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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

ALEKSIS KIVEN KATU 49, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Toimistorakennusten korttelialue muutetaan liikerakennusten kort-
telialueeksi, joka mahdollistaa myös hotellitoiminnan. Rakennus-
aloja ja alikulkuyhteyden linjausta muutetaan.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Aleksis Kiven kadun, Ratapihantien ja
Teollisuuskadun rajaamaa tonttia 22400/1 Vallilassa.

Tontilla on voimassa asemakaava 11505 vuodelta 2008, jossa tontti on
merkitty toimistorakennusten korttelialueeksi KT. Tontin käyttötarkoi-
tusta muutetaan niin, että se sallii myös hotellitoiminnan. Rakennusaloja
muutetaan siten, että rakentaminen voidaan tuoda tontin reunaan asti
myös Ratapihantien puolella. Aleksis Kiven kadun puolelle muodostuu
aukio, jolta on yleinen jalankulun ja pyöräilyn yhteys rakennuksen läpi
Ratapihantielle sekä alikulkutunnelin kautta Ratapihantien länsipuolelle.
Pyöräilyn baanayhteys kulkee tontin kautta Teollisuuskadulta Ratapi-
hantien alittavaan tunneliin.



2 5)

Kaavan suurin sallittu kerrosluku vähenee nykyisen kaavan sallimista
kymmenestä, kahdestatoista ja viidestätoista kerroksesta yhdeksään
kerrokseen Teollisuuskadun puolella ja kahteentoista Ratapihantien
puolella.

Osallistuminen ja aineistot

Alueen asemakaavoittaja on tavattavissa ennen Pasilan asukastilaisuu-
den alkua Haaga-Helian aulassa keskiviikkona 22.5.2019 klo 17 18.
Paikka Haaga-Helian ammattikorkeakoulu osoitteessa Ratapihantie 13.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (se-
lostusluonnos, viitesuunnitelma) on esillä 13.5. 3.6.2019 seuraavissa
paikoissa:
 Pasilan kirjastossa, Kellosilta 9, 00520 Helsinki
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma to klo 9 16,
pe 10 15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liitty-
vää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunni-
telmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 3.6.2019. Kirjalliset mielipiteet
lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11 13, avoinna arkisin ma pe klo 8.15 16) tai sähköpostilla hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Hermanni Vallila Seura ry
 Pasila-seura
 Alppila Seura ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
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 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, maisemaan ja liikenteeseen ja
laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten
arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun
osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavoitus on tullut vireille tontin va-
raajan hakemuksesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2008) alue on merkitty toimistora-
kennusten korttelialueeksi KT.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on pääasiassa
liike- ja palvelukeskustan (C1) alueella ja osittain kantakaupungin (C2)
alueella.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön läheisyyteen. Ratapihantien länsipuolella sijaitseva alue
kuuluu Museoviraston RKY 2009-kohdeluetteloon Pasilan veturitallit,
konepaja ja SOK:n teollisuuskorttelit.

Suunnittelualuetta koskeva rakennuskielto:
 alueella on voimassa rakennuskielto 12561 asemakaavan laatimista

varten.

Tontti on tällä hetkellä rakentamaton ja sen kautta kulkee yhteys Aleksis
Kiven kadulta ja Sähköttäjänsillalta Ratapihantien alittavaan alikulkutun-
neliin sekä jalankulkureitti Aleksis Kiven kadulta Ratapihantielle, Teolli-
suuskadun ylittävän suojatien kohdalle.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Tiia Ettala, arkkitehti, p. (09) 310 20511, tiia.ettala@hel.fi

Liikenne
Kati Kiyancicek, tiimipäällikkö, p. (09) 310 64734, kati.kiyancicek@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Mikko Tervola, insinööri, p. (09) 310 44131, mikko.tervola@hel.fi
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Julkiset ulkotilat, maisema
Inka Lappalainen, aluesuunnittelija, p. (09) 310 21344,
inka.lappalainen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti  sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinki-
kymp).

Helsingissä 16.4.2019

Janne Prokkola
yksikön päällikkö
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Kaavoituksen eteneminen














































