja Tuusulantielle? Nykyinen suunnitelma lisää liikennettä em. alueille.
Liikennesuunnitelmat päättyvät juuri siihen, mihin suunnittelualuekin. Tylsää, ettei tätä
mietitä juuri ollenkaan, sillä liikenne tulee lisääntymään älyttömästi. Vaikka kuinka halutaan, niin kaikki eivät tule alueelle kuitenkaan julkisella liikenteellä. Kun kyseessä on näin
iso hanke, niin liikenneasiaa pitäisi miettiä laajemmin, sillä autoliikenne lisääntyy joka tapauksessa.
Alueelle jää Itellan raskasta liikennettä.
Tulevan liikennemuodon pitää olla pääosin ratikka. Liikennepuoli voisi tutkia mikä olisi linjaus, sen varteen saisi myös rakentamista. Tämä on koko hankkeen näkökulmasta oleellista, siltarakentaminen ei ole tarpeellista. Bussilinja on mahdollista säilyttää rakentamisen ajan.
Osoitteeseen Niittylänpolku 7 on tulossa parkkihalli, joka olisi hyvä ottaa huomioon suunnittelussa.
Kaavoihin suunnitellut aikataulut eri vuosina - miten infran toteututus meinataan suunnitella, lähtevätkö kadut suunnitteluun ja tuotantoon jo aikaisemmin?
Miksei Metsäläntien ilmajohtoa voi laittaa maan alle? Kysymys vain rahasta. Pitäisi saada
tilaa kasvavalle liikenteelle, ja ilmajohto estää leventämisen.
Liikennejärjestelyt on esitetty vaatimattomalla tavalla, eikä tällä aikataululla pysty antamaan kunnollista mielipidettä. Liikennesuunnittelun pitäisi olla hankkeessa paljon tehokkaammin mukana.
Onko arviota, missä vaiheessa saataisiin ratikka 9 Ilmalantorille asti?

Tilaa vaativan kaupan alueen sijoittumista koskevat kysymykset ja mielipiteet
-

-

-

Esiteltyjen liiketoimintojen tulo alueelle on sinänsä järkevää, mutta tiva-konsepti on haitallinen koko kaupunkiseutua ajatellen, sillä kaupallisten toimintojen voimakas keskittyminen yksipuolistaa työ-, palvelu- ja asuma-alueita. Mitä tapahtuu muille Ikea-myymälöille?
Mittakaava on suunniteltava sen mukaisesti, että yleiskaavaan merkityt muut keskustaalueet eivät kuihdu. Kaupunkiseudun tihentäminen vaatii monia keskusta- ja palvelualueita.
Mittasuhdetta kannattaa miettiä, sillä loppupeleissä markkinatalous päättää kaupunkisuunnittelusta. Esimerkiksi Lanternaan ei ehkä tulevaisuudessa enää pääse helposti julkisella liikenteellä (bussi nr. 58) tilaa vaativan kaupan alueen vietyä alueen elinvoimaisuuden.
Kuinka monta ihmistä tälle alueelle kulkee päivittäin, kuinka moni heistä saapuu autolla,
kuinka moni kävellen tai pyörällä, kuinka moni julkisella liikenteellä?
Sijaitsevatko kauppojen varastot myös näissä kohteissa? Esimerkiksi pesukonetta tuskin
otetaan junaan mukaan.
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Velodromille ei ole löytynyt tähän asti tilaa eikä rahoitusta pk-seudulta. Millaista velodromia keskukseen on suunniteltu, ja kuka sen maksaa? Havainnekuvat vastaavat harvoin
todellisuutta. Sanahelinää.
Keskeinen asia on pysäköintipaikkojen määrä, joka säätelee, kuinka monta henkilöautoa
alueelle tulee. Nyt suunnitelmiin on kirjattu 2300 pysäköintipaikkaa. Pitää olla joukkoliikenteen ostospaikka, ainoastaan välttämättömät paikat henkilöautoille. Tavaraliikennepalvelu pitäisi sitoa liikkeiden velvollisuudeksi.
Alueen liikennesuunnittelu on 1900-luvulta. Toiminnoissa ei mitään vikaa, mutta mikäli 65
prosenttia asiakkaista saapuu paikalle omalla autolla, alue on väärällä paikalla ja kestävän kehityksen konseptin vastainen. Kauppakeskuksen suunnitteleminen alueelle on
vain keino saada Pasilantunneli perustelluksi. Hakamäentiestä ja Koskelantiestä tulee tulevaisuudessa pikaraitiotie- ja kävelykatuja. Ollaanko kiinnostuneita keskustelemaan älyjakeluliikenteestä niiden kaupunkilaisten kanssa, jotka eivät halua lisätä autoliikenteen
määrää keinotekoisesti?
Säästönä nähty saastuneen maan peittäminen betonilla on ympäristörikos.
Nyt olisi mahdollisuus poistaa saastunut jätemaa.
Ei haluta takaisin Impivaaraan, hyvä että suunnitellaan. Jätemaasta on jo tehty selvitykset 1970-luvulla postikeskuksen rakentamisen yhteydessä. Kehittämisessä on niin paljon
hyvää, ettei kannata kritisoida kaikkea. Ei Hakamäentietä ole tehty pelkästään pyöräilyyn.
Myös kodinkonekauppa on menossa verkkoon, Itella toimitti oman pesukoneen kahden
päivän kuluttua. Kodinkoneita ei tarvi hypistellä kuten vaatteita. Ikean konsepti ei perustu
tähän - jo mainonta lähtee siitä, että tavarat pitää tulla hakemaan itse. Muuttaako Ikea
toimintamalliaan?
Mikä kiinteistösijoittaja on taustalla, kuka tulee omistamaan kiinteistöt jatkossa?

Muita aiheita koskevat kysymykset ja mielipiteet

-

-

-

Alueelle on suunniteltu aivan liikaa toimitilaa, kaupunkiseudulta löytyy jo nykyään paljon
käyttämätöntä toimitilaa. Haluan huomauttaa Helsingin kaupunkia Espanjan ja Portugalin
kaltaisista kiinteistöbuumeista, ja toimitilat olisikin suunniteltava niin, että vanhat ja epävalidit tilat pystyttäisiin muuttamaan asunnoiksi.
Onko mietitty linjauksia, minkälainen alueen asuntokanta tulee olemaan? Huoli, että
maanomistajat kuten Itella ovat vain kiinnostuneita rahastamaan alueellaan.
Kuinka paljon alueelle on suunniteltu yhteensä työpaikkoja?
Tulevatko asukaslukuarviot nähtäville? Vahvemmin joukkoliikenteeseen perustuvassa
mallissa tulisi olemaan huomattavasti enemmän asukkaita.
myöhemmin muistioon lisätyt arvioidut kokonaismäärät asukkaiden ja työpaikkojen osalta:
Tilaa vaativa kauppa: asukkaita 250
Itellan ympäristö: asukkaita 650
Maaliikennekeskus: asukkaita noin 2500-3000
Postinlajittelukeskus (myöhemmin): asukkaita noin 2000
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yht. Pohjois-Pasilassa asukkaita 5400-6000

Tilaa vaativa kauppa: työpaikkoja 1200
Itellan ympäristö: työpaikkoja 1200
Maaliikennekeskus: työpaikkoja 1000
Postinlajittelukeskus (myöhemmin): työpaikkoja 600
yht. Pohjois-Pasilassa työpaikkoja noin 4000
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