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Alueen sijainti: 
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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yksityisomistuk-sessa olevaa ohjeellista tonttia 22-391-4 ja osaa ohjeellisesta ton-tista 22-391-1, jotka sijaitsevat Vallilassa, Pasilan konepajan alu-eella. Alue on kulttuurihistoriallisesti ja teollisuushistoriallisesti ar-vokasta ja kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) ”Pasilan veturitallit, konepaja ja 
SOK:n teollisuuskorttelit”. Asemakaavaa muutetaan, jotta nykyi-sellään huonokuntoinen ja vailla vakituista käyttöä oleva kiinteistö saataisiin käyttöön. 
Tavoitteena on mahdollistaa erillisten laajennusosien rakentami-nen olemassa olevan katosrakennelman alle, sekä kokonaisuu-den muuttaminen ravintola- ja toimistokäyttöön. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty sovittamaan uudet toiminnot ja lisärakentami-nen Pasilan konepajan eteläisen alueen toiminnalliseen, kaupun-kikuvalliseen ja kulttuurihistorialliseen kokonaisuuteen. 
Uutta toimitilakerrosalaa syntyy 905 k-m2. 
Kaavaratkaisu on Teollisuuskadun akselin kaavarungon (kaupun-kiympäristölautakunta 25.5.2021) mukainen. Kaavaratkaisun to-teuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että esitetyt toiminnot tuke-vat Teollisuuskadun akselin kehittymistä kaavarungon mukaisesti työpaikka- ja keskusta-alueena, ja voimistavat Pasilan konepajan roolia akseliin liittyvänä elinvoimaisena kulttuuri- ja tapahtumakes-kittymänä. 
Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty ha-kemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu haki-jan kanssa. 

Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on Pasilan konepajan alueen kulttuu-rihistorialliseen kokonaisuuteen kuuluvan lasipalatsin korjaaminen ja säilyttäminen, lisärakentamisen mahdollistaminen nykyisten ka-tosten alle, sekä vailla vakituista käyttöä olevan kiinteistön ottami-nen ravintola- ja toimistokäyttöön. 
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että keskustan elinvoimaisuutta kehitetään, tarjo-taan monipuolisia sijaintipaikkoja yrityksille, sekä edistetään kau-punginosien elävyyttä, omaleimaisuutta ja turvallisuutta. 

Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on 1 619 m2. 
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Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 905 k-m²:llä.  
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Kortteli on entistä tehdasaluetta, jossa on valmistettu ja korjattu junakalustoa. Pasilan konepajan alue muodostaa valtakunnalli-sesti merkittävän, ainutlaatuisen laajan ja ehjän miljöökokonaisuu-den.  
Valtionrautateiden Pasilan konepaja ehti toimia Vallilassa noin sa-dan vuoden ajan. Konepajatoiminta loppui kokonaan vuonna 2003, jonka jälkeen alueelle hyväksyttiin uudet asemakaavat vuo-sina 2005–2014. Alueen täydennysrakentaminen alkoi pohjois-osan asuinkortteleilla, jotka ovat hiljattain valmistuneet. Eteläpuoli arvokkaine teollisuusrakennuksineen oli aluksi väliaikaisessa käy-tössä, ja siellä on ollut mm. elokuva-, media- ja ravintola-alaan liit-tyvää toimintaa sekä vapaamuotoista kaupunkikulttuuria. Etelä-puolen uudet toimitila- ja asuinkorttelit ovat suurimmilta osin ra-kentuneet, julkiset ulkotilat ovat rakenteilla.  

 Konepajan lasipalatsi vuonna 2018 Bruno Granholmin aukion suunnasta nähtynä. 
Lasipalatsina tunnettu entinen hitsaussuoja sijaitsee vuonna 1919 valmistuneen aluskehysosaston pohjoispuolella. Aluskehysosasto valmistui Pasilan konepajan vanhimman rakennusvaiheen loppu-vaiheessa. Sen viereen rakennettiin myöhemmin keveitä tilapäisiä apurakennuksia, joista vuonna 1957 valmistunut apurakennus, eli ns. lasipalatsi on edelleen pystyssä. Myöhemmin rakennusta täy-dennettiin sen kattolinjaa jatkavilla korkeilla katoksilla, joista ete-läisempi on rakennettu vasta vuoden 1968 jälkeen.  
Rakennusta käytettiin aluksi moottorivaunujen varatelien jälkiheh-kutukseen ja myöhemmin tuotannossa tarvittujen levyosien poltto-leikkaukseen. Aluskehysosaston ja lasipalatsin välissä on palo-suojauksena toiminut koivurivistö, joka on istutettu ilmeisesti vuo-den 1932 tulipalon jälkeen. Rakennusten väli koivuriveineen on hienolla tavalla erikoinen, ja konepaja-alueella ainutlaatuinen, hy-
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vin säilynyt katumainen tila. Koivukujan puut on uusittu aluskehys-osaston muutostöiden yhteydessä vuonna 2015. 

 Eteläinen katos ja aluskehysosaston ja lasipalatsin välinen koivukujanne. 

 Lasipalatsin sisätila vuonna 2018. 
Voimassa oleva asemakaava sallii tontilla olevan rakennuksen ja siihen liittyvien katosten säilyttämisen ja kunnostamisen sellai-seen käyttöön, joka ei haittaa tai rajoita alueen asemakaavassa määrätyn pääkäyttötarkoituksen mukaista käyttöä. Tontille ei ole osoitettu rakennusoikeutta eikä rakennuksia ole suojeltu. 
Lasipalatsi on ollut pitkään tyhjillään, ja sen katettuja ulkotiloja on käytetty lähinnä autojen pysäköintiin. Kesällä 2021 rakennukseen avattiin kesäkautena toimiva, tilapäinen konttikahvila/-ravintola te-rasseineen. 
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 Elokuu 2021, eteläisen katoksen alla on tilapäinen konttikahvila. 
Lasipalatsi sijaitsee keskeisellä paikalla tapahtumakäyttöön suun-nitellun Bruno Granholmin aukion reunalla. Aukion itäpää on jo ra-kennettu, ja länsi- ja pohjoispuoli rakennetaan valmiiksi lähivuo-sina, kun ympäröivät rakennushankkeet ovat edenneet pidem-mälle. Konepajan Fredriksbergiin vuodenvaihteessa 2021-2022 avatun päiväkodin piha sijaitsee aukiolla aluskehysosaston etelä-päässä, aivan lasipalatsin nurkalla.  

 Bruno Granholmin aukiolla on viereisen päiväkoti Fredriksbergin piha. Taustalla keskellä lasipalatsi ja oikealla konepajan aluskehysosasto. 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (KTY/s) 
Kaava osoittaa rakennusoikeutta tontille, ja mahdollistaa sille lisä-rakentamista. Lisärakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevaan rakennukseen liittyvien katosten alle. Kaavan sallima kerrosala on yhteensä 905 k-m2, josta 25 k- m2 on osoitettu olemassa olevalle huoltorakennukselle. Olemassa olevien rakennusten kerrosala on 
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yhteensä 295 k- m2, eli kaavan sallimasta rakennusalasta lisära-kentamista on 610 k- m2. Tontille saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastotiloja, toimisto-, liike-, pal-velu-, kulttuuri-, tapahtuma-, opetus- ja liikuntatiloja. Nykyinen ra-kennus katosrakennelmineen suojellaan merkinnällä sr-2. Tontilla sijaitseva varastorakennus osoitetaan huoltorakennukseksi. Voi-massa olevaa asemakaavaa laatiessa oli oletuksena, että osa tontin 4 rakennelmista purettaisiin. Tonttien 1 ja 4 välinen ohjeelli-nen tontin raja on tästä syystä voimassa olevassa asemakaa-vassa linjattu niin, että tontin 4 huoltorakennus ja eteläiseen ka-tokseen liittyvä pienempi sivukatos sijaitsevat osittain tontin 1 puolella. Alueella ei ole vielä tehty tonttijakoa. Kun rakenteet nyt säilytetään, muutetaan ohjeellista tontin rajaa asemakaavan muu-toksen yhteydessä siten, että huoltorakennus ja sivukatos sijaitse-vat kokonaan tontin 4 puolella.  
Kaava-alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskorttelit), ja on osa säilytettävää teollisuushistori-allista kokonaisuutta. Rakentamisen tulee olla kaupunkikuvalli-sesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoista ja soveltua historialliseen ympäristöön. Asemakaavan tavoitteena on, että lisärakentaminen soveltuu historialliseen ympäristöön. Uudisosien tulee hahmottua erillisinä rakennusosina ja olla arkkitehtuuriltaan alisteisia suojel-lulle tiilirakennukselle ja katoksille. Lisärakentaminen on osoitettu pääosin yksikerroksiseksi niin, että Bruno Granholmin aukion puo-lella lisärakentamisen vesikaton ylin sallittu korkeusasema on +20,0. Tämän yläpuolelle nousevien rakennusosien tulee olla tummia ja pääjulkisivusta sisäänvedettyjä. Uudisrakentamisen jul-kisivujen tulee olla pääosin corten-terästä tai vastaavaa, korkea-laatuista materiaalia.  

