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1
TIIVISTELMÄ
Asemakaavan sisältö
Keski-Pasilan asemakaavoituksen yleisenä tavoitteena on luoda Pasilaan uusi toiminnallisesti monipuolinen keskus, joka toimii myös kaupunkikuvallisena maamerkkinä. Keskuksen muodostavat välittömästi
kaava-alueen pohjoispuolelle suunnitteilla oleva tornialue ja Keskustakortteli yhdessä Pasilan aseman ja -sillan kanssa. Lisäksi keskuksen
pohjoispuolelle Pasilankadun ja uuden Veturitien väliin on suunnitteilla
uusi Ratapihakortteleiden asuinalue.
Käsiteltävänä oleva asemakaava koskee ainoastaan katu- ja rautatiealueita. Kaava mahdollistaa Veturitien kääntämisen Toralinnan pohjoispuolella kohti Pasilan asemaa. Veturitie linjataan myöhemmin kaavoitettavan tornialueen halki. Niin ikään myöhemmin laadittavassa
Keskustakorttelin asemakaavassa jatketaan Veturitien linjausta aseman länsipuolitse edelleen pohjoiseen. Teollisuuskatua jatketaan pääradan ali ja se liitetään kiertoliittymällä Veturitiehen Pasilansillan eteläpuolella. Veturitien alle, Teollisuuskadun ja Pasilankadun liittymien väliin, on varattu alue tunnelille läpiajavaa liikennettä varten. Asemakaava
mahdollistaa tunnelin toteuttamisen vaiheittain.
Veturitien siirto ja Teollisuuskadun jatkaminen luovat edellytykset sille,
että Keski-Pasilan asemakaava-alueiden rakentaminen voidaan aloittaa ja toteuttaa suunniteltujen aikataulujen ja rakennusoikeuksien mukaisesti.
Keskustakorttelista on käyty suunnittelu- ja toteutuskilpailu. Toteutussopimus on tarkoitus allekirjoittaa alkuvuonna 2014. Kilpailun voittaja
ostaa alueen rakennusoikeudet ja rakentaa keskuksen omistukseensa.
Sopimukseen kuuluu myös Pasilan aseman uudistaminen kokonaisuudessaan.
Asemakaavan valmistelun vaiheet
Suunnittelualueesta suuri osa on Keski-Pasilan ratapiha-aluetta, jonka
aktiivisin käyttö on loppunut Vuosaaren sataman käyttöönoton jälkeen.
Pasilan järjestelyratapiha voidaan ottaa uuteen käyttöön.
Kaava-alueen länsiosa sisältyy Helsingin kaupungin ja Suomen valtion
väliseen, vuonna 2002 solmittuun aiesopimukseen. Sopimuksen mukaan Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi tai laatimiseksi.
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Asemakaavoituksen pohjaksi laadittu Keski-Pasilan osayleiskaava on
saanut lainvoiman vuonna 2006.
Asemakaavatyöhön osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan Keski-Pasilan tornialue ympäristöineen osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 15 mielipidettä. Liikennealueita koskevat mielipiteet kohdistuivat mm. Veturitien suuriin liikennemääriin ja väylämäisyyteen,
ympäristön viihtyisyyteen, Veturitien ympäristövaikutuksiin (melu ja ilmanlaatu varsinkin Toralinnan kohdalla), Toralinnan ja veturitallien alueiden huomioon ottamiseen, liikkumisreittien jatkuvuuteen, veturitallien
saavutettavuuteen, Länsi- ja Itä-Pasilan sekä tornialueen eri osien yhdistämisen tarpeeseen. Veturitietä esitettiin katettavaksi.
Keski-Pasilan tornialueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa, kaupungintalolla ja Pasilan kirjastossa. Luonnoksesta jätettiin 11 mielipidettä, joista
liikennealueita koski edellisten mielipiteiden lisäksi mm. esitys kannen
tai kevyen liikenteensillan rakentamisesta rata-alueen yli. Viranomaisten kannanotot kohdistuivat mm. kaava-alueen rajaukseen ja alueen
yhtenäisyyteen, liikkumisreittien esteettömyyteen ja turvallisuuteen,
tunneliratkaisujen teknisiin vaatimuksiin, katualueiden rajauksiin, huoltoon, hulevesien hallintaan ja talvikunnossapidon sekä joukkoliikenteen
huomioimiseen. Hyviä ajo- ja kulkuyhteyksiä veturitalleille pidettiin tärkeinä ja Veturitien pitkää tunnelivaihtoehtoa yleisesti kevyenliikenteen
ja ympäristön kannalta parhaana vaihtoehtona.
Mielipiteitä on kaavoitustyössä otettu huomioon niiltä osin kuin ne vastaavat kaavalle asetettuja tavoitteita.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kesällä 2012 Keski-Pasilan
tornialueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi. Päätös syntyi kolmen äänestyksen jälkeen.
Keski-Pasilan tornialueen kaava-alue on jaettu kahteen osaan asemaluonnoksen hyväksymisen jälkeen. Kaavan jakamisella mahdollistetaan
Keski-Pasilan toteuttamisen kannalta kiireellisten katualueiden kaavoittaminen ja rakentaminen nopeammalla aikataululla. Veturitien eteläosan kaava-alueeseen kuuluvat tornialueen katualueet lukuun ottamatta Pasilankatua.
Keski-Pasilan tornialueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn
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vuonna 2014 pidettävän tornialueen toteutukseen tähtäävän suunnittelukilpailun jälkeen.
Asemakaavan toteutus
Tavoitteena on että asemakaava olisi lainvoimainen vuonna 2014, jolloin rakentaminen voisi alkaa vuonna 2015.
2
LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Asemakaavaa koskee kahdeksan erityistavoitetta:
- Alueiden käytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti
merkittävien ratojen ja maanteiden jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet.
- Alueiden käytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle.
- Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa
joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.
- Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.
- Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn
verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.
- Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa
olevia haittoja.
- Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
- Alueidenkäytön suunnittelussa pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.
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Näistä kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu eri liikennemuotojen tilavarausten huomioimista, jotta keskeinen liikenteellinen solmukohta pystyy vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.
Keski-Pasilan tornialue on poikkeuksellisen tehokkaasti rakennettava
alue, joka sijoittuu joukkoliikenteen ja eri liikennemuotojen solmukohtaan ja on näiltä osin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö kaavaalueella on Toralinnan alue, joka kuuluu Pasilan veturitallien, konepajan ja SOK:n teollisuuskorttelien rky-alueeseen. (RKY 2009).
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta, jota halkoo
päärata. Lisäksi kaavaan on myös merkitty seutuliikenteen Pisararata
ja Töölön metrovaraus.
Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta, valtakunnan
keskusta ja tiivistettävää aluetta, jonka eteläpuolella on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY 2009).
Yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) Pasilansillan eteläpuolinen alue
on pääosin keskustatoimintojen aluetta. Eteläisin osa on kerrostalovaltaista aluetta, asuminen/toimitila.
Yleiskaavan mukaisessa pääkatuverkossa Veturitie on Keski-Pasilan
pääkatu, joka yhdistää Hakamäentien ja Tuusulanväylän jatkeen etelään Nordenskiöldinkadulle ja Teollisuuskadun jatkeen kautta itään.
Samalla Veturitie toimii koko Pasilan liikenteen yhteytenä ympäröivään
katuverkkoon.
Toralinnan alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä kokonaisuus.
Nyt laadittu asemakaava on yleiskaavan mukainen.
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Osayleiskaava
Keski-Pasilan osayleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 14.6.2006, tullut
kaava-alueella voimaan 18.8.2006) Pasilansillan eteläpuolinen alue on
varattu keskustatoimintojen alueeksi, jota kehitetään hallinnon, kaupan
ja julkisten palvelujen, asumisen ja virkistyksen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön.
Veturitie on linjattu kääntymään Toralinnan pohjoispuolella kohti Pasilan asemaa ja edelleen aseman länsipuolitse pohjoiseen. Veturitien
yläpuolelle saa Pasilansillan molemmin puolin sijoittaa keskustatoimintoja. Teollisuuskatu on linjattu jatkumaan radan ali ja liitetty Veturitiehen
Pasilansillan eteläpuolella.
Päärata-alue on osayleiskaavassa varattu rautatieliikenteen alueeksi,
jonka yläpuolelle saa Pasilansillan molemmin puolin sijoittaa keskustatoimintoja.
Asemakaavat
Pääosa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta.
Alueen itälaidalla on voimassa asemakaava nro 8400 (vahvistettu
1982). Kaavan mukaan alueen koilliskulma on rautatiealuetta. Suunnittelualueeseen rajautuvalla Ratapihantiellä Teollisuuskadun päässä on
voimassa asemakaava nro 11505 (saanut lainvoiman 2008). Kaavan
mukaan Ratapihantien alle Teollisuuskadun jatkeeksi saa rakentaa kadun.
Kaava-alueen länsilaidalla on voimassa asemakaava nro 7850 (vahvistettu 1979). Kaavan mukaan alueen lounaisosa on katualuetta.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Kiinteistörekisteri
Kaava-alue on pääosin merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin. Länsireunan katualueet kuuluvat Helsingin kaupungin ylläpitämään
kiinteistörekisteriin.
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Muut suunnitelmat ja päätökset
Suomen valtion ja Helsingin kaupungin solmimassa aiesopimuksessa
vuodelta 2002 on sovittu Keski-Pasilan maankäytön suunnitteluperiaatteiden ja yhteistyön lisäksi muun muassa alueelle tulevan uudis- ja lisärakennusoikeuden jakamisesta, alueluovutuksissa noudatettavista periaatteista ja kunnallistekniikan toteuttamis- ja kustannusvastuusta. Valtio omistaa sopimusalueesta noin 84 % ja kaupunki noin 16 %. Asemakaava-alueesta aiesopimukseen kuuluu länsiosa. Sopimusaluetta kehitetään kokonaisuutena omistusrajoista riippumatta.
Keski-Pasilan jatkosuunnitteluun on kaupunginvaltuusto hyväksynyt
osayleiskaavan käsittelyn yhteydessä seuraavat liikennealueitakin koskevat toivomusponnet:
osayleiskaavaa toteutettaessa selvitetään mahdollisuudet myös
metron laajentamiseen Pasilasta Sörnäisiin ja Pasilasta lentokentälle
jatkosuunnittelun ja toteuttamisen kuluessa ei tingitä korkeiden rakennusten ja koko alueen arkkitehtuurisesta tasosta.
Kaupunginhallitus on kehottanut vuonna 2007 huomioimaan jatkosuunnittelussa muun muassa seuraavaa:
julkisen tilan kaupunkikuvallisen laatutason tulee olla korkea sekä
pääväylillä että jalankulkuympäristössä
Liikennesuunnittelun kulku ja vaihtoehdot
Veturitiestä ja Pasilansillasta on tehty liikennesuunnitelmat (kslk
26.8.2010). Suunnitelmassa Veturitie on käännetty Toralinnan pohjoispuolella kulkemaan tulevan tornialueen halki Pasilan aseman länsipuolitse kohti pohjoista. Pasilan sillan eteläpuolella Teollisuuskadun kiertoliittymän kohdalla Veturitie on esitetty kahteen tasoon siten, että suoraan jatkuvat läpimenokaistat johdetaan ajoluiskilla maan alle ja ne alittavat kiertoliittymän tunnelissa. Tunneliin johtavista ajoluiskista eteläinen sijoittuu veturitallin luoteispuolelle ja pohjoinen tulevaan keskustakortteliin.
Veturitien rakennettavuudesta ja toteutettavuudesta on laadittu rakennetekninen yleissuunnitelma (Fundatec Oy 19.9.2011) ja hankesuunnitelma (Fundatec Oy 30.11.2012). Yleissuunnitelmassa vertailtiin neljää
eri tunnelivaihtoehtoa, joista pitkä tunnelivaihtoehto (ve. 3) on ollut jatkosuunnittelun pohjana. Valitussa vaihtoehdossa esitetty tunneli vähentää huomattavasti pintaliikennettä Pasilankadun ja Teollisuuskadun vä-
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lisellä osuudella ja mahdollistaa paremmat jalankulku- ja pyöräilyyhteydet Veturitallien suunnasta tornialueen ja Keskustakorttelin suuntaan. Lisäksi tunneli mahdollistaa paremmat ajoyhteydet veturitalleille
sekä Toralinnan seisontaraiteiden kohdalle mahdollisesti myöhemmin
tulevalle muulle maankäytölle. Tunnelilla on myös selkeitä kaupunkikuvaa parantavia vaikutuksia.
Veturitien liikennesuunnitelma korvattiin uudella liikennesuunnitelmalla
kevään 2013 aikana. Uudessa suunnitelmassa Teollisuuskadun jatkeen kiertoliittymän ja Pasilankadun kiertoliittymän väliin on esitetty
noin 264 metriä pitkä betonitunneli kadun alle läpiajavaa liikennettä varten. Kiertoliittymien keskiosat on esitetty jätettäväksi avonaisiksi, jolloin
tunnelissa ei niiden kohdalla ole kattoa. Aukkojen kohdalle on esitetty
teräsritilärakenne ja siihen liittyviä kartioita, joita voidaan hyödyntää
osana tunnelin ilmanvaihtoa. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
23.4.2013 esittää kaupunginhallitukselle, että Veturitien liikennesuunnitelma hyväksytään liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6179-7 ja
6180-7 mukaisena seuraavalla lisäyksellä: Jatkosuunnittelussa selvitetään, onko tarkoituksenmukaista siirtää Veturitien keskellä oleva vihreä
jalankulkualueen ja ajokaistojen väliin.
Teollisuuskadun katusuunnitelmassa (päivätty 29.4.2013) on esitetty,
että Teollisuuskatua jatketaan ja parannetaan noin 650 metrin matkalla
Veturitien ja Jämsänkadun välillä. Pasilan aseman lounaispuolelle rakennetaan kiertoliittymä, joka yhdistää Teollisuuskadun Veturitiehen.
Teollisuuskatu alittaa pääradan ja Ratapihantien käytöstä poistettua ratakuilua hyödyntäen. Pääradan ja Ratapihantien tunnelin välinen osuus
katetaan. Ratapihantien itäpuolelle rakennetaan nykyisen Ratapihantien alittavan tunnelin jatkeeksi uutta tunnelia noin 105 m. Teollisuuskadun uloimmilta kaistoilta on ramppiyhteys Ratapihantielle.
Kaupunkisuunnitteluviraston tekemät selvitykset ja suunnitelmat on luetteloitu selostuksen alussa kohdassa "Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista".
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 14.2.2013.
Maanomistus
Alue on pääosin valtion omistuksessa. Kaupunki omistaa Toralinnan
länsipuolisen katualueen.
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Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue sijaitsee Keski-Pasilassa Pasilansillan eteläpuolella. Alueella on päärata, käytöstä poistunut ratapiha ja Veturitie.
Kaupunki- ja maisemakuva
Suunnittelualue sijaitsee avoimessa pohjois-eteläsuuntaisessa laaksopainanteessa kaupunkirakenteellisesti ja -kuvallisesti merkittävällä paikalla. Pitkänomaista maisematilaa rajaavat laaksoa reunustaville selänteille rakennetut Itä- ja Länsi-Pasilan toimistorakennukset, joiden julkisivut avautuvat muurimaisesti avoimeen tilaan ja muodostavat alueelle
rakennetun reunan. Selänteet rajautuvat alavaan ratapiha-alueeseen
jyrkkäreunaisina, länsipuolella luonnonmuodostumana ja itäpuolella
kallioleikkauksena. Maisemakuvassa hallitsevina ovat liikennealueet,
Pasilansilta ja laaja ratapihamiljöö.
Alueen reunoilta sekä Pasilan sillalta avautuu pitkiä kaupunkinäkymiä
yli rautatiealueen keskustan suuntaan kaupunginosasta toiseen. Pasilankatuun ja Pasilansiltaan rajautuu avokallio ja puuryhmiä. Se on osa
laajempaa, lähes rakentamattomana säilynyttä nauhamaista pohjoiseteläsuuntaista reunavyöhykettä ratapihan ja Länsi-Pasilan välissä.
Vehreä vyöhyke jatkuu alueen eteläosassa suunnittelualueeseen rajautuvan Toralinnan pihapiirinä suurikokoisine lehmusriveineen, jotka
muodostavat tärkeän vihreän elementin muuten lähes puuttomalla ratapiha-alueella.
Rakennettu ympäristö
Pasilansillan pohjoislaidalla sijaitsee Pasilan asema. Etelässä kaavaalue rajautuu rakennus- ja rautatiehistoriallisesti merkittäviin veturitalleihin ja Toralinnan asuinkerrostaloon. Alue sisältyy valtakunnallisesti
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Pasilan
veturitallit). Lisäksi suunnittelualue rajautuu Itä- ja Länsi-Pasilan 1970ja 80-luvuilla rakennettuihin toimistotalokortteleihin, joiden takana on
asuinkerrostalokortteleita.
Veturitallien itäpuolella on päärata. Pääradan varressa sen itäpuolella
kulkee seudullinen kävely- ja pyöräilyraitti. Alue rajautuu idässä Ratapihantiehen, jolta on yhteys Vallilan suuntaan Teollisuuskadulle ja
Aleksis Kiven kadulle. Radan alitse johtaa käytöstä poistunut satamarata ja ajoyhteys Savonkadulta Veturitalleille. Alueen länsilaidalla kulkee
Pasilankatu ja alempana Veturitie, joka on Hakamäentieltä Nordenskiöldinkadulle johtava vilkasliikenteinen pääkatu.
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Palvelut
Pasilassa on monipuoliset palvelut. Erityispiirteenä on sijainti raideliikenteen solmukohdassa.
Luonnonympäristö
Kaava-alue on entistä katu- ja rautatiealuetta, jonka luonnonympäristö
rajoittuu lähinnä pienialaisiin, saarekkeina kasvaviin puihin, jotka ovat
pääosin lehtipuita.
Suojelukohteet
Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat veturitallien ja Toralinnan alueet. Molemmat alueet ovat kulttuurihistorian, kaupunkikuvan ja rautatieliikenteen historian kannalta arvokkaita ja sisältyvät valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta solmittuun sopimukseen (Ympäristöministeriön päätös 9.12.1998).
Veturitallien rakennuskokonaisuutta on rakennettu vuodesta 1899 alkaen. Veturitallit on osayleiskaavassa merkitty työpaikka-alueeksi, jonka ympäristö säilytetään. Veturitallien perustuksissa on käytetty puupaaluja.
Ratapihan länsipuolella sijaitsee vuonna 1899 rakennettu Toralinna.
Sen puistomaiseen pihapiirin kuuluvat kaksi puurakenteista asuinrakennusta, avointa maisematilaa rajaava ratojen suuntainen puukujanne, puurivit Veturitien varrella, varikon päälliköiden asuintalo vuodelta
1908 sekä asetinlaite vuodelta1911. Toralinnan alue on osayleiskaavassa merkitty asuntoalueeksi, jolla ympäristö säilytetään.
Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan alueella ei ole arvokkaita
luontokohteita.
Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava- alueella ei ole tarvittavaa teknisen huollon verkostoa.
Maaperä
Alueen maaperä on alueen itä- ja länsireunoilla kalliota ja kitkamaaaluetta. Alueen keskiosassa vanhan ratapihan alueella maaperän ylin
kerros on 2-6 metriä paksu ratarakenne- ja täyttökerros, jonka alapuolella on 8-13 metriä paksu savikerros, jonka pintakerroksessa on turvetta. Savikerroksen alapuolella on löyhästä keskitiiviiseen vaihteleva kiviä
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sisältävä kerros silttiä, hiekkaa ja moreenia. Tämän kerroksen alapuolella on kallion päällä tiivis moreenikerros. Kallion pinta on syvimmillään
tasolla n. -12,2.
Pohjaveden pinta kaava-alueella on lähellä nykyistä alaratapihan tasoa
välillä n. +13.4…+14.9 ja pohjaveden virtaussuunta on pohjoisesta etelään. Orsiveden pinta on tasolla +13,3…+14,8. Keski-Pasilan rakentamisohjeiden mukaan rakentaminen ei saa muuttaa olemassa olevia
pohjavesisuhteita työnaikaisesti eikä pysyvästi. Veturitallien perustuksissa on käytetty puupaaluja.
Ympäristöhäiriöt
Kaavamuutosalueen ja sen lähiympäristön merkittävimmät melulähteet
ovat katuliikenne sekä pääradan junaliikenne. Vuoden 2012 syksyn arkivuorokauden arvioitu liikennemäärä Veturitiellä kaavamuutosalueella
on Pasilankadun liittymän eteläpuolella noin 22 400 ajoneuvoa/vrk ja
liittymän pohjoispuolella noin 16 700 ajoneuvoa/vrk. Pääkaupunkiseudun meluselvityksen 2012 perusteella on arvioitavissa, että mallinnukseen liittyvät epävarmuudet huomioon ottaen käytännössä koko KeskiPasilan alueella ylittyy katu- ja/tai junaliikenteen johdosta melutason
ohjearvotaso 55 dB ulkona päiväaikaan.
Yleisesti tiedetään, että katuliikenteen aiheuttamat ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat erityisesti lyhyellä aikavälillä ajoittain korkeita vilkkaasti liikennöidyn katuverkon varrella sekä laajemminkin tiiviissä ja
vilkkaasti liikennöidyssä ympäristössä. Liikenteen suorat ja epäsuorat
päästöt vaikuttavat selvimmin typpidioksidin ja hiukkasten pitoisuuksiin
katuympäristössä. Erityisesti talven ja alkukevään heikkotuulisissa inversiotilanteissa ja katupölykauden aikana typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet voivat ylittyä.
Ohjearvotason ylitykset ovat nykytilanteessa mahdollisia myös Veturitien ympäristössä, mutta raja-arvotason ylitys ei ole todennäköistä.
Alueella tehdyissä maaperän pilaantuneisuustutkimuksissa on alueella
todettu olevan metalleilla, öljyhiilivedyillä ja PAH-yhdisteillä pilaantuneita maa-aineksia.
3
TAVOITTEET
Keski-Pasilan asemakaavoituksen yleisenä tavoitteena on luoda Pasilaan uusi toiminnallisesti monipuolinen keskus, joka toimii myös kaupunkikuvallisena maamerkkinä. Keskuksen muodostavat välittömästi
kaava-alueen pohjoispuolelle suunnitteilla oleva tornialue ja keskusta-
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kortteli yhdessä Pasilan aseman ja -sillan kanssa. Lisäksi keskuksen
pohjoispuolelle Pasilankadun ja uuden Veturitien väliin on suunnitteilla
uusi Ratapihakortteleiden asuinalue.
Laadittavan asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Veturitien kääntäminen Toralinnan pohjoispuolella kohti Pasilan asemaa. Teollisuuskatua jatketaan pääradan ali ja se liitetään kiertoliittymällä Veturitiehen
Pasilansillan eteläpuolella. Veturitien alle, Teollisuuskadun ja Pasilankadun liittymien väliin, varataan alue tunnelille läpiajavaa liikennettä
varten. Asemakaavan mahdollistaa tunnelin toteuttaminen vaiheittain.
Veturitien siirto ja Teollisuuskadun jatkaminen luovat edellytykset sille,
että Keski-Pasilan asemakaava-alueiden rakentaminen voidaan aloittaa ja toteuttaa suunniteltujen aikataulujen ja rakennusoikeuksien mukaisesti.
4
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Yleisperustelu ja -kuvaus
Keski-Pasilan pääkatu, Veturitie on linjattu tulevan tornialueen halki ja
siltä on osoitettu yhteys pääradan alittavalle Teollisuuskadun jatkeelle.
Veturitien alle, Teollisuuskadun ja Pasilankadun liittymien väliin, on varattu alue tunnelille läpiajavaa liikennettä varten. Asemakaava mahdollistaa tunnelin toteuttamisen vaiheittain.
Asemakaavan pohjana on Veturitien liikennesuunnitelma (kaupunkisuunnittelulautakunta 23.4.2013) ja Teollisuuskadun katusuunnitelma
(päivätty 29.4.2013). Katuympäristöä on kehitetty myös Loci Maisemaarkkitehdit ja Masu Planning -toimistojen vuonna 2011 laatimien ympäristösuunnitelmien pohjalta.
Alueen rakentamisessa on määrätty noudatettavaksi keskustan laatutasoa.
Asemakaavalla muodostetaan tilavaraus eteläosalle Veturitien tunnelia
ja länsiosalle Teollisuuskadun tunnelia. Veturitien tunnelia varten varatun alueen pituus ajoluiskineen on noin 460 metriä ja tunneli sijaitsee
tällä kaava-alueella lukuun ottamatta pohjoista ajoluiskaa, joka ulottuu
suunnitteilla olevan Keskustakorttelin kohdalle. Teollisuuskadun noin
360 metriä pitkästä tunnelista kuuluu tähän kaava-alueeseen Ratapihantien länsipuolinen osa.

12

Mitoitus
Veturitien eteläosan kaava-alueen pinta-ala on 2,97 ha.
Katualueiden pinta-ala on 2,72 ha, jonka lisäksi on 0,25 ha maan- tai
radanalaista katua (Teollisuuskadun jatke ja Veturitallinkujan osa), yhteensä 2,97 ha.
Rautatiealueen pinta-ala on 0,24 ha.
Rautatiealue (LR)
Pääradan kohdan pääkäyttötarkoitus asemakaava-alueella on rautatiealue. Rautatiealueen alapuolelle saa sijoittaa Teollisuuskadun jatkeen
ja kevyenliikenteen raitin. Näillä kohdin on rautatiealueen rajauksessa
otettu huomioon Pisara-radan ja lentoasemalle suoraan johtavan radan
vaatima tila.
Katualueet
Veturitie on käännetty Toralinnan pohjoispuolella Pasilankadun kiertoliittymästä kohti Pasilan asemaa. Teollisuuskadulle on osoitettu jatke
Ratapihantien alta edelleen pääradan ali ja se on liitetty maanpäällisellä kiertoliittymällä Veturitiehen Pasilansillan eteläpuolella. Lisäksi Veturitieltä on ajoyhteys veturitalleille (Veturitallinkuja). Veturitien alle, Teollisuuskadun ja Pasilankadun liittymien väliin, on varattu alue tunnelille
läpiajavaa liikennettä varten. Tunneliin johtavalle ajoluiskalle on varattu
alue Teollisuuskadun liittymän eteläpuolelta. Asemakaava mahdollistaa
tunnelin toteuttamisen vaiheittain.
Veturitien liikennesuunnitelmassa (kaupunkisuunnittelulautakunta
23.4.2013) on esitetty asemakaavan pohjana olevan Veturitien pitkä
tunnelivaihtoehto, joka ulottuu Toralinnan pohjoispäästä Teollisuuskadun kiertoliittymän ali tulevaan Keskustakortteliin. Tunneli mahdollistaa
veturitallien ja tulevan tornialueen välisen suoran jalankulkuyhteyden
järjestämisen sekä ajoneuvoliittymien rakentamisen Veturitieltä kaavaalueen eteläpuoliselle alaratapihalle, jonka tulevaa käyttöä on tarkoitus
suunnitella myöhemmässä vaiheessa.
Veturitien tunnelin pituus on kaukalorakenteineen noin 460 metriä. Eteläpäässä on noin 120 metriä pitkä tunneliin kaukalorakenteena laskeva
ajoluiska. Noin 264 metriä pitkä betonitunneli alkaa Veturitien eteläisestä kiertoliittymästä ja päättyy Pasilansillan alle. Veturitien tunnelin hankesuunnitelmassa betonitunnelin pohjoispäässä tunnelin suuaukko sijoittuu Teollisuuskadun pohjoiseen kiertoliittymään ja jatkuu 80 metriä
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pitkänä kaukalorakenteena kiertoliittymän alitse tulevan Keskustakorttelin reunaan, josta se jatkuu korttelin alitse ja ajoluiska nousee sen jälkeen maanpintaan kaukalorakenteena. Tunnelin pohjoispään ajoluiska
on tämän asemakaava-alueen ulkopuolella. Tunnelin vapaa korkeus on
4,8 metriä. Tunnelin leveys on kahtena yksikaistaisena tunnelina 8,1 m
+ 8,1 m.
Veturitien tunneli voidaan toteuttaa vaiheittain. Tällöin ensimmäisessä
vaiheessa rakennettaisiin Veturitien aiemman liikennesuunnitelman
(kaupunkisuunnittelulautakunta 26.8.2010) mukainen, vain Teollisuuskadun kiertoliittymän alittava, lyhyt tunneli. Lyhyen tunnelin toteutuksessa tulee kuitenkin varautua tunnelin jatkamiseen tulevaisuudessa.
Teollisuuskatua jatketaan ja levennetään noin 650 metrin matkalta Veturitien ja Jämsänkadun välillä. Pasilan aseman lounaispuolelle rakennetaan kiertoliittymä, joka yhdistää teollisuuskadun Veturitiehen. Teollisuuskadun tunneli välillä Veturitie–Konepajansilta on kaukalorakenteineen noin 440 metriä pitkä. Noin 360 metriä pitkä betonitunneliosuus
alkaa Veturitien kiertoliittymästä. Teollisuuskatu alittaa pääradan ja Ratapihantien käytöstä poistettua ratakuilua hyödyntäen. Pääradan ja Ratapihantien välinen osuus tunnelista katetaan. Kaava-alue rajoittuu
idässä Ratapihantiehen.
Ratapihantien itäpuolelle rakennetaan nykyisen Ratapihan tunnelin jatkeeksi uutta tunnelia noin 100 metriä. Teollisuuskadun uloimmilta kaistoilta on ramppiyhteys Ratapihantielle. Teollisuuskadun tunneliosuuden
yksikaistaisille ajoradoille rakennetaan erilliset tunneliputket, jossa ajoradat on erotettu toisistaan seinärakenteella. Kaksi erillistä yksikaistaista liikennetunnelia erotetaan toisistaan betonirakenteisella seinällä.
Tunnelissa ajoratojen leveys on 4,5 metriä. Ajoratojen molemmilla puolilla on reunatuin korotetut 0,5–1,25 metriä levät reunakorokkeet. Tunnelin vapaa korkeus on 4,85 metriä. Teollisuuskadun tunnelin itäpää on
tämän kaava-alueen ulkopuolella.
Molemmat tunnelit on mitoitettu kahdelle yksikaistaiselle erilliselle liikennetunnelille, jotka on suunniteltu pääasiassa henkilö- ja kuormaautoliikenteelle 50 km/h nopeusrajoituksella. Tunneleissa ei sallita nestekaasubusseja, vaarallisten aineiden kuljetuksia, erikoiskuljetuksia eikä kevyttä liikennettä. Molempien tunnelien tekniset laitetilat sijoitetaan
maan tai radan alle tunnelin viereen tunnelin tasolle.
Kaduille on esitetty ohjeelliset ajorata- ja kevyenliikenteen järjestelyt
sekä niiden väliset puurivit. Kadun keskelle sijoittuva puurivi on todennäköisesti helpoimmin toteutettavissa, kun taas ajoratojen ulkolaidoilla
olevien puurivien toteutuksen saattaa estää niiden alle rakennettavat
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putkilinjat ym. rakenteet. Tunnelin vaiheittain rakentaminen myös vähentää puuriveille sopivien istutusalueiden määrää. Katusuunnitteluvaiheessa selvitetään, onko mahdollista ja tarkoituksenmukaista siirtää
Veturitien keskellä oleva kasvillisuusalue jalankulkualueen ja ajokaistojen väliin.
Radan ali on osoitettu kevyenliikenteen reitti nykyisen veturitalleille johtavan kadun kohdalle. Tältä Veturitallinkujalta on yhteys Veturitien molemmin puolin sekä pääradan itäreunassa kulkeville kevyenliikenteen
reiteille.
Pasilansillan leveys on tarkoitus kaksinkertaistaa ja sijoittaa sillan keskelle joukkoliikennekaistat, niiden ulkopuolelle muu ajoneuvoliikenne ja
kevyt liikenne molemmin puolin siltaa. Asia ratkaistaan aikanaan Keskustakorttelin asemakaavoituksen yhteydessä.
Veturitien ja Teollisuuskadun kiertoliittymän yläpuolelle saa rakentaa
Pasilansillan levennyksen, joka edesauttaisi myöhemmin kaavoitettavien tornikortteleiden parempaa liittymistä toisiinsa. Sillan tuuliolosuhteiden parantamiseksi sen eteläreunaan tulee rakentaa tuulikaide. Kaiteen tulee olla pääosin läpinäkyvä, jotta sillalta Helsingin keskustan
suuntaan avautuvia pitkiä näkymiä ei peitettäisi.
Suojelukohteet
Rakennus- ja rautatiehistoriallisesti merkittävät veturitallien ja Toralinnan alueet on rajattu kaava-alueen ulkopuolelle. Tavoitteena on säilyttää ne nykyisessä käytössä ja niiden arvokas rakennuskanta ja ympäristö suojella myöhemmin tehtävällä asemakaavalla.
Yhdyskuntatekninen huolto
Katualueille rakennetaan teknisen huollon verkostot huomioiden samalla koko Keski-Pasilan rakentaminen. Jätevesien johtamiseksi Viikin jätevesipuhdistamolle alueelle rakennetaan jätevesitunnelin haaratunneli
välille Pasila - Vallilla. Haaratunneli rakennetaan radan ali ja sen pystykuilu sijoittuu kallioresurssista johtuen Teollisuuskadun ja Veturitallinkujan väliselle alueelle pääradan länsipuolelle. Alueella sijaitsevat nykyiset teknisen huollon verkostot tullaan korvaamaan pääsääntöisesti
uusilla yhteyksillä. Tunnelit varustetaan keräysaltailla ja pumppaamoilla
vuoto-, sade- ja pesuvesien varalta.
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Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Maaperä on alueen itä- ja länsireunoilla kalliota ja kitkamaa-aluetta.
Alueen keskiosassa vanhan ratapihan alueella maaperän ylin kerros on
2–6 metriä paksu ratarakenne- ja täyttökerros, jonka alapuolella on 8–
13 metriä paksu savikerros, jonka pintakerroksessa on turvetta. Savikerroksen alapuolella on löyhästä keskitiiviiseen vaihteleva kiviä sisältävä kerros silttiä, hiekkaa ja moreenia. Tämän kerroksen alapuolella
on kallion päällä tiivis moreenikerros. Kallion pinta on syvimmillään tasolla n. -12,2.
Pohjaveden pinta kaava-alueella on lähellä nykyistä alaratapihan tasoa
välillä n. +13.4…+14.9 ja pohjaveden virtaussuunta on pohjoisesta etelään. Orsiveden pinta on tasolla +13,3…+14,8.
Veturitien tunnelin rakentaminen edellyttää tukiseinien avulla tuettua
kaivantoa, jossa tukiseinät toteutetaan vesitiiviinä rakenteena ulospäin
ankkuroituna teräsponttiseinänä. Tukiseinän ja kallion välinen osuus tiivistetään suihkupaalutekniikalla. Eteläpään kaukalon alueen tukiseinät
mitoitetaan liikenteen mahdollisesti aiheuttamille törmäyskuormille.
Veturitien tunneli rakennetaan paikallavalurakenteena ja suurimmaksi
osaksi tunneli perustetaan tukipaaluin ja ankkuroidaan nostetta vastaan, tunnelin eteläosassa kallio - ja kitkamaa-alueella tunneli perustetaan maanvaraisena. Tunnelin ulkopuolelle rakennetaan pohjaveden
virtauksen puolelta toiselle mahdollistava järjestelmä.
Teollisuuskadun uudet tunneliosuudet toteutetaan betonirakenteisena,
jotka perustetaan maan tai kallion varaan. Teollisuuskadun länsiosan
katu perustetaan paalulaatan varaan.
Keski-Pasilan rakentamisohjeiden mukaan rakentaminen ei saa muuttaa olemassa olevia pohjavesisuhteita työnaikaisesti eikä pysyvästi.
Kaukalorakenteen ulkopuoliset putkijohtokaivannot on varustettava
pohjaveden virtauksen estävin sulkurakentein.
Alueella on havaittu nk. Pima- asetuksen (VNa 214/2007) ylemmän ja
alemman ohjearvopitoisuuden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia metallien, öljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden osalta. Maaperän pilaantuneisuuden on todettu olevan pistemäistä. Myös alueen pohja- ja orsivedessä on todettu paikoin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Alueen
käyttötarkoituksen muuttuminen edellyttää mittavia maanrakennustöitä
ja siten maaperän puhdistamista. Maaperän pilaantuneisuudesta on
laadittu tutkimusraportit (Keski-Pasilan ratapiha, Golder Assosiates Oy,
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9.12.2008 ja Keski-Pasilan ratapiha, Veturitien eteläosa, Golder Associates Oy, 2.2.2011).
Pilaantuneet maa-alueet tulee tutkia ja kunnostaa ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Ilmanvaihto
Molemmissa tunneleissa ilmanvaihto perustuu pitkittäiseen ilmanvaihtoon, joka saadaan aikaan tunnelin kattoon sijoitettavia impulssipuhaltimia käyttäen. Puhaltimet varusteineen mitoitetaan päästöjen hallinnan
ja palotilanteen savunpoistovaatimusten mukaan. Teollisuuskadun tunnelissa sekä Veturitien tunnelissa ilmanotto tapahtuu tunnelien suuaukoista. Veturitien tunnelissa ilmanpoisto tapahtuu tunnelin suuaukkojen sekä ilmanpoistokuilujen kautta. Ilmanpoistokuilujen (te) ohjeellinen
sijainti on merkitty. Ilmanpoistokuilujen koko määräytyy jatkosuunnittelussa. Kuilujen tulee olla vähintään 2 metriä korkeita maan pinnasta.
Kiertoliittymien keskiosat on määrätty jätettäväksi pääosin avonaisiksi,
jolloin tunnelissa ei niiden kohdalla ole kattoa. Keskiosien ympäristörakenteita voidaan hyödyntää osana tunnelin ilmanvaihtoa.
Palo- ja pelastusturvallisuus
Tunneleissa on pelastautumisyhteydet noin 100 m välein, jotka mahdollistavat poistumisen viereiseen tunneliin. Tulipalon sattuessa ilmanvaihdon ohjauksen tulee siirtyä automaattisesti erilliseen palotilanteen
ohjaukseen. Savu poistetaan tunneleiden suuaukkojen kautta.
Tunneleiden varustukseen kuuluu mm. automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, VIRVE-verkko, poistumisteiden turva- ja merkkivalaistus sekä
palovesijärjestelmä.
Tunneleiden käyttöä varten alueelle on toteutettava paikallisvalvomo,
josta mm. ohjataan savunpoistoa ja tehdään järjestelmien testauksia.
Varsinainen tunneleiden valvomo, josta liikenteenhallintajärjestelmää
käytetään, on oltava toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa.
Teollisuuskadun tunneli, Veturitien tunneli ja Pasilansillan alittava
osuus tulee myös palo- ja pelastusturvallisuuden osalta suunnitella kokonaisuutena. Ennen tunnelikokonaisuuden tai sen osan rakentamisen
aloittamista tulee laatia selvitys pelastusturvallisuudesta myös hankkeen ulkopuolelta koko rakentamisen tosiasialliselta vaikutusalueelta.
Ennen tunnelien rakentamisen aloittamista hankkeeseen ryhtyvän tulee
esittää pelastuslaitoksen vaatimat selvitykset liikenteen ohjauksesta ja
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muista järjestelyistä kaava-alueella ja sen ulkopuolella hankkeen tosiasiallisella vaikutusalueella.
Ympäristöhäiriöt
Kaavassa varaudutaan Veturitien liikennesuunnitelman mukaisesti
merkittävään kasvuun Keski-Pasilan alueen liikennemäärissä. Veturitien liikennemäärän on arvioitu kasvavan eteläosassa Pasilankadun liittymän kohdalla 32 000 ajoneuvoon vuorokaudessa.
Veturitien liikenne kulkisi ensimmäisessä vaiheessa maantasossa lukuun ottamatta pohjoisen veturitallin kohdan ja keskustakorttein välistä
osuutta, jossa läpimenokaistat sukeltavat kaukalossa maan alle ja alittavat teollisuuskadun kiertoliittymän tunnelissa vuoden 2010 liikennesuunnitelman mukaisesti. Suurin osa Veturitien liikenteestä ohjautuu
tähän lyhyeen tunneliin. Tulevaisuudessa Veturitie on suunniteltu tunneloitavan Pasilankadun ja Teollisuuskadun kiertoliittymien väliseltä
osuudelta. Myös tässä tilanteessa suurin osa ennustetusta liikenteestä
ohjautuu tunneliin. Teollisuuskadun jatkeen liikennemäärän on arvioitu
olevan noin 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Veturitien liikennemääräksi Pasilansillan pohjoispuolella arvioidaan noin 50 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
Ympäristön melutilannetta tulevaisuudessa on arvioitu tehtyjen meluselvitysten perusteella. Viimeisimmässä selvityksessä (Keski-Pasilan
Tornitalot, Liikenteen ympäristömelun, runkomelun ja tärinän selvitys,
Akukon 29.4.2013) tarkasteltiin tornialueen kaavaluonnoksen mukaista
toteutustilannetta Veturitien tunnelivaihtoehdolla. Selvityksen mukaan
melutason ohjearvot ulkona ylittyvät kauttaaltaan tarkastelualueella.
Ohjearvot alittavien ulko-oleskelualueiden osoittaminen maanpintatasolta tulee olemaan hyvin vaikeaa suunnittelun eri näkökohdat huomioon ottaen. Sen sijaan suunniteltujen rakennusten sisätiloihin kohdistuva katuliikenteen melu on eristettävissä melko tavanomaisin ratkaisuin.
Veturitien eteläpäässä, missä pintaliikenteen määrän on arvioitu tulevaisuudessa kasvavan lähes 50 % nykyiseen liikennemäärän nähden,
kasvaa laskennallinen melutaso vastaavasti hieman alle 2 dB.
Ilmanlaatua suunnittelualueen ympäristössä on arvioitu mm. Ilmatieteen laitoksen tekemän leviämismalliselvityksen sekä käytettävissä
olevien mittaustietojen perusteella. Typpidioksidin raja-arvotason ei arvioida ylittyvän, mikäli katu ja sen ympäristö suunnitellaan riittävän hyvin tuulettuvaksi. Toisaalta huonosti tuulettuvassa katukuilumaisessa
ympäristössä raja-arvotaso voi ylittyä jo huomattavasti pienemmilläkin
liikennemäärillä, mitä Veturitielle on ennustettu. Kaava-alueella erityisen haastavia kohtia ilmanlaadun kannalta ovat jatkossa kiertoliittymien

18

ympäristöt, joihin mahdolliset tunnelien päät sijoittuisivat. Kaavamääräyksellä on edellytetty jatkosuunnittelussa kiinnittämään erityistä huomiota tunneloinnin ilmanvaihtoratkaisuihin ilmansaasteiden aiheuttamien haittojen minimoimiseksi. Oletettavasti tunnelin toteuttamiseen ja liikennemäärien kasvamiseen ennustetulle tasolle kestää kuitenkin vielä
niin pitkä aika, että autotekniikan kehittyminen tulee jossain määrin
alentamaan muutoin paikallisesti korkeaksi nousevia ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Keski-Pasilaan suunniteltavan katuverkon ympäristössä tulee jatkossa joka tapauksessa kiinnittää huomiota siihen, että
katuympäristöstä suunniteltaisiin mahdollisimman hyvin tuulettuva. Lisäksi ympäristön rakennusten ilmanvaihtoratkaisujen, ihmisten oleskelualueiden sekä pyöräily- ja jalankulkuyhteyksien sijoitteluun tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta ilmansaasteille altistuminen jäisi mahdollisimman pieneksi.
Nimistö
Nimistötoimikunta on käsitellyt kaava-alueen nimistöä kokouksessaan
18.9.2013. Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia nimiä:
Veturitie–Lokvägen, Teollisuuskatu–Industrigatan, Pasilansilta–
Bölebron ja Veturitallinkuja–Lokstallsgränden.
5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Yleiskaavan mukaisessa pääkatuverkossa Veturitie on Keski-Pasilan
pääkatu, joka yhdistää Tuusulanväylän jatkeen ja Hakamäentien etelään Nordenskiöldinkadulle ja Teollisuuskadun jatkeen kautta itään.
Samalla Veturitie toimii koko Pasilan liikenteen yhteytenä ympäröivään
katuverkkoon. Keski-Pasilan alueelle on tulevaisuudessa tulossa merkittävästi uutta rakentamista. Katualueiden toteuttaminen palvelee kaava-alueen ympärille tulevaa maankäyttöä.
Keski-Pasilan kaavakokonaisuuden toteuttaminen eheyttää merkittävästi yhdyskuntarakennetta ja tuo toimistotilojen osuudesta riippuen
noin 1500 asukasta elävöittämään Keski-Pasilaa. Tornialue muuttuu
asumisen, työnteon ja palvelut yhdistäväksi keskustamaiseksi alueeksi.
Tornitalot muodostavat kauas näkyvän maamerkin ja palvelutarjonta lisääntyy ja monipuolistuu Keski-Pasilan rakentumisen myötä.
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Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Valtaosa alueen pohjois-etelä- ja pohjois-itäsuuntaisesta läpiajoliikenteestä siirtyy Veturitielle ja Teollisuuskadulle, mikä vähentää Pasilankadun, Pasilansillan, Ratapihantien ja Savonkadun sekä Mäkelänkadun
liikennemääriä.
Sekä ajoneuvo- että kevyenliikenteen yhteydet veturitalleille ja Toralinnan seisontaraiteiden paikalle mahdollisesti myöhemmin tulevalle
maankäytölle paranevat, mikäli Veturitie tunneloidaan pitkän vaihtoehdon mukaisesti.
Veturitien ja Pasilankadun rakentaminen aiheuttaa joukkoliikenteelle
sekä pyöräily- ja kävelyreitteihin sekä autoliikenteelle työnaikaisia muutoksia.
Alueen teknisen huollon verkoston toteuttaminen palvelee tulevaisuudessa myös kaava-alueen pohjoispuolelle tulevaa maankäyttöä.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Rakentaminen muuttaa alueen vesitasapainoa, koska kaavanmukaisessa tilanteessa vettä läpäisevät pinnat rakennetaan vettä läpäisemättömiksi. Hulevesien käsittelyyn ja pohjaveden pinnan ja virtauksien säilymiseen kiinnitetään rakennettaessa erityistä huomiota ja ne suunnitellaan siten, että ympäröiville alueille ei koidu haittaa.
Rautatieläisten asuinkasarmina toiminut ns. Toralinna rajautuu asemakaava-alueeseen. Toralinnan pihatasoa korkeammalle sijoittuvan Veturitien liikenneratkaisu vaikuttaa rakennuksen näkyvyyteen ja sen lähiympäristöön. Veturitien levennyksen ja sen reunaan tarvittavan tukimuurin myötä Toralinnan kohdalla kahdessa rivissä kasvavista puuriveistä kadunpuoleinen poistuu. Kyseinen ulompi puistolehmusrivi on
todettu osittain huonokuntoiseksi.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Liikennemäärien kasvaessa myös liikenneperäisten ilman epäpuhtauksien pitoisuudet sekä liikennemelu lisääntyy katujen lähiympäristössä.
Suunnitteilla olevan Keski-Pasilan alueen Ilmanlaadun kannalta jatkosuunnittelussa voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen, ettei katuympäristö muodostu kuilumaiseksi tilaksi, jossa epäpuhtaudet eivät pääse
riittävästi laimenemaan. Edellytykset jo rakennettuun ja säilyväksi tar-
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koitettuun ympäristöön kohdistuvien vaikutusten huomioon ottamiseksi
ovat kaavassa varsin rajalliset.
Asemakaava luo edellytykset palo- ja pelastusturvallisuuden määräysten mukaiselle jatkosuunnittelulle ja toteutukselle.
Maaperän pilaantuneisuus
Alueen maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä, joten pilaantuneisuudesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle.
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Asemakaavan toteuttamisen alustavat kustannusarviot liikennesuunnitelmien toteuttamisesta ovat noin (alv 0%):
Veturitien liikennejärjestelyt välillä
Nordenskiöldinkatu - keskustakortteli
Veturitien tunneli
Teollisuuskadun tunneli
Teollisuuskadun liikennejärjestelyt
yhteensä

10 Me
53 Me
13 Me
5 Me
81Me

Tässä esitetty kustannusarvio ei sisällä kaava-alueen ulkopuolisten tulevien alueiden maankäytön toteuttamista palvelevien runkoverkostojen
ja katurakentamisen kustannuksia. Katualueiden kustannusarvio perustuu Veturitien toteuttamiseen välillä Nordenskiöldinkatu- Maistraatinportti pitkänä tunnelivaihtoehtona sekä Teollisuuskadun tunnelin osalta
katusuunnitelmaan välillä Veturitie - Jämsänkatu.
Kustannusarvio ei sisällä maaperän kunnostamisesta ja esirakentamisesta aiheutuvia kustannuksia eikä joukkoliikenteelle mahdollisesti aiheutuvia työnaikaisia kustannuksia.
Kustannuksissa ei ole huomioitu valtion osuutta Veturitien tunnelin toteuttamisessa (15Me).
6
ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Rakentamisaikataulu
Tavoitteena on, että asemakaava olisi lainvoimainen vuonna 2014, jolloin rakentaminen voisi alkaa vuonna 2015.

21

Tornialueella on tarkoitus järjestää toteutukseen tähtäävä suunnittelukilpailu vuonna 2014 ennen tornialueen asemakaavaehdotuksen laatimista.
Vaiheistus
Veturitien tunneli voidaan rakentaa vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa tunneli alittaa vain Teollisuuskadun kiertoliittymän vuoden
2010 liikennesuunnitelman mukaisesti. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa tulee varautua Veturitien tunnelin jatkamiseen.
Vaikka tunnelit toteutettaisi vaiheittain, on Teollisuuskadun tunneli, Veturitien tunneli ja Pasilansillan alittava osuus suunniteltava kokonaisuutena. Vaiheittaisessa toteutuksessa tulee olemassa olevien tilojen käyttöturvallisuus- ja pelastusturvallisuustaso turvata työn aikana.
7
SUUNNITTELUN VAIHEET
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus
Suunnittelualueesta suuri osa on Keski-Pasilan ratapiha-aluetta, jonka
aktiivisin käyttö on loppunut Vuosaaren sataman käyttöönoton jälkeen.
Pasilan järjestelyratapiha voidaan ottaa uuteen käyttöön.
Kaavamuutosalueen länsiosa sisältyy Helsingin kaupungin ja Suomen
valtion väliseen, vuonna 2002 solmittuun aiesopimukseen. Sopimuksen
mukaan Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi tai laatimiseksi.
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin ja valtion aloitteesta.
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 17.9.2010).
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 29.9.2010.
Osallisille lähetettiin asemakaavaluonnoksen havainnekuva (kirje päivätty 15.3.2012).
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Keski-Pasilan tornialueen asemakaavaluonnos ja havainnekuva ovat
olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa, kaupungintalolla ja
Pasilan kirjastossa 2.4.–23.4.2012. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus
pidettiin 16.4.2012.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston ja geoteknisen osaston, rakennusvalvontaviraston, pelastuslaitoksen, ympäristökeskuksen, Helsingin
seudun ympäristöpalveluiden (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ja Liikenneviraston rautatieosaston kanssa.

Kaavan valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Helsingin poliisilaitokselta, kaupunginmuseolta, terveyskeskukselta, Museovirastolta,
kaupungin liikennelaitokselta ja Helsingin seudun liikennekuntayhtymältä.
Kaavan valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse kannanotot asemakaavaluonnoksesta Helsingin kaupungin hallintokeskukselta, kulttuurikeskukselta, kaupunginkirjastolta, poliisilaitokselta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä, Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymältä, asuntotuotantotoimistolta, Liikennevirastolta, Museovirastolta, Helsingin kaupungin rakennusvirastolta, terveyskeskukselta ja ympäristökeskukselta.
Viranomaisten liikennealueita koskevat kannanotot kohdistuivat mm.
Veturitien ympäristövaikutuksiin (melu ja ilmanlaatu varsinkin Toralinnan kohdalla), kaava-alueen rajaukseen ja alueen yhtenäisyyteen, Toralinnan ja veturitallien alueiden huomioimiseen, liikkumisreittien jatkuvuuteen ja esteettömyyteen sekä turvallisuuteen, tunneliratkaisujen
teknisiin vaatimuksiin, katualueiden rajauksiin, huoltoon, hulevesien
hallintaan ja talvikunnossapidon sekä joukkoliikenteen huomioimiseen..
Hyviä ajo- ja kulkuyhteyksiä veturitalleille pidettiin tärkeinä ja Veturitien
pitkää tunnelivaihtoehtoa pidettiin yleisesti kevyenliikenteen ja ympäristön kannalta parhaana vaihtoehtona.
Viranomaisten kannanotot on otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa siten, että katualueiden rajauksia on tarkistettu, kaavaehdotuksessa on osoitettu tilavaraus Veturitien tunnelille ja sinne johtavalle
ajoluiskalle, tunneli voidaan toteuttaa vaiheittain, Veturitieltä on merkitty
liittymä Veturitallinkujalle sekä sen yhteyteen ohjeellinen suojatien koh-
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ta, kaavamääräyksellä on edellytetty jatkosuunnittelussa kiinnittämään
erityistä huomiota tunnelien ilmanvaihtoratkaisuihin ilmansaasteiden
aiheuttamien haittojen minimoimiseksi, kaavaehdotukseen on merkitty
kaava-alueelle sijoittuva osa maanalaisesta jätevesitunnelista.
Esitetyt mielipiteet
Kaavan valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse 26 mielipidettä, joista 15 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
ja 11 asemakaavaluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty
keskustelutilaisuuksissa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut liikennealueita koskevat
mielipiteet kohdistuivat mm. Veturitien suuriin liikennemääriin ja väylämäisyyteen, veturitallien saavutettavuuteen, ympäristön viihtyisyyteen,
Toralinnan ja veturitallien alueiden huomioon ottamiseen, Länsi- ja ItäPasilan tornialueeseen yhdistämisen tarpeeseen sekä tornialueen eri
osien yhdistämiseen. Veturitietä esitettiin katettavaksi.
Kaavaluonnoksesta saaduissa mielipiteissä esitettiin edellisten lisäksi
mm. kannen tai kevyenliikenteensillan rakentamista rata-alueen yli.
Mielipiteitä on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että viranomaisten kannanottojen johdosta lueteltujen tarkistusten lisäksi Pasilansillalle
varattua aluetta on laajennettu katualueen yläpuolella.
8
KÄSITTELYVAIHEET
Keski-Pasilan tornialueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 5.6.2013 ja se päätti
panna asian pöydälle. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 12.6.2012
hyväksyä Keski-Pasilan tornialueen asemakaava- ja asemakaavan
muutosluonnoksen laadittavan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi. Päätös syntyi kolmen äänestyksen jälkeen:
Palautusehdotus:
Sampo Villanen: Kaavaluonnos palautetaan valmisteluun siten, että
selvitetään, voiko Veturitien itäpuolella olevia torneja T6 ja T7 siirtää
osaksi samaa kokonaisuutta tornien T1-T5 kanssa siirtämällä Veturitien
linjausta idemmäksi. Tornialueen kaupunkimaisuus varmistetaan sijoittamalla tarvittaessa tornien lomaan matalia rakennuksia ja luomalla siten tornialueelle kaupunkimaista rakennetta esimerkiksi kujien muodossa. Lisäksi kiinnitetään huomiota jalankulkuyhteyksien luontevuu-
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teen tornialueelta Länsi-Pasilaan sekä keskuskortteliin. Varajäsen Villasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.
Vastaehdotus:
Sampo Villanen: Hyväksyessään kaavaluonnoksen lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa tornialueen kaupunkimaisuus varmistetaan
esimerkiksi sijoittamalla tornien lomaan tarvittaessa matalia rakennuksia ja luomalla siten tornialueelle kaupunkimaista rakennetta esimerkiksi kujien muodossa.
Kannattajat: Mari Holopainen
Vastaehdotus:
Sampo Villanen: Hyväksyessään kaavaluonnoksen lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota luonteviin
jalankulkuyhteyksiin tornialueelta Länsi-Pasilaan sekä keskuskortteliin.
Kannattajat: Matti Niemi
Vastaehdotus:
Sampo Villanen: Hyväksyessään kaavaluonnoksen lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa autopaikkanormiksi asuinrakennuksille,
toimistoille, myymälöille, kahviloille ja ravintoloille asetetaan tässä vaiheessa vähintään 1 ap / 180 k-m2. Kannattajat: Osmo Soininvaara
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hyväksyessään kaavaluonnoksen lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa tornialueen kaupunkimaisuus varmistetaan esimerkiksi sijoittamalla tornien lomaan tarvittaessa matalia rakennuksia
ja luomalla siten tornialueelle kaupunkimaista rakennetta esimerkiksi
kujien muodossa.
Jaa-äänet: 7
Laura Finne-Elonen, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Matti Niemi,
Elina Palmroth-Leino, Heli Puura, Osmo Soininvaara
Ei-äänet: 2
Mari Holopainen, Sampo Villanen
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7-2.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hyväksyessään kaavaluonnoksen lautakunta edellyttää,
että jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota luonteviin
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jalankulkuyhteyksiin tornialueelta Länsi-Pasilaan sekä keskuskortteliin.
Jaa-äänet: 5
Laura Finne-Elonen, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Elina PalmrothLeino, Heli Puura
Ei-äänet: 4
Mari Holopainen, Matti Niemi, Osmo Soininvaara, Sampo Villanen
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5-4.
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hyväksyessään kaavaluonnoksen lautakunta edellyttää,
että jatkosuunnittelussa autopaikkanormiksi asuinrakennuksille,
toimistoille, myymälöille, kahviloille ja ravintoloille asetetaan tässä
vaiheessa vähintään 1 ap / 180 k-m2.
Jaa-äänet: 6
Laura Finne-Elonen, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Matti Niemi,
Elina Palmroth-Leino, Heli Puura
Ei-äänet: 3
Mari Holopainen, Osmo Soininvaara, Sampo Villanen
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 6-3.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 26.11.2013 ja se päätti ...

Helsingissä

Olavi Veltheim

17.9.2010

0870-2
Kslk 2009-1486
Oas 948-00/10

KESKI-PASILAN TORNIALUE YMPÄRISTÖINEEN
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 (8)

17.9.2010

Suunnittelualue
Keski-Pasilan tornialuetta suunnitellaan
Pasilansillan eteläpuolelle. Lännessä
suunnittelualuetta rajaa Pasilankatu ja
Veturitie, idässä Ratapihantie ja Savonkatu, etelässä Nordenskiöldinkatu. Alueen
pinta-ala on noin 21,2 ha.

0870-2
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Veturitallien itäpuolella on Päärata. Pääradan varressa sen itäpuolella kulkee
seudullinen kävely- ja pyöräilyraitti. Pääradan alitse johtaa käytöstä poistunut satamarata ja ajoyhteys Savonkadulta Veturitalleille. Alueen länsilaidalla kulkee Veturitie, joka on Hakamäentieltä Nordenskiöldinkadulle johtava vilkasliikenteinen
pääkatu.

Nykytilanne
Mitä alueelle suunnitellaan
Suunnittelualue sijaitsee laaksopainanteessa kaupunkirakenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla.
Laakson länsireunassa Pasilankadun varressa on metsäinen kalliorinne. Idässä
jyrkkäreunainen kallioalue jää pääradan
ja Ratapihantien väliin.
Alueen ilmettä hallitsee laaja ratapihamiljöö, jonka keskellä on vuodesta 1899 alkaen rakennettu Veturitallien rakennuskokonaisuus. Ratapihan länsipuolella sijaitsee vuonna 1899 rakennettu Toralinna. Sen puistomaiseen pihapiirin kuuluvat
kaksi puurakenteista asuinrakennusta,
avointa maisematilaa rajaava ratojen
suuntainen puukujanne, varikon päälliköiden asuintalo vuodelta 1908 sekä asetinlaite vuodelta 1911. Sekä Veturitallit että
Toralinna ympäristöineen ovat kulttuuri- ja
rautatiehistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti merkittäviä.
Suunnittelualueesta osa on Keski-Pasilan
ratapiha-aluetta, jonka aktiivisin käyttö on
loppunut Vuosaaren sataman käyttöön
oton jälkeen. Pasilan järjestelyratapiha
voidaan ottaa uuteen käyttöön.
Alueen itälaidalla sijaitsee vuonna 1913
rakennettu Eläintarhan ala-asteen koulu
ja Helsingin palvelualojen oppilaitoksen
kauneudenhoitoalan yksikkö vuodelta
1993.

Alueelle suunnitellaan tiivis ja urbaani
työpaikka- ja asuinalue, joka on avoin ja
kutsuva läpi vuorokauden. Alueelle on
suunnitteilla kymmenen tornitaloa, sarja
aukioita ja niiden äärelle sijoittuvia palveluita. Kuhunkin torniin osoitetaan asuntoja, työpaikkoja ja palveluita. Jokin torneista voi myös olla hotelli. Tornien arkkitehtuurisuunnittelua ohjataan asemakaavalla
siten, että alueen yleisilmeestä syntyy
lopputilanteessa hallittu ja yhtenäinen
tornien rakentamisajankohdasta riippumatta. Tornialueen asemakaavatyön pohjana on tarkoitus käyttää arkkitehtitoimisto
Cino Zucchi Architettin vuonna 2009 tekemää viitesuunnitelmaa, jossa tornien
kerrosala on yhteensä noin 155 000 k-m2.
Tornien sijoittuminen rautatiehistoriallisesti merkittävän alueen viereen antaa
mahdollisuuden luovan ja monimuotoisen
kaupunkitilan rakentumiselle. Uuden ja
vanhan vuoropuhelu korostaa Pasilan
tornialueen erityisyyttä.
Veturitallien rakennuskokonaisuus ja sen
monipuolinen toiminta säilytetään ja sitä
kehitetään osana Pasilan keskustaaluetta. Tavoitteena on, että tornien rajaamat urbaanit kaupunkiaukiot ja Veturitallien autenttinen miljöö nivoutuvat saumattomasti toisiinsa. Toralinnan alue säilytetään nykyisessä asuinkäytössään ja
arvokas miljöö suojellaan. Alue yhdiste-

17.9.2010

tään hellävaraisesti uuteen rakentuvaan
ympäristöön.
Toralinnan ja veturitallien välisen ratapihan raiteistot säilytetään joko nykyisessä
käytössä seisontaraiteina tai varustetaan
esimerkiksi lähiliikennejunien päivittäistä
käyttöhuoltoa varten. Seisontaraiteiden
toiminnallisena lähtökohtana on, että aamuruuhkan jälkeen osa lähiliikennejunista
on mahdollista ajaa Ilmalan varikon sijaan
näille raiteille. Raiteilla tehdään junien
päivittäishuoltoa ja siivous. Kalusto voidaan ottaa käyttöön taas iltaruuhkaan.
Seisontaraiteita on esitetty käytettäväksi
myös museokaluston ja radan kunnossapidon ja muiden veturitallin toimijoiden
käyttöön, siltä osin kun raiteita ei tarvita
lähiliikennekaluston käyttöön.
Toralinnan ja Veturitallien välisen tilan
käyttömahdollisuuksia tutkitaan raideratkaisujen selkiytyessä. Tavoitteena on yhdistää visuaalisesti ja toiminnallisesti toisiinsa nämä historiallisesti merkittävät rakennuskokonaisuudet.
Veturitallien alueella on ympäristöteknisissä maaperätutkimuksissa havaittu haitta-aineita, kuten öljyhiilivetyjä ja PAHyhdisteitä. Seisonta- ja huoltoraiteiden
alueelle laaditaan kunnostussuunnitelma
ennen alueella suoritettavia kaivutöitä.
Alueella tehdään pohja- ja orsivesien
tarkkailua.
Keski-Pasilan raideliikenneratkaisuja tutkitaan asemakaavoituksen kanssa rinnan.
Metroasema sijoittunee kaava-alueen ulkopuolelle nykyisen asemarakennuksen
välittömään läheisyyteen. Junaliikenteen
osalta tutkitaan lähijunien Pisara-rataa
sekä lisäraiteiden tarvetta ja sijoittamismahdollisuuksia.
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Veturitien liikennemäärä kasvaa tulevaisuudessa ja katu siirretään tornialueen ja
Veturitallien väliin. Poistuvan satamaradan kuiluun suunnitellaan Teollisuuskadun jatketta, joka yhtyy Veturitiehen kiertoliittymässä Pasilan sillan eteläpuolella.
Eläintarhan ala-asteen koulun aluetta on
tarkoitus laajentaa etelään osayleiskaavaan merkitylle julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle (PY). Aluetta kehitetään
viereisen koulun tarpeisiin ja alueen vähäinen rakentaminen on mahdollista.
Aloite
Kaavamuutosalueen pääosa sisältyy Helsingin kaupungin ja Suomen valtion väliseen aiesopimukseen. Sopimuksen mukaan Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi tai
laatimiseksi.
Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueesta noin 6,4 ha ja Suomen valtio loput noin 14,8 ha. Senaatti-kiinteistöt hallinnoi noin 6,9 ha ja Liikenneviraston rautatieosasto noin 7,9 ha valtion alueesta.
Kaavatilanne
Keski-Pasilan osayleiskaavassa, joka on
vuodelta 2006, alueen pohjoisosa on varattu keskustatoimintojen alueeksi, jota
kehitetään hallinnon, kaupan ja julkisten
palvelujen, asumisen ja virkistyksen sekä
alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen
huollon ja liikenteen käyttöön. Tornialueelle on merkitty ohjeellisesti rakennusoikeutta 100 000 - 130 000 k-m2.
Osayleiskaavan oikeusvaikutteisuus ei
kuitenkaan koske kerrosalamääritystä.
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Veturitallit on osayleiskaavassa merkitty
työpaikka-alueeksi, jonka ympäristö säilytetään. Toralinnan alue on merkitty asuntoalueeksi, jolla ympäristö säilytetään.
Molemmat alueet ovat kulttuurihistorian,
kaupunkikuvan ja rautatieliikenteen historian kannalta arvokkaita ja sisältyvät valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta solmittuun sopimukseen
(Ympäristöministeriön päätös 9.12.1998).
Päärata ja Veturitallien ja Toralinnan välinen alue on osayleiskaavassa rautatieliikenteen aluetta.
Alue on pääosin asemakaavoittamatonta
lukuun ottamatta ympäröiviä katualueita,
opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta, osaa pääradasta sekä Pasilankadun ja Veturitien välistä kallio- ja
metsäaluetta, joka on kaavoitettu puistoksi. Suunnittelualueella voimassa olevissa
asemakaavoissa ei ole rakennusoikeutta
lukuunottamatta koulujen aluetta koskevaa asemakaavaa vuodelta 1988. Eläintarhan ala-asteen koulu on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr-2).
Muut suunnitelmat ja päätökset
Suomen valtion ja Helsingin kaupungin
solmimassa aiesopimuksessa vuodelta
2002 on sovittu Keski-Pasilan maankäytön suunnitteluperiaatteiden ja yhteistyön
lisäksi muun muassa alueelle tulevan uudis- ja lisärakennusoikeuden jakamisesta,
alueluovutuksissa noudatettavista periaatteista ja kunnallistekniikan toteuttamisja kustannusvastuusta. Valtio omistaa
sopimusalueesta noin 84 % ja kaupunki
noin 16 %. Suunnittelualueesta aiesopimukseen kuuluu vain länsiosa. Aluetta
kehitetään kokonaisuutena omistusrajoista riippumatta.
Keski-Pasilan jatkosuunnitteluun on kaupunginvaltuusto hyväksynyt osayleiskaa-
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van käsittelyn yhteydessä seuraavat toivomusponnet:
osayleiskaavaa toteutettaessa selvitetään mahdollisuudet myös metron laajentamiseen Pasilasta Sörnäisiin ja
Pasilasta lentokentälle
jatkosuunnittelun ja toteuttamisen kuluessa ei tingitä korkeiden rakennusten ja koko alueen arkkitehtuurisesta
tasosta.
Kaupunginhallitus on kehottanut vuonna
2007 huomioimaan jatkosuunnittelussa
muun muassa seuraavaa:
julkisen tilan kaupunkikuvallisen laatutason tulee olla korkea sekä pääväylillä että jalankulkuympäristössä
tulee selvittää mahdollisuudet lisätä
asuntojen määrää Keski-Pasilassa ja
etsiä ennakkoluulottomasti uusia
asumisen sekä toimisto- ja asuinkäytön yhteensovittamisen muotoja.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on kehottanut vuonna 2006, että jatkosuunnittelussa tutkitaan kaikki asumisen mahdollisuudet, jotta asukasmäärää voidaan lisätä alueella. Lisäksi on tutkittava yli 20kerroksisten tornien rakentamisen mahdollisuudet.
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä
Osayleiskaava-aineisto:
Keski-Pasila, Osayleiskaava, Selostus, Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2007
Keski-Pasila, Osayleiskaava, Vaikutusselvitykset, Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2007
Keski-Pasila, Osayleiskaava, Historia
ja nykyaika, Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2003
Central Pasila, Outline Plan, CZA Cino Zucchi Architetti, 2004
Keski-Pasilan kaupunkirakenteen viitesuunnitelma, Osa-alue B, Pasilan-
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kadun varren korttelit, Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen, 2004
Muuta aineistoa:
Central Pasila, Tower Area, Detailed
Plan, CZA - Cino Zucchi Architetti,
2009
Veturitien ja Pasilan sillan liikennesuunnitelmat, Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2010
Pasilan veturitallit, Raportti historiallisten Pasilan veturitallien roolista KeskiPasilan kyljessä ja erilaisista käyttömahdollisuuksista, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Tuomas Raikamo, 2009
Keski-Pasilan hulevesiselvitys, Finnish
Consulting Group, 2009
Keski-Pasila, Rakennettavuusselvitys,
Helsingin kaupunki, Geotekninen
osasto, 2009
Keski-Pasilan ilmanlaadun arviointi
Veturitien eri liikennemäärillä, Ilmatieteen laitos, 2009
Töölön metrolinjan alustavan yleissuunnitelman tarkistaminen ja Pasilan
metroaseman vaihtoehdot, Sito Oy,
Arkkitehtitoimisto HKP Oy, 2008
Ympäristötekninen maaperätutkimus,
Keski-Pasilan ratapiha, Golder Associates, 2008
Keksi oma Keski-Pasila, nettikysely
kaupunkilaisille, 2006
Keski-Pasilan katuverkon yleissuunnittelu, Sito Oy, 2006
Keski-Pasilan, Ilmalan ja MTV 3 alueen vesihuollon yleissuunnitelma,
FINNMAP Infra Oy, 2006
Keski- ja Pohjois-Pasila, Meluselvitys,
Akukon Oy, 2004
Pasilan alueen tärinä- ja runkomeluselvitys, KSV, Vibkon Oy, 2004
Keski-Pasilan tuulisuuskartoitus, Insinööritoimisto Sormunen & Uuttu Oy,
2004
Keski-Pasilan ratapihan pilaantuneiden maiden selvitys, Ratahallintokes-
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kus/SCC Viatek, 2003
Keski-Pasilan ratapihaselvitys, Henkilöliikenteen tarpeet, Ratahallintokeskus, Sito Oy, 2003
Keski-Pasilan toiminnallinen selvitys,
Ratahallintokeskus, Sito Oy, 2002
Pasilan veturitallit, Rakennushistoriallinen tarkastelu. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Riitta Salastie,
1995
Käynnissä olevat selvitykset:
Pasilankadun liikennesuunnitelma,
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Keski-Pasilan pääkatujen ja vesihuollon yleissuunnitelma, HKR, Sito Oy
Keski-Pasilan korkean rakentamisen
poikkeamisohje, Ramboll Oy
Keski-Pasilan asemakaavoitusvaiheen
tuulisuusselvitys, WSP Finland Oy
Tornien teknistaloudellinen toteutettavuusselvitys
Pisara-radan yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi, Liikennevirasto, Sito Oy
Uuden lisäraiteen suunnittelu Pasilan
aseman länsipuolelle, Liikennevirasto,
Sito Oy
Vaikutusten arviointi
Osayleiskaavan yhteydessä tehtyjä vaikutusten arviointeja täydennetään tarvittavilta osin.
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asiantuntijat arvioivat tarpeen mukaan kaavan
toteuttamisen vaikutuksia
yhdyskuntarakenteeseen. Rakentamisen vaikutuksia arvioidaan suhteessa
olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, väestön, työpaikkojen ja palvelujen määrään, sijoittumiseen ja sisältöön sekä yhdyskuntarakenteen toimivuuteen.
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maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Arvioidaan rakentamisen aiheuttamia muutoksia, erityisesti KeskiPasilan ympäröiviin katutiloihin ja Pasilan sillalle, arvokkaisiin rakennuksiin
ympäristöineen, lähi- ja kaukonäkymiin sekä Helsingin merelliseen siluettiin.
luontoon. Arvioidaan rakentamisen
vaikutuksia luonnonolosuhteisiin, kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen.
ekologiaan. Arvioidaan rakentamisen
ekologisia vaikutuksia.
maa- ja kallioperään sekä veteen.
Selvitetään rakentamisen vaikutukset
erityisesti pohjaveteen ja hulevesiin.
liikenteeseen. Arvioidaan rakentamisen vaikutuksia erityisesti joukkoliikenteeseen sekä pyöräily- ja kävelyreitteihin.
teknisen huollon järjestämiseen.
Varmistetaan kortteleiden liittyminen
Keski-Pasilaan suunniteltaviin teknisen huollon verkostoihin ja alueen
yleistasaukseen.
yhdyskuntatalouteen. Selvitetään vaikutukset rakentamisen kustannuksiin,
energia-, vesi- ja jätehuollon järjestämiseen ja kustannuksiin.
terveyteen ja turvallisuuteen. Selvitetään maaperän pilaantuminen ja kunnostustarve. Varmistetaan liikenteen
melun ja päästöjen vaikutusten huomioiminen suunnitteluratkaisussa.
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Arvioidaan suunnitelman toteutuksen
vaikutukset sosiaalisiin oloihin, elinoloihin, palveluihin, kulttuuriin ja viihtyisyyteen.
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.
Vaikutusten arvioinnin tuloksia esitellään
suunnittelutyön aikana. Arvioinneista laa-
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ditaan yhteenveto asemakaavaselostukseen
Kaavan valmisteluun osallistuminen
Suunnittelun eri vaiheissa suunnitