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ESIPUHE
Ilmalan asemanseudulle Eteläiseen Postipuistoon suunnitellaan asuntoja, toimistoja ja palveluita.
Suunnitteluperiaatteilla ohjataan mm. alueen eri toimintojen sijoittumista ja volyymia, katuverkon rakennetta,palveluiden sijoittumista, pysäköinnin perusratkaisuja, alueen suhdetta Keskuspuistoon sekä alueenliittymistä ympäröivään kaupunkirakenteeseen.
Työpaikkarakentamisen paikka on alueen eteläosassa, jossa se muodostaa vastaparin IlmalanrinteelleHakamäentien eteläpuolella.Asuminen painottuu Keskuspuiston laitaan ja alueen halki johtavan kävelykadun  varrelle.
Uuden alueen on tarkoitus liittyä tulevaan nauhakaupunkiin: maaliikennekeskuksen tilalle suunniteltuunasuinalueeseen pohjoisessa sekä myöhemmin suunniteltavaan Postin lajittelukeskuksen alueeseen näidenvälissä. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja suunnitteluperiaatteiden sisältö on neuvoteltuhakijan kanssa.
Tavoitteena on, että alueen asemakaavaluonnos valmistuu 2017 ja asemakaavaehdotus esitelläänlautakunnalle 2018.
Visio:
Alueesta tehdään monipuolinen kantakaupungin osa, jossa viihtyvät sekä asukkaat että työntekijät. Alueelleon helppoa saapua junalla tai raitiovaunulla, alue tukeutuu tiiviisti Ilmalan asemaan. Toimistotalot reunustavatradanvartta, niiden työntekijät ylläpitävät osaltaan alueen paikallispalveluja.
Alueen sydämessä Kustinpolun katukiveyksellä on mukava kävellä - vastaan tulee mielenkiintoisiakaupunkinäkymiä ja lähipalveluita sekä pieniä levähdyspaikkoja. Pieni puistoakseli johdattaa kävelykadultaKeskuspuiston metsiin. Asuintaloja on keskuspuiston laidalla, Kustinpolun varrella sekä ratapihan reunalla.Näkymät asunnoista vaihtelevat siis metsäisistä puistonäkymistä kaupunkimaisiin kävelykatunäkymiin jaavariin ratapihanäkymiin. Asuintalojen korkeus vaihtelee.
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SIJAINTI YLEISKAAVASSA
Alueella on merkinnät kantakaupunki C1 ja kantakaupunkiC2.
Alueen eteläisin kärki on merkitty liike- japalvelukeskustaksi (C1) ja pohjoisempi osa toiminnallisestisekoittuneeksi kantakaupunkialueeksi.
Alueelle on merkitty myös radan viertä seurailevapyöräliikenteen nopea runkoverkko (baana) javiheryhteystarve Ilmalan aseman suunnaltaKeskuspuistoon.
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SUUNNITTELUPERIAATTEET
1. ALUEELLE SUUNNITELLAAN ILMALANASEMAAN TUKEUTUVIA ASUNTOJA JATYÖPAIKKOJA

suunnittelualue

3



Edellytykset työpaikkarakentamiselle täyttyvät parhaitenaseman välittömässä läheisyydessä, toimitilavarantosuunnataan todennäköisimmän kysynnän alueille

2. KESKITETÄÄN TOIMITILOJA ASEMANVÄLITTÖMÄÄN LÄHEISYYTEEN
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Alueen yhteydet:Ilmalanrinne-Postiljooninkatu (1),Televisiokatuun liittyvä katu ja raitiotie (2),hyvät jalankulkuyhteydet asemalaiturille (3),pyöräilyn laatukäytävä eli baana (4).

3. SUUNNITTELUALUEEN SAAVUTETTAVUUTTAPARANNETAAN KEHITTÄMÄLLÄ ALUEENLIIKENNEYHTEYKSIÄ

5



Kustinpolku
Yhteydet Keskuspuistoon

Luodaan sellaista ympäristöä, jossa on miellyttävää kulkeajalan.
Alueen keskelle tulee jalankulun ja pyöräilyn yhteys,Kustinpolku, joka yhdistää Ilmalan aseman Pohjois-Pasilannauhakaupunkiin. Tärkeimmät toiminnot ovat Kustinpolunvarrella

4. KUSTINPOLKU
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Uuden asuinrakentamisen kerrosalatavoite on 130 000 k-m2.Uuden toimitilan kerrosalatavoite on 40 000 k-m2.
Tutkitaan mahdollisuutta tehokkaampaan rakentamiseen. Yleiskaavantoteuttamisohjelman yhteydessä selvitetään koko kaupungin tasollatulevaisuuden toimitilatarve sekä toimitilojen tarkoituksenmukainensijoittuminen kaupungissa. Toteuttamisohjelman tarkastelu saattaaaiheuttaa tarkistuksia asumisen ja toimitilojen määrien suhteeseenalueen jatkosuunnittelussa.
Asuminen painottuu Keskuspuiston laitaan ja Kustinpolun varrelle.Toimitilarakentamisen paikka on alueen eteläosassa, jossa semuodostaa vastaparin Ilmalanrinteelle.
Noudatetaan AM-ohjelman mukaista hallintamuotojakaumaa.
Postin pääkonttorin olemassa olevat rakennukset (27 251 k-m2)säilyvät alueella. Tontin kaavamerkintä muutetaan Y-korttelialueestaKTY-korttelialueeksi.

Alueen kärjessä on paikka maamerkille

5. VOLYYMI JA SIJAINTI
asumista
toimitilaa

7



Alueen reunoilla Keskuspuisto ja ratapiha rajataan selkeästirakentamisella.
Alueen sisällä on pieni puisto (A), joka palvelee päiväkotia ja toimiisiirtymänä kävelykadulta (Kustinpolulta) Keskuspuistoon.
Alueen hulevesien purkureittinä toimii keskuspuistossa kulkevaHaaganpuroon laskeva uoma. Keskuspuiston maisemaansovitetaan viivyttävä kosteikkorakenne (B).

6. PUISTOT
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7. PALVELUT
Kaupalliset palvelut sijoittuvat reittien risteyksiin kivijalkaan.Alueelle mitoitetaan päivittäistavarakauppa (noin 2000 k-m2).Liiketilan kokonaismitoitus alueella on noin 5000 k-m2. Alueellemitoitetaan päiväkoti Keskuspuiston tuntumaan.
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8. PYSÄKÖINTI
Keskitetty pysäköinti osin pysäköintitaloissa ja osinpihakansien alla. Hyödynnetään massanvaihdosta syntyvääkellarikerrosta.Pysäköinnin laskentaohje asunnoille: Kunetäisyys linnuntietä lähimmälle metro- tai juna-asemalle on alle400 metriä. Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 ap / 145 k-m2. Muille alueille autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 ap /135 k-m2. Pysäköinnin laskentaohjetta toimistoille päivitetäänkaavaprosessin kuluessa vastaamaan KSV:n uusia ohjeita.
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Pilaantuneet maat poistetaan kokonaanuseammassa osassa rakentamisen edetessä.Alueen reunalle rakennetaan pysyväpystyeristysseinä ja vaiheittain poistettavienmassanvaihtoalueiden välille tilapäisetpystyeristysseinät.

9. KAATOPAIKAN PUHDISTUSTYÖT
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SUUNNITTELUPERIAATTEITA HAVAINNOLLISTAVIA TUTKIELMIA
Suunnitteluperiaatteita on koostettu vaihtoehtoisten suunnitelmien ja tutkielmien kautta.Havainnollistavat suunnitelmat noudattavat kukin omalla tavallaan hyväksyttyjäsuunnitteluperiaatteita ja perustelevat osaltaan tehtyjä johtopäätöksiä.Kuvamateriaali koostuu KSV:n varhaisista tutkielmista ja luonnoksista sekäarkkitehtitoimistojen C&J ja NRT suunnitelmista
Varsinaisen suunnittelualueen rajauksen ulkopuolelta on esitetty tulevaisuuden optionaHakamäentien molemmin puolin sijoittuva työpaikka-alue.

Pohjois-Pasilan yleisrakenneNäkymä etelästä pohjoiseen  C&JVarhainen liikennetutkielmamonine vaihtoehtoineen
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VIISTONÄKYMIÄ

Näkymä pohjoisesta etelään  NRT

Näkymä idästä länteen  C&J

Näkymä etelästä pohjoiseen
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HAKAMÄKI
- Varsinaiseen suunnittelualueeseen kuulumaton osa, jokamahdollistaa koko Pohjois-Pasilan kytkemisen Pasilan ydinalueisiinraitiotiellä

14



VOIMASSA OLEVAN ASEMAKAAVANHAVAINNEKUVA

ETELÄISEN POSTIPUISTON TYÖPAIKKA-ALUE TIIVISTETÄÄN UUDESSA SUUNNITELMASSA ILMALAN ASEMANVÄLITTÖMÄÄN TUNTUMAAN

Kaavassa toimitilaa 152 500 kem2

Eteläinen Postipuisto, rakenteilla olevaIlmalanrinne ja optiona oleva Hakamäkimuodostavat elinvoimaisentyöpaikkakeskittymän
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VAIHTOEHTOISIA RAITIOTIELINJAUKSIA SUUNNITTELUALUEEN KAUTTA POHJOISEEN

HAKAMÄKITULEVAISUUDENOPTIO

Varhaisista luonnoksistakehitettiin versiot Hakamäenkautta kulkeviin vaihtoehtoihin
Vaihtoehdoistakorttelimalleihin…
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VAIHTOEHTOISIAKORTTELIMALLEJA SEKÄNIIDEN HAVAINNEKUVAT
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JALANKULKU KUSTINPOLULTA ILMALAN ASEMALLE JAILMALANTORILLE
VARHAISIA LUONNOKSIA KÄVELYHTEYDESTÄILMALANTORIN JA POSTIPUISTON VÄLILLÄ

Suora jalankulkusilta Ilmalantoriltaosoittautui joka suhteessahaastavaksi:
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Lyhyt siltayhteys Ilmalan asemalle jaHakamäentien bussipysäkille

Kävelyreitit Ilmalantorin ja Postipuistonvälilläkorkeusero lähes 20 metriä.
joudutaan ylittämään sekäHakamäentie että junarataerittäin pitkällä ja korkeallasillalla



Vanha silta Hakamäkeen pysyy käytössä ja uusi alue rakentuu sen ympärille.Silta korvataan uudella vasta kun Hakamäen rakentaminen tulee ajankohtaiseksi.

ALUEEN LIITTYMINEN HAKAMÄKEENDETALJITASOLLA
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KUSTINPOLKU   -VAIHTOEHTOISIA LUONNOKSIA
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KUSTINPOLKU   -VAIHTOEHTOISIA LUONNOKSIA
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NÄKYMIÄ ALUEELTA

Näkymä Hakamäentieltä
Näkymä ratapihalta Näkymä pohjoiseen
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KORTTELIPUISTOSTA KESKUSPUISTOON….

Hulevesipuisto
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