 
Viitesuunnitelman mukaiset julkisivut. 
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 Asemakaavan viitesuunnitelman näkymä etelän suunnasta. Kaava mahdollistaa eteläi-sen katoksen alle on lisärakentamista, johon on suunniteltu sijoitettavan ravintolan keit-tiö ja lasikatteinen ravintolasali. 
Suojellun rakennuksen sisätilan hallimainen luonne tulee säilyt-tää. Maantasokerrosten tiloissa tulee olla suuret ikkunat ja estee-tön sisäänkäynti suoraan maantasosta. Liiketilat on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdet-tavalla ilmastointihormilla. Rakennusalan eteläkulmaan on mer-kitty valokatteisen tilan rakennusala, jonka sijainti on ohjeellinen. 
Asemakaava määrää, että suunnittelun tulee perustua hyvään ja ajantasaiseen rakennushistorian tuntemukseen. Ennen lupapää-töksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto, ja suunnittelulle ja toteutukselle on asetettava vaativan restaurointitehtävän mukainen vaatimustaso. 

 Asemakaavan viitesuunnitelman näkymä lasipalatsin vanhan osan sisätilasta. 
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Liikenne 
Lähtökohdat 
Jalankulku ja pyöräliikenne 
Alueen jalankulkuyhteydet ovat kattavat. Lasipalatsia ympäröi Bruno Granholmin aukio, jolla ei ajantasaisen asemakaavan mu-kaan sallita moottoriajoneuvoliikennettä pois lukien vr-rakennus-ten huoltoliikenne. Lasipalatsi on vr-rakennus. Yleinen tontilla si-jaitseva poikittainen jalankulun ja pyöräilyn reitti sivuaa suunnitte-lualuetta sen pohjoispäädyssä. Paikallisesti merkittävällä, Pasilan ja Vallilan yhdistävällä Konepajanraitilla on sallittua vain jalan-kulku ja pyöräily, Konepajankujalla näiden lisäksi myös huoltolii-kenne. Lähin kaupunkipyöräasema sijaitsee Teollisuuskadun var-ressa Bruno Granholmin kujan liittymän eteläpuolella. 
Julkinen liikenne 
Suunnittelualue sijoittuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Lähimmät joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat Teollisuuskadulla alle 100 metrin etäisyydellä ja Aleksis Kiven kadulla 150 metrin etäisyydellä kohteesta. Aleksis Kiven kadulla liikennöi raitiolinja 9 (Jätkäsaari – Pasila) sekä kaksi seudullista korkean palvelutason runkobussilinjaa 500 ja 510. Pasilan juna-asemalle on matkaa noin 1 kilometri. 
Autoliikenne 
Suunnittelualue sijoittuu vilkkaan pääkaduksi luokitellun Teolli-suuskadun eteläpuolelle. Bruno Granholmin aukion rakentaminen on vielä kesken ja osa tonteista on työmaana tai tilapäisesti pysä-köinnin käytössä mm. talonrakentamisen ja rakennusten käyttö-tarkoitusten muutosten vuoksi tai katualueet työmaiden vuokraus-alueena. Alue tulee siistiytymään ja selkiytymään, kun aukion ka-tusuunnitelmat toteutuvat ja kiinteistöille saadaan kaavan mukai-nen käyttötarkoitus. Siten myös epämääräinen ajoneuvoliikenne alueelta poistuu. Bruno Granholmin aukio lähtee rakenteille arvi-olta vuonna 2022. Konepajankujan varressa on toiminut alle vuo-den kaksikielinen päiväkoti, jonka saattoliikenteelle on järjestetty kadunvarsipaikkoja Aleksis Kiven kadun varteen. Päiväkodin ai-dattu leikkipaikka sijaitsee Konepajankujan länsipuolella sijoittuen lähelle Lasipalatsia. Päiväkodin lapset saapuvat leikkipaikalle ai-kuisen saattamana Konepajanraitin yli ja sen puoleisesta portista. 
Lähimmät kadunvarsipaikat sijaitsevat Aleksis Kiven kadulla, Te-ollisuuskadulla ja Vallilan toimitila-alueen kaduilla. Lähimmät ylei-set pysäköintilaitokset sijaitsevat Konepajan sähköjunahallissa ja Vallilan toimitila-alueella, ja niiden ajoliittymät ovat Bruno Granhol-min kujalta, Kuortaneenkadulta ja Elimäenkadulta. 
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Teollisuuskadun akselin suunnitteluperiaatteissa (hyväksytty Kau-punkiympäristölautakunnassa 25.5.2021) varaudutaan pikarai-tiotien toteuttamiseen Teollisuuskadulle ja eri liikennemuotojen yhteyksien parantamiseen. Lasipalatsin ympäristössä tämä tar-koittaa muun muassa jalankulun yhteyksien parantamista Bruno Granholmin aukion ja Vallilan toimitila-alueen välillä. Tarkemmat liikenteelliset ratkaisut tullaan määrittelemään Teollisuuskadun akselin jatkosuunnittelussa.  
Kaavaratkaisu 
Kaavamuutos ei edellytä muutoksia nykyisiin katujärjestelyihin. Polkupyörä- ja autopaikkoja tulee toteuttaa ja sijoittaa asemakaa-vamääräysten mukaisesti. Jos autopaikkoja toteutetaan, tulee ne sijoittaa asemakaava-alueen ulkopuolisiin pysäköintilaitoksiin. Au-topaikkoja ei saa sijoittaa tontille. Tontin huoltoajo tapahtuu reittiä Aleksis Kiven katu – Konepajankuja – Bruno Granholmin aukio siten, ettei huoltoajoneuvot käytä päiväkodin leikkipaikan pohjois-puolta eikä Konepajanraittia. 

Palvelut 
Lähtökohdat 
Kaava-alue on osa Pasila-Vallila-Kalasatama –akselin monipuo-lista työpaikka-, palvelu- ja asuinaluetta. Alue sijaitsee Helsingin tiiveimmin rakennettujen kaupunginosien läheisyydessä, joissa korostuu erityisesti kantakaupungille ominaiset kadunvarteen si-joittuvat monipuoliset palvelut. Teollisuuskadun väylämäisestä ka-tutilasta ja kaupunkirakennetta jakavasta luonteesta johtuen pää-kadun varressa on kuitenkin tällä hetkellä vähän palveluita.  
Pasilan Konepajan alueelle on viime vuosina sijoittunut useampia ravintoloita, sekä muita palveluita kuten esim. päiväkoti, liikunta-palveluita sekä Kansallisteatterin pientä näyttämöä korjauksen ajan korvaava Vallilan Kansallisteatteri. Konepaja-alueen vanho-jen rakennusten korjausten ja käyttötarkoitusten muutosten ede-tessä alueen palvelutarjonta tulee vielä täydentymään. Konepaja-alueen pohjoispuolella sijaitsevalla Vallilan toimitila-alueella on toistaiseksi vielä melko vähän kaikille avoimia ravintolapalveluita.  
Kaava-alueen sijainti erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien var-rella luo hyvät kestävän liikkumisen edellytykset. 
Kaavaratkaisu 
Asemakaavan muutos mahdollistaa palvelujen sijoittamisen alu-eelle. Kaavaratkaisu lisää palvelujen tarjontaa kulttuuri- ja tapah-tumakeskittymänä kehittyvällä Konepajan alueella, ja laajemmin osana Helsingin kehittyvää keskusta-aluetta. 
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Kaava sallii liike-, palvelu-, kulttuuri-, tapahtuma-, opetus- ja liikun-tatilojen sijoittamisen alueelle. Kaavassa edellytetään rasvanerot-telukaivojen ja ilmastointihormien sijoittamista liiketiloihin ravinto-lakäytön mahdollistamiseksi. Kaavaratkaisu lisää alueen palvelu-tarjontaa, jonka tarve on noussut selvästi esiin mm. Teollisuuska-dun akselin kaavarungon vuorovaikutuksessa.  
Kaavan toteuttaminen ei aiheuta muutostarpeita julkisiin palvelui-hin. 

Esteettömyys 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta. 

Luonnonympäristö  
Lähtökohdat 
Lasipalatsin ympäristö on osa rakennettua konepajan teollisuus-ympäristöä. Laajemmassa maisemakuvassa konepaja asettuu itä-länsisuuntaiselle laaksovyöhykkeelle, joka jatkuu aina merenran-taan saakka. 
Lasipalatsin tontin itälaidalla sijaitsee teollisuushistoriallisesti mer-kittävä koivukuja ja länsireunalla näyttävä yksittäispuu, joka on merkitty Bruno Granholmin aukion katusuunnitelmassa säilytettä-väksi. Lasipalatsin tontilla ei juuri ole kasvillisuutta, lukuun otta-matta tontin pohjoispäässä sijaitsevan varastorakennuksen vie-ressä olevaa ruderaattikasvillisuutta. 
Kaavaratkaisu 
Säilytettävä koivukujanne ja yksittäispuu sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle, mutta niiden säilymisen edellytykset tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisvaiheen järjestelyissä. 

Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat 
Kaava-alueella sijaitsee vuonna 1957 valmistunut teollisuusraken-nus ja siihen myöhemmin lisätyt katokset. Umpiosassa on kan-tava teräsrakenne ja tiiliverhous, katokset ovat teräsrakenteiset.  
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevan rakenteen säilyttämi-seen ja sen täydentämiseen uusilla rakennusosilla. Kaavamää-räyksillä ohjataan käyttämään rakennuksissa ja ulkotiloissa kestä-viä ja laadukkaita materiaaleja, jotka ovat mahdollisuuksien mu-kaan myös kierrätettäviä. 
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Kaava ei rakennussuojelullisista syistä mahdollistaa aurinkopa-neeleiden sijoittamisen katolle, mutta mahdollistaa uusiutuvan energian tuottamiseen tarkoitettujen laitteiden sijoittelun tontille, jos suunnitellaan osana rakennusten arkkitehtuuria. Kaava edel-lyttää uudisrakentamiselta 20 % tiukempaa energiatehokkuutta kuin voimassa olevien asetusten vähimmäistaso. Kaava ohjaa vä-häpäästöisyyteen myös työmaavaiheessa.  
Asemakaava ohjaa lintujen törmäysriskin minimoimiseen lasipin-tojen keskinäisen sijoittelun tai muiden suunnitteluratkaisujen avulla. 

Suojelukohteet 
Lähtökohdat 
Alue on kulttuurihistoriallisesti ja teollisuushistoriallisesti arvo-kasta ja kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kult-
tuuriympäristöön (RKY 2009) ”Pasilan veturitallit, konepaja ja 
SOK:n teollisuuskorttelit”.  
Voimassa olevassa asemakaavassa lasipalatsille ei ole asetettu suojelumerkintää, mutta kaava-alue kokonaisuudessaan on mer-kitty säilytettäväksi teollisuushistorialliseksi kokonaisuudeksi. Lasi-palatsin ja aluskehysosaston välinen koivukujanne on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty säilytettäväksi, ja lasipalatsia ympäröivät vanhat konepajarakennukset merkitty merkinnällä sr-1: Teollisuushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, rakennushis-toriallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas raken-nus. 
Lasipalatsi on teräsrunkoinen tiilirakennus, jossa on betoninen pe-rustus ja alapohja. Rakennuksessa on teräksiset kattoristikot ja sen kate on vesieristetty aaltopellillä. Lasipalatsin huomattavana erityispiirteenä voi pitää neljään ilmansuuntaan aukeavia ikku-noita, joiden ruudut ovat kaksinkertaisia junavaunujen ikkunoita. Rakennuksen pohjois- ja eteläpäädyissä sijaitsevat korkeat teräs-rakenteiset katokset. Eteläinen katos on valokuvien perusteella rakennettu vasta vuoden 1968 jälkeen. Katosten pilareiden ylä-osissa olevat kolmionmalliset tuet on alun perin tarkoitettu nostu-reille, joista yksi sijaitsee edelleen Lasipalatsin sisällä. Kuutiomai-nen sisätila suurine ikkunoineen on hahmoltaan korkea ja ilmava, ja siellä säilyneet teolliset laitteet ja rakenteet kertovat rakennuk-sen ja alueen historiasta.  
Teollisuushistorian lisäksi jo pitkään tyhjillään tai väliaikaiskäy-tössä ollut rakennus kertoo kaupungin muutoksesta ja vanhojen teollisuusympäristöjen roolista uudessa kaupunkikulttuurissa.  
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Kaavaratkaisu 
Lasipalatsi katosrakennelmineen suojellaan teollisuushistorialli-sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaina merkinnällä sr-2. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja, vesikattoa ja katoksia rakentei-neen sekä rakennuksen julkisia sisätiloja. Rakennuksessa tehtä-vät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hä-vittää sen ominaispiirteitä. Rakennusta ei saa purkaa. 
Lasipalatsin patina kertoo osaltaan rakennuksen ja alueen käyttö-historiasta. Rakennusta tulisi korjata vain tarvittavilta osin, niin että käytöstä ja iästä kertovat merkit eivät tarpeettomasti peity ja että vanha rakenne selvästi erottuu uudisrakentamisesta. 

Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Hanke on liitettävissä kunnalliseen hulevesiverkostoon.  

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-nostaminen 
Lähtökohdat 
 Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +16.3 – +16.7. Kaavamuutosalueen maanpinnan topografia on tasainen.  
Ylimpänä maakerroksena on täytemaata. Täytemaakerroksen paksuus vaihtelee välillä noin 1 – 2 metriä. Täytemaakerroksen alapuolella on siltti-, hiekka -ja savikerroksia. Kalliopinnan yläpuo-lella on moreenikerros. 
Maapeitteen paksuus alueella vaihtelee välillä noin 10 – 17 met-riä. Alueen kalliopinnan korkeusasema vaihtelee välillä noin +0.0 - +6.0. Kalliopinta viettää koillisesta lounaaseen. 
Pohjavedenpinta on tasossa noin +13.80 - +14.30. Orsivedenpin-nan korkeusasema vaihtelee välillä noin +13.92 - +14.70.  
Alueen lähiympäristössä sijaitsee puupaaluilla perustettuja raken-nuksia ja rakenteita. Alueella on pohjaveden seuranta- ja hallinta-tarve. 
Lähtökohtaisesti pohjavedenpinnan alapuolelle ulottuvat kaivan-not ja rakenteet tulee toteuttaa vesitiiviinä. 
Alue sijaitsee jo tiiviisti rakennetussa ympäristössä, ja se tuo reu-naehtoja uudisrakennusten kaivannoille ja perustusrakenteille. 
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Alueen haastavista maaperä- ja pohjavesiolosuhteista sekä maa-perän ja pohjaveden pilaantuneisuudesta johtuen hankkeesta tu-lee laatia alustava perustamistapaselvitys.  
Maaperän pilaantuneisuus ja haitta-aineet maaperän vesissä 
Pasilan konepajan alueen maaperä on merkittävästi pilaantunut pitkän teollisen käyttöhistoriansa ja mahdollisesti alueelle tehtyjen täyttöjen johdosta laajalti ja useilla eri haitta-aineilla. Maaperän pilaantuneisuuden tutkimuksia on tehty useaan otteeseen pitkän ajan kuluessa. Alueella on tehty myös orsi- ja pohjavesien tutki-muksia ja seurantatutkimuksia useiden vuosien ajan. Tutkimuk-sissa on havaittu myös alueella esiintyvissä orsi- ja pohjavedessä haitta-aineita.  
Konepajan alueelle, joka rajoittuu Sturenkatuun, Teollisuuska-tuun, Traverssikujaan ja Aleksis Kiven katuun (pois lukien alus-kehysosaston puretun rakennuksen alue Sturenkadun vieressä), on tehty pilaantuneen maaperän ilmoituspäätös (pima-päätös) vuonna 2015 (Ympäristösuojelupäällikkö, 30.10.2015). Päätök-sessä määritetään alueen maaperälle riskinarvioperusteiset hai-tattomat pitoisuudet rakennusten alla maaperässä ja orsivedessä. Riskinarvion oletuksena on, että rakennusten alin maanpäällinen kerros on työpaikkakäytössä. Lisäksi päätös sisältää tarkempia menetelmä- ja hallintatoimia erilaisille maaperän kaivu- ja kunnos-tustilanteille. 
Kaavamuutosalueena olevan Lasipalatsin maaperää on tutkittu vuonna 2015 (Tutkimusraportti, Pasilan konepaja, Lasipalatsi, VR-Yhtymä Oy, Golder Associates, 19.1.2016). Tutkimustulosten perusteella kiinteistöllä ei arvioida olevan laaja-alaista maaperän tai pohjaveden pilaantumaa, jossa riskinarviossa esitetyt haitta-ainepitoisuudet ylittyisivät. Mahdollisen alueella tehtävän kaivu-työn yhteydessä maaperän haitta-aineet on tarkistettava ja kaivu- ja tarkistustyö tulee tehdä vuonna 2015 tehdyn pima-päätöksen mukaisesti. 
Kaavaratkaisu 
Mikäli rakennukset tullaan perustamaan siten, että perustamis-tapa vaatii kaivantoja tai massanvaihtoa, niin jatkosuunnittelussa tulee huomioida alueen pilaantuneisuudesta annetut määräykset sekä huomioida jo olemassa olevat perustusrakenteet. 
Alueen pohjaveden pintaa ei saa työaikaisesti tai pysyvästi las-kea. Pohjavedenpinnan alapuolelle ulottuvat kaivannot, ja raken-teet tulee toteuttaa vesitiiviinä. 
Lopullinen perustamistapa ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. 
Kaavassa on maaperän kunnostusta koskeva määräys. Alueen 
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maaperän kunnostaminen kaavan mukaiseen käyttöön tulee tehdä pilaantuneen maaperän kunnostusilmoituksesta 30.10.2015 annetun päätöksen mukaisesti.  
Ympäristöhäiriöt 

Lähtökohdat 
Kaava-alueelle kohdistuu liikenteen melua nykyisellään lähinnä Teollisuuskadun suunnasta, koska ympäristö kadun suuntaan on avointa. Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 perusteella kaava-alueella lähinnä Teollisuuskatua päiväajan keskiäänitaso on hieman yli 60 dB ollen muutoin kaava-alueelle noin 55-60 dB. Meluselvityksen valmistumisen jälkeen Sturenkadun ja Konepa-jankujan välisen KT-korttelialueen rakentuminen on parantanut Bruno Granholmin aukion liikennemelutilannetta selvästi ja melu-tason ohjearvojen arvioidaan alittuvan kaava-alueen eteläosassa.  
Kaava-alue sijoittuu ilmanlaatuvyöhykkeiden suositusetäisyyden päähän Teollisuuskadusta, joten liikenteen päästöistä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä ilmanlaatuhaittoja.  
Kaavaratkaisu 
Liikenteen haittojen osalta ei nähdä kaavallista ohjaustarvetta.  
KTY/s- käyttötarkoitus mahdollistaa kaava-alueelle monenlaisia toimintoja. Kaava-alueen lounaispuolella on asumista ja myös alu-een pohjoispuolelle sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa asumista. Sijainti asumisen läheisyydessä on otettu huomioon si-ten, että korttelialueelle saa sijoittaa vain ympäristöhäiriöitä ai-heuttamattomia tiloja. 

Pelastusturvallisuus  
Lähtökohdat 
Asemakaavamuutos mahdollistaa olevan rakennuskannan käyttö-tarkoituksen muuttamisen sekä uudisrakentamisen jo olevien ra-kenteiden alapuolelle.  
Kaavamuutoksen yhteydessä hanke laatii alustavan selvityksen palo- ja pelastusteknisistä ratkaisuista. 
Kaavaratkaisu 
Kaavamuutoksen yhteydessä hanke on laatinut alustavan selvi-tyksen palo- ja pelastusteknisistä ratkaisuista. 
Lopullinen palo- ja pelastustekninen ratkaisu päätetään rakennus-luvan yhteydessä. 
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Vaikutukset 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
Konepajan aluskehysosaston, alue- ja kaupunkirakenteen sekä ympäristön rakenteiden rakennushistoriaselvitykset, 2012 - 2013, Livady Oy 
VR-yhtymä Oy, Raportti ja toimenpide-ehdotus, Ympäristötekni-nen huokokaasu-, orsivesi- ja maaperätutkimus, 2009, Golder As-sociates 
Alppiharjun ominaispiirteiden määritys, Näkymä, Salonen & Scha-lin, Karlsson (2018) 
Teollisuuskadun akselin vuorovaikutusraportti 4.5.2021 ja asu-kastilaisuuden (21.1.–1.2.2019) muistio  
Teollisuuskadun akseli, kaavarungon vuorovaikutus, 4.5.2021 
Yhteenveto karttakyselyn vastauksista, 15.1.2020 
Teollisuuskadun akselin ja Vallilan toimitila-alueen suojelutavoite-selvitys, 4.5.2021 
Teollisuuskadun akselin kaavarunko, Yritysvaikutusten arviointi, 4.5.2021  
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Mahdollisista maan-käyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.  
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-ristöön 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen siten, että nykyisellään vailla vakituista käyttöä oleva rakennus saadaan alueen toimintoja tukevaan käyttöön. Lisärakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta hieman, mutta vaikutus ei ole merkit-tävä. 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta luontoon tai maisemaan. Suun-nitteluratkaisussa ja rakennusvaiheessa tulee huolehtia siitä, että lasipalatsin rajan tuntumassa sijaitsevan, voimassa olevassa ka-tusuunnitelmassa säilytettäväksi merkityn puun sekä lasipalatsin ja aluskehysosaston välisen suojellun koivukujanteen säilymisen edellytykset turvataan. 
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Vaikutukset liikenteen järjestämiseen 
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta katujärjestelyihin, mutta rat-kaisu tulee lisäämään jonkin verran huoltoajoneuvoliikennettä Ko-nepajan alueella. Kaavamuutoksen mukaisen toiminnan käynnis-tyessä toimijan on huolehdittava siitä, että huoltoajoneuvot käyttä-vät kaavassa määrättyä ajoreittiä ja ajotapa on sovitettava sel-laiseksi, ettei se vaaranna muuta liikennettä ja että ajosuoritteen määrä pysyy mahdollisimman alhaisena Bruno Granholmin auki-olla. Kaavamuutos lisää alueen jalankulun, pyöräilyn ja joukkolii-kenteen käyttäjämääriä ja sitä myöten vaikuttaa alueen kehityk-seen positiivisesti. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 
Kaavaratkaisulla ei ole merkittävää vaikutusta kaupunkikuvaan. Lisärakentaminen sijoittuu olemassa olevan rakenteen sisäpuo-lelle. Eteläpäädyn rakennusalan linjauksella varmistetaan, ettei lisärakentaminen peitä näkyvistä lasipalatsin vieressä sijaitsevan aluskehyshallin kaupunkikuvallisesti tärkeää eteläkulmaa oviauk-koineen. 
Suojelumerkinnällä varmistetaan teollisuushistoriallisesti ja kult-tuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen säilyminen osana Pa-silan konepajan arvokasta teollisuusmiljöötä. Lisärakentamisen hahmolle ja arkkitehtuurille asetettujen määräysten avulla huoleh-ditaan siitä, että uusi rakentaminen asettuu kokonaisuudessa säestävään rooliin ja jättää pääroolin edelleen vanhalle tiiliraken-nukselle ja siihen liittyville katoksille. 
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevan rakenteen säilyttämi-seen ja sen täydentämiseen uusilla rakennusosilla. Tällöin raken-nusmateriaaleja tarvitaan vähemmän kuin purkavassa uudisra-kentamisessa.  
Olemassa olevan, rakenteeltaan huonosti lämpöä eristävän sisäti-lan hyödyntäminen puolilämpimänä, vuodenkierron mukaan toi-minnallisesti muuntuvana tilana voi vähentää lämmitysenergian tarvetta tontilla. Suojeltu vesikatto ei mahdollista aurinkopaneelei-den sijoittamista katolle, mutta kaava sallii muut mahdolliset uu-siutuvan energian tuottamiseen tarkoitettavat laitteet, jos ne suun-nitellaan osaksi rakennuksen arkkitehtuuria. Kestävät, laadukkaat ja mahdollisuuksien mukaan kierrätettävät materiaalit, sekä uu-sien rakenteiden voimassa olevia asetuksia parempi energiate-hokkuus vähentävät energian ja materiaalien tarvetta pidemmällä aikavälillä.  
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Vaikutukset turvallisuuteen, ihmisten terveyteen, eri väestö ryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä ja kult-tuuriin 
Pitkään tyhjillään olleen, ja edelleen vailla vakituista käyttöä ole-van rakennuksen käyttöön ottaminen parantaa turvallisuutta alu-eella.  
Siitä lähtien, kun VR:n toiminta alueella loppui, on Pasilan kone-pajan alueella ollut erityyppistä kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa. Toiminnasta aiheutunut melu on ajoittain häirinnyt ympäristön asukkaita. Viime vuosina Konepajan alueelle on avattu useampia suuria terassialueita, joiden toiminta-ajatukseen kuuluu terassialu-eella soitettava musiikki. Tämän tyyppinen, säännöllisesti palvelu-jen aukioloaikana kuuluva melu, ja erityisesti sen matalat basso-taajuudet on koettu alueen asunnoissa häiritsevänä. Terassin toi-mintaa tai äänentoiston käyttöä ei kuitenkaan ohjata kaavamää-räyksillä, vaan Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyk-sillä. 
Kaavaan merkitty rakennusala mahdollistaa terassien sijoittami-sen tontin länsi- ja eteläreunalle. Parhaimmillaan ruokaravintola tai kahvila, ja iltaisin ja viikonloppuisin yleisessä käytössä oleva päiväkodin piha voivat vierekkäin sijaitessaan muodostaa koko-naisuuden, joka houkuttelee myös lapsiperheitä viettämään aikaa alueella.  
Lasipalatsin nykyinen, avara ja hallimainen sisätila voi tarjota hy-vät puitteet kulttuurille ja tapahtumille. Vanhaa, suojeltua raken-nusta ei kuitenkaan voi äänieristää yhtä tehokkaasti kuin uutta ra-kennusta. Tästä syystä sisätiloissa tulee kiinnittää erityistä huomi-oita toiminnasta aiheutuvaan ääneen.  
Yritysvaikutukset 
Kaava edistää Helsingin yleiskaavan 2016 ja Teollisuuskadun ak-selin kaavarungon tavoitteita ja monipuolistaa alueen palvelutar-jontaa ja yritystoimintaa sekä mahdollistaa myös uusia työskente-lytiloja. Kaavan toteuttaminen tuo alueelle parisenkymmentä uutta työpaikkaa. Kaavan toteuttaminen tukee Konepajan eteläosan ke-hitystä keskusta-alueena ja kulttuuri- ja tapahtumakeskittymänä sekä tukee Bruno Granholmin aukion tulevaa roolia keskeisenä tapahtuma-aukiona.  
Kaavasta koituvat kustannukset kohdistuvat kaavamuutoksen ha-kijalle, toisaalta tontin arvo nousee kaavamuutoksen myötä. 
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Toteutus 
Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin 

Kaava-alue kuuluu Pasilan aluerakentamisprojektin alueeseen. 
Suunnittelun lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia: 
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-puoliselle asuntotuotannolle  - edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta  - huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristö-jen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta 
Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-dassa Vaikutukset. 
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on Liike ja palvelukes-kustan aluetta C1. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleis-kaavan 2016 mukainen. 
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) mukaan alue on keskustan maanalaisen kehittämisen kohdealuetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-kaavan mukainen. 
Asemakaavat 

Alueella on voimassa asemakaava nro 12211 (tullut voimaan 28.3.2014). Kaavan mukaan alue on toimitilarakennusten kortteli-aluetta (KTY/s), jossa on teollisuushistoriallisesti ja rakennustai-teellisesti arvokkaita suojeltavia rakennuksia, ja jolla ympäristö säilytetään. Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, koulutus-, studio- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kah-vila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa ajan toimintaa palve-levia tiloja.  
Lasipalatsilla on voimassa olevassa asemakaavassa vr ja vr/k merkinnät: ”Rakennus (vr) ja katos (vr/k), jonka saa säilyttää ja kunnostaa sellaiseen käyttöön, joka ei haittaa tai rajoita alueen asemakaavassa määrätyn pääkäyttötarkoituksen mukaista käyt-
töä”. Konepajan lasipalatsin (tontti 22-391-4) asemakaavan muu-tos ulottuu myös osin Konepajan aluskehysosaston tontin (22-391-1) puolelle (kts. kohta Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialu-eet, sivu 10). Pääkäyttötarkoitus (KTY/s) on kummallakin tontilla sama. 

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Rakennuskiellot 
Alueen tontteja ei ole merkitty kiinteistörekisteriin, joten alueella on voimassa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n nojalla 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Teollisuuskadun akselin kaavarungon 25.5.2021.  
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Kaavarungossa alue on merkitty toimitilarakennusten korttelialu-eeksi (KTY), ja lasipalatsi on merkitty kaupunkikuvallisesti merkit-täväksi elementiksi, jonka asema kaupunkikuvassa tulee huomi-oida kaavarunkoalueen suunnitteluratkaisuissa. Pasilan konepa-jan alue on merkitty kulttuuri- ja tapahtumakeskittymäksi, ja Bruno Granholmin aukion kautta kulkee jalankulun poikittaisen pääreitin yhteystarve. 

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 

Maanomistus 
Korttelialue on yksityisomistuksessa. 

Muut lähtökohdat 
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 
Vireilletulo 

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hake-muksesta. 
Viranomaisyhteistyö 

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen kanssa: 



   25 (26)  

  

- Museovirasto  - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-kus) 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. 
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 20.9.–4.10.2021 seuraavissa paikoissa: 
- Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 - verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat suojeluarvoihin ja –mer-kintöihin sekä lisärakentamisen ja olemassa olevan rakenteen suhteeseen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaa-vatyössä siten, että lasipalatsille ja siihen liittyville katosrakennel-mille on asetettu sr-2 –tason suojelumerkintä, ja lisärakentamisen arkkitehtoniset lähtökohdat on määritelty kaavamääräyksin.  
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistuivat meluun, rakennusten ääneneristävyyteen ja terassin sijoitteluun, huoltoliikenteeseen, autoliikenteeseen ja ajoyhteyksiin, sekä lintuihin ja kasvillisuuteen. Palautteessa myös todettiin, että on hyvä, että tyhjillään oleviin rakennuksiin tulee toi-mintaa, ja että aluetta kehitetään. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että asemakaavan selostuksessa on kiinni-tetty erityistä huomiota meluun, huoltoajosta on määrätty kaava-määräyksellä, viitesuunnitelmaa on päivitetty huoltoajon osalta ja kaavaan on lisätty määräys lintujen törmäysriskin minimoimisesta. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
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Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet 
Ehdotus on julkisesti nähtävillä 16 päivän ajan. Asemakaavoitus-palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: 
- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) - Helen Oy - Helen Sähköverkko Oy - Museovirasto - Uudenmaan ELY-keskus - kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävil-läolon jälkeen. 
Helsingissä, 22.11.2021 
Marja Piimies asemakaavapäällikkö 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 08.11.2021
Kaavan nimi Konepajan lasipalatsi
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 07.09.2021
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 09112758
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,1627 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,1627
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,1619 99,5 905 0,56 0,0000 905
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 0,1619 100,0 905 0,56 0,0000 905
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 1 271 1 271



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,1619 99,5 905 0,56 0,0000 905
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä 0,1619 100,0 905 0,56 0,0000 905
KTY/s 0,1619 100,0 905 0,56 0,0000 905
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 1 271 1 271
Asemakaava 1 271 1 271
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Konepajan lasipalatsi, asemakaavan muutos 
Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2018-006688 Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 0851_7 Päivätty 7.9.2021 Oas 1550-00/21 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään miksi asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vai-heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 Kuva 1. Karttakuva suunnittelualueesta. 
Tiivistelmä 

Pasilan konepajan ns. lasipalatsin alueelle valmistellaan asema-kaavan muutosta. Katosrakennelman kaupunkikuvallinen hahmo säilytetään. Katoksen alle sijoitetaan erillisiin laajennusosiin ravin-tola ja toimistoja. 
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Suunnittelun tavoitteet ja alue 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yksityisomistuk-sessa olevaa kiinteistön 410-5-0 osaa (osa määräalasta M501), joka sijaitsee Vallilassa, Pasilan konepajan alueella, osoitteessa Bruno Granholmin aukio 3. Alue ympäristöineen on kulttuurihisto-riallisesti, teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvo-kasta ja kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kult-
tuuriympäristöön (RKY 2009) ”Pasilan veturitallit, konepaja ja 
SOK:n teollisuuskorttelit”. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa erillisten laajennusosien rakentami-sen olemassa olevan katosrakennelman alle, sekä kokonaisuu-den muuttamisen ravintola- ja toimistokäyttöön. 
Kaavaratkaisu on Teollisuuskadun akselin kaavarungon (kaupun-kiympäristölautakunta 25.5.2021) mukainen. Asemakaavaa muu-tetaan, jotta nykyisellään huonokuntoinen ja vailla vakituista käyt-töä oleva kiinteistö saataisiin käyttöön. Esitetyt toiminnot tukevat Teollisuuskadun akselin kehittymistä kaavarungon mukaisesti työ-paikka- ja keskusta-alueena sekä Pasilan konepajan roolia akse-liin liittyvänä elinvoimaisena kulttuuri- ja tapahtumakeskittymänä. 

Osallistuminen ja aineistot 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (selostusluonnos, viitesuunnitelma) on esillä 20.9.–4.10.2021 seu-raavissa paikoissa: 
 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat. 
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse nume-rossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot. Asiakaspal-velun käyntiosoite on Työpajankatu 8, tarkistathan poikkeustilan-teen aikana asiakaspalvelupisteen aukiolon. Myös suunnittelijaan voi olla yhteydessä. 
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalve-luun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 4.10.2021. Kirjalli-set mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kau-pungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, puhelinnumero: 09 310 13700, verkko-osoite:  https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. 
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jär-jestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lau-sunnot. 
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-suudet on kuvattu viimeisellä sivulla. 

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

 Hermanni – Vallila Seura ry 
 Pasila-seura ry 
 Alppila-Seura ry 
 Kallio-seura ry 
 Konepaja-liike 
 Helsingin Yrittäjät 
 Elävän musiikin yhdistys ELMU ry 
 Helsingin seudun kauppakamari 
 Invalidiliitto ry 
 Kynnys ry 
 Visit Finland 
 Rakennustaiteen Seura ry 
 Gasgrid Finland Oy 
 Auris Kaasunjakelu Oy 

 asiantuntijaviranomaiset 
 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Helsingin vanhusneuvosto 
 Museovirasto 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Vaikutusten arviointi 
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen, ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suo-rittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset. 
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Suunnittelun taustatietoa 
Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille kiinteistön omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee ase-makaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tule-van maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-luissa. 
Voimassa olevassa asemakaavassa (2014) alue on merkitty toi-mitilarakennusten korttelialueeksi KTY / s, jossa on teollisuushis-toriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaita suojeltavia raken-nuksia ja jolla ympäristö säilytetään. Tontille ei ole osoitettu ra-kennusoikeutta. 
Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on osoitettu liike- ja palvelu-keskustan alueeksi C1. 
Suunnittelualue on osa Museoviraston RKY 2009-kohdeluetteloa 
”Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskorttelit”. 
Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, päätöksiä ja selvityksiä: 
 Konepajan aluskehysosaston, alue- ja kaupunkirakenteen sekä ympäristön rakenteiden rakennushistoriaselvitykset, 2012–2013, Livady Oy 
 Pasilan konepaja, osa-alueet 5 ja 6, rakennustapaohje sekä julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma, (KSV, 2014) 
 Teollisuuskadun akselin kaavarunko (kaupunkiympäristölauta-kunta 25.5.2021) 
Tontilla sijaitsee nykyisin vuonna 1957 valmistunut, konepajan la-sipalatsina tunnettu rakennus. Keskellä sijaitsevaan leikkauspa-jaan liittyy etelä- ja pohjoispuolella avoimet, korkeat katosraken-nelmat. Huonossa kunnossa olevassa kiinteistössä toimii tällä hetkellä kesäaikaan auki oleva tilapäinen kahvila/ravintola. 

Lisätiedot suunnittelijoilta 
Maankäyttö Tiia Ettala, arkkitehti, p. (09) 310 20511, tiia.ettala@hel.fi 
Liikenne Inga Valjakka, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37087,  inga.valjakka@hel.fi 
Teknistaloudelliset asiat Mikko Tervola, insinööri, p. (09) 310 44131, mikko.tervola@hel.fi 
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Julkiset ulkotilat, maisema  Inka Lappalainen, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 21344, inka.lappalainen@hel.fi 
Rakennussuojelu Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi 

  
Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla (https://www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kana-vissa (https://www.facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja https://twitter.com/helsinkikymp). 
Helsingissä 7.9.2021 
Janne Prokkola yksikön päällikkö 
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Kaavoituksen eteneminen 
Vireilletulo 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hakemuksesta 
 

▼ 

OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 20.9.–4.10.2021 
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä ja verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat 
• mahdollisuus esittää mielipiteitä 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille mielipiteen jättäneille, 

jotka ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
 

▼ 

Ehdotus 

• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville 
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset 
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

 
▼ 

Hyväksyminen 

• mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy 
karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat 

• kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta keväällä 2022 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana sekä niille muistutuksen 
jättäneille, joiden sähköposti- tai postiosoite ilmenee muistutuksesta 

• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
• hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 

myöntää valitusluvan 
• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty. 
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lan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskortte-
rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Pasi-
Kaava-alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävään 
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN 

 
aukiotiloiksi. 
Tontin ulkotilat tulee tehdä laadukkaiksi julkisiksi 
 
liittyvät luontevasti ja saumattomasti toisiinsa.
viereisillä katu- tai torialueilla siten, että ne 
leina on käytettävä samoja materiaaleja kuin 
Tonttia ei saa aidata. Korttelialueilla pintamateriaa-
PIHAT JA ULKOALUEET 

 
van restaurointitehtävän mukainen vaatimustaso.
Suunnittelulle ja toteutukselle on asetettava vaati-
 
omaisen lausunto.
sen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museoviran-
rakennushistorian tuntemukseen. Ennen lupapäätök-
Suunnittelun tulee perustua hyvään ja ajantasaiseen 
 
Jätetilat tulee sijoittaa rakennuksiin.
 
arkkitehtuuria.
tilojen ja laitteiden on oltava osa rakennuksen 
Katolle ja julkisivuun sijoitettavien teknisten 
 
rakennusalan ulkopuolelle.
Teknisiin tiloihin johtavat ulkoportaat saa sijoittaa 
 
taa arkkitehtonisesti laadukas kokonaisuus. 
tään, materiaaleiltaan sekä yksityiskohdiltaan muodos-
ohjeeseen. Rakennuksen tulee julkisivujen käsittelyl-
tulee sovittaa ympäristöön ja alueen rakennustapa-
osien sekä muiden tummien rakennusosien sävy 
aalia. Tason +20.0 yläpuolelle sijoittuvien rakennus-
corten-terästä tai vastaavaa korkealaatuista materi-
Uudisrakennuksen julkisivujen on oltava pääosin 
suunnitteluratkaisujen avulla.
lasipintojen keskinäisen sijoittelun tai muiden 
Lintujen törmäysriski tulee pyrkiä minimoimaan 
kerroksen ikkunoiden tulee olla kirkasta lasia.
teetön sisäänkäynti suoraan maantasosta. Maantaso-
vaikutelmaa. Tiloissa tulee olla suuret ikkunat ja es-
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista 
 
tulee säilyttää.
Suojellun rakennuksen sisätilan hallimainen luonne 
suojellulle tiilirakennukselle ja katoksille.
en tulee olla arkkitehtuuriltaan alisteisia 
nusosina suojellun katosrakenteen alla. Uudisosi-
Lisärakentamisen tulee hahmottua erillisinä raken-
historialliseen ympäristöön.
arkkitehtonisesti korkeatasoista ja soveltua 
Rakentamisen tulee olla kaupunkikuvallisesti ja 
 
toriallista kokonaisuutta.
Kaava-alue on osa säilytettävää teollisuushis-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi. 
Tekniset tilat sijainnista riippumatta saa rakentaa 
 
ilmastointihormilla.
katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla 
Liiketilat on varustettava rasvanerottelukaivolla ja 
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ 
 
Aukioksi rakennettava alueen osa.
 
piirteitä. Rakennusta ei saa purkaa. 
saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominais-
Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät 
rakenteineen sekä rakennuksen julkisia sisätiloja. 
rakennuksen julkisivuja, vesikattoa ja katoksia 
arvokas suojeltava rakennus. Suojelu koskee 
kulttuurihistoriallisesti 
Teollisuushistoriallisesti ja 
teknisen tilan rakennusala, sijainti ohjeellinen.
Ensimmäisen kerroksen yläpuolella sijaitsevan 
 
Huoltorakennuksen rakennusala. 
 
Katoksen rakennusala.
 
Valokatteisen tilan rakennusala, sijainti ohjeellinen.
 
Rakennusala.
 
vesikaton osan ylin sallittu korkeusasema. 
Suojellun rakenteen alle rakennettavan rakennuksen 
 
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
 
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
 
Ohjeellisen tontin numero.
 
Korttelin numero.
  
Kaupunginosan numero.
 
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
 
Ohjeellinen tontin raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
 
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
 
tapahtuma-, opetus- ja liikuntatiloja.
totiloja, toimisto-, liike-, palvelu-, kulttuuri-, 
töhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varas-
säilytetään. Korttelialueelle saa sijoittaa ympäris-
Toimitilarakennusten korttelialue jolla ympäristö 
-MÄÄRÄYKSET 
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
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asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi. 
Tekniset tilat sijainnista riippumatta saa rakentaa 
 
ilmastointihormilla.
katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla 
Liiketilat on varustettava rasvanerottelukaivolla ja 
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ 
 
Aukioksi rakennettava alueen osa.
 
piirteitä. Rakennusta ei saa purkaa. 
saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominais-
Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät 
rakenteineen sekä rakennuksen julkisia sisätiloja. 
rakennuksen julkisivuja, vesikattoa ja katoksia 
arvokas suojeltava rakennus. Suojelu koskee 
Teollisuushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
teknisen tilan rakennusala, sijainti ohjeellinen.
Ensimmäisen kerroksen yläpuolella sijaitsevan 
 
Huoltorakennuksen rakennusala. 
 
Katoksen rakennusala.
 
Valokatteisen tilan rakennusala, sijainti ohjeellinen.
 
Rakennusala.
 
vesikaton osan ylin sallittu korkeusasema. 
Suojellun rakenteen alle rakennettavan rakennuksen 
 
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
 
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
 
Ohjeellisen tontin numero.
 
Korttelin numero.
  
Kaupunginosan numero.
 
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
 
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
 
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
 
tapahtuma-, opetus- ja liikuntatiloja.
totiloja, toimisto-, liike-, palvelu-, kulttuuri-, 
töhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varas-
säilytetään. Korttelialueelle saa sijoittaa ympäris-
Toimitilarakennusten korttelialue jolla ympäristö 
-MÄÄRÄYKSET 
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA

 
teiden materiaalin oltava musta teräs.
Tontin ulkoalueilla on valaisimien ja muiden varus-
 
nitelman mukaan. 
julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuun-
ja rakentaa alueen rakentamistapaohjeen sekä 
Katualueisiin liittyvät tontinosat tulee suunnitella 
 

 
sijoittaa säältä suojattuihin ja lukittaviin tiloihin.
Vähintään 50 % henkilökunnan pyöräpaikoista tulee 
 
  toimistotilat).
- lisäksi 1 pp / 3 työntekijää (pois lukien 
- liikuntatilat 1 pp / 150 k-m²
  asiakaspaikkaa
- teatterit ja tapahtumatilat vähintään 1 pp / 40 
- myymälät ja ravintolat vähintään 1 pp / 50 k-m²
- toimistot vähintään 1 pp / 50 k-m²
  tekijää
- teollisuus- ja varastotilat vähintään 1 pp / 3 työn-
 
Polkupyöräpaikat
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI 
 
meluvaikutukset ja vähäpäästöisyys.
erityistä huomiota. Työmaalla tulee huomioida 
Rakennusaikaisiin järjestelyihin tulee kiinnittää 
 
himmäistaso.
tiukempi kuin voimassa olevissa asetuksissa oleva vä-
Uudisrakentamisen energiatehokkuuden tulee olla 20 % 
 
Aurinkopaneeleita ei saa sijoittaa kattopinnoille. 
tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria. 
Uusiutuvan energian tuottamiseen tarkoitetut laitteet 
 
rätettäviä materiaaleja.
ja laadukkaita ja mahdollisuuksien mukaan myös kier-
Rakennuksessa ja ulkotiloissa tulee käyttää kestäviä 

ILMASTONMUUTOS – HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN 
 
 
ainepitoisuudet.
tulee selvittää ja ottaa huomioon maaperän haitta-
Alueilla, joilla rakentaminen edellyttää kaivamista, 
YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 
 
lausunto.
toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen 
rakennelmia tulee säilyttää. Niihin kohdistuvista 
liittyneitä ja teollisuushistoriasta kertovia osia ja 
ja maanpinnan alapuolella olevia konepajan toimintaan 
Tällä asemakaava-alueella korttelialueen ulkotilassa 
 
materiaalin on oltava luonnonkivi.
Rakennusten ja katualueen väliin jäävän tontin osan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laa-
 
pohjoispuolelta eikä Konepajanraitin kautta.
päädystä. Huoltoajo ei saa kulkea päiväkodin pihan 
aukion kautta, aukion Konepajankujan puoleisesta 
Tontin huoltoajo tulee järjestää Bruno Granholmin 
 
sijoittaa tontille. 
puoliseen pysäköintilaitokseen. Autopaikkoja ei saa 
Autopaikat tulee sijoittaa asemakaava-alueen ulko-
- liikuntatilat enintään 1 ap / 35 k-m²
- teatterit ja tapahtumatilat enintään 1 ap / 120 k-m²
- myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 100 k-m²
- toimistotilat enintään 1 ap / 150 k-m²
- teollisuus- ja varastotilat enintään 1 ap / 220 k-m²
 
Autopaikat
 
runkolukitusmahdollisuus.
Ulkona sijaitsevissa pyöräpaikoissa tulee olla 
 



Havainnekuva                                                          
Konepajan Lasipalatsi                                       
kuva Arkkitehtitoimisto Freese Oy                           

Helsingin kaupunki                                          
Asemakaavoitus                                              
Eteläinen yksikkö                                           



Kuvaliite suojelukohteista 
Konepajan lasipalatsi, kaavanro 12758                                

Helsingin kaupunki                                          
Asemakaavoitus, Eteläinen yksikkö                           

Kuvaliite suojelukohteista

Asemakaavan muutos 
Konepajan lasipalatsi



Kuvaliite suojelukohteista 
Konepajan lasipalatsi, kaavanro 12758                                

Helsingin kaupunki                                          
Asemakaavoitus, Eteläinen yksikkö                           

Eteläinen katos Bruno Granholmin 
aukiolta nähtynä, 2019.

Bruno Granholmin aukio ja lasipalatsi 
Fredriksbergin toimistorakennukesta 
katsottuna, 2018.

Lasipalatsi Konepajankujan 
suunnalta nähtynä, 2018.

Konepajan lasipalatsi katoksineen / sr-2 - Suhde ympäröivään rakenteeseen



Kuvaliite suojelukohteista 
Konepajan lasipalatsi, kaavanro 12758                                

Helsingin kaupunki                                          
Asemakaavoitus, Eteläinen yksikkö                           

Eteläinen julkisivu, 2018.

Koivukujan puoleinen julkisivu, 2018.

Vasemmalla 
pohjoisjulkisivu 2021.

Oikealla länsijulkisivu 
Bruno Granholmin 

aukion suuntaan, 2018. 

Konepajan lasipalatsi katoksineen / sr-2 - Julkisivut



Kuvaliite suojelukohteista 
Konepajan lasipalatsi, kaavanro 12758                                

Helsingin kaupunki                                          
Asemakaavoitus, Eteläinen yksikkö                           

Pohjoinen katos, 2018.

Eteläinen katos ja siihen liittyvä pienempi 
sivukatos, 2018.

Eteläinen katos ja siihen liittyvä 
pienempi sivukatos, 2019.

Konepajan lasipalatsi katoksineen / sr-2 - Katokset



Kuvaliite suojelukohteista 
Konepajan lasipalatsi, kaavanro 12758                                

Helsingin kaupunki                                          
Asemakaavoitus, Eteläinen yksikkö                           

Sisätila 2018.

Sisätila 2019.

Sisäkatto.

Konepajan lasipalatsi katoksineen / sr-2 - Sisätila



Kuvaliite suojelukohteista 
Konepajan lasipalatsi, kaavanro 12758                                

Helsingin kaupunki                                          
Asemakaavoitus, Eteläinen yksikkö                           

Bruno Granholmin aukiolle, aluskehysosaston 
ja lasipalatsin eteläpuolelle on rakennettu 
päiväkodin piha, 2021.

Lasipalatsin eteläinen katos näkyy 
Konepajankujalle, 2018.

Lasipalatsiin avattiin 2021 kesäaikaan 
toimiva tilapäinen ravintola.

Konepajan lasipalatsi katoksineen / sr-2 - Tilapäinen käyttö ja ympäristö
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JOHDANTO

Valtionrautateiden Pasilan konepaja ehti olla käytössä noin sadan vuoden 
ajan ennen kuin sen toiminta lakkautettiin vuonna 1992. Aikoinaan kanta-
kaupungin ulkopuolelle Sörnäisten satamaradan varrelle sijoitettu teolli-
suusalue on saanut sittemmin uuden elämän, kun se on otettu asumisen, 
liike-elämän ja kulttuurin käyttöön. 

Lisääntyvän liikenteen ja sodassa kärsittyjen menetysten seuraukse-
na Konepajan tuotanto lisääntyi merkittävästi 1950-luvulla. Vuonna 1957 
silloisen Aluskehysosaston viereen rakennettiin apurakennus, joka sai 
pajalaisten keskuudessa lempinimen ”Lasipalatsi”. Aluksi Lasipalatsia 
käytettiin Dm4-moottorivaunujen jälkihehkutuksessa, mutta myöhemmin 
siitä tehtiin levyosien polttoleikkaamo.

Lasipalatsi on teräsrunkoinen tiilirakennus, jossa on betoninen perus-
tus ja alapohja. Rakennuksessa on teräksiset kattoristikot ja sen kate on 
vesieristetty aaltopellillä. Lasipalatsin huomattavana erityispiirteenä voi pi-
tää neljään ilmansuuntaan aukeavia ikkunoita, joiden ruudut ovat kaksin-
kertaisia junavaunujen ikkunoita. Rakennuksen pohjois- ja eteläpäädyissä 
sijaitsevat korkeat teräsrakenteiset katokset. Eteläinen katos on valokuvi-
en perusteella rakennettu vasta vuoden 1968 jälkeen. Katosten pilareiden 
yläosissa olevat kolmionmalliset tuet on alun perin tarkoitettu nostureille, 
joista yksi sijaitsee edelleen Lasipalatsin sisällä.

Lasipalatsin pohjoispuolella sijaitsee vuonna 1972 rakennettu pieni pul-
lokeskus. Rakennuksessa on säilytetty hitsauskaasupulloja ja sieltä johtaa 
kaasuputkia Aluskehysosastoon, Pajaan ja Lasipalatsiin. Pullokeskuksen 
runko ja julkisivut on rakennettu punatiilestä ja sen perustus ja alapohja 
ovat teräsbetonia.

Aluskehysosaston ja Lasipalatsin väliin jää alueelle ainutlaatuinen 
katumainen tila, jota kutsutaan Koivukujaksi. Alun perin koivut istutettiin 
Aluskehysosaston vuoden 1932 palon jälkeen uusia tulipaloja hidastavak-
si vyöhykkeeksi. Koivukuja uusittiin vuonna 2015, kun Aluskehysosasto 
muutettiin Amer Sports Oy:n pääkonttoriksi.

Tässä arkkitehtitoimisto Freese Oy:n viitesuunnitelmassa säilytetään 
teollisuushistoriallisesti arvokkaan Lasipalatsin vanhat rakenteet mahdol-
lisimman koskemattomina. Niiden lomaan rakennetaan uudisosat, jotka 
ovat arkkitehtuuriltaan alisteisia vanhalle tiiliosalle ja katokselle. Ilmeeltään 
uudet kappaleet ovat moderneja, mutta materiaalit alueelta löytyviä, eli 
lasia sekä ruostuvaa ja maalattua terästä. Tiilirakenteinen vanha sisätila 
pidetään tilallisesti entisellään. Vanhan pohjalaatan päälle tehdään sisäti-
lojen alalle noin 150 mm paksu lattiakorotus, johon integroidaan lattialäm-
mitys, viemäröinti ja muuta talotekniikkaa. Olevia teräksisiä kattoristikoita 
vahvistetaan vetovaijereilla. Sisätilat tehdään esteettömiksi.

 

Lasipalatsi 1960-luvulla. Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.

Lähde:

Arkkitehtitoimisto Livady Osakeyhtiö. (2013). Pasilan konepajan rakennushistorian selvitys ja 

inventointi: Aluerakenteet. VR-Yhtymä Oy.
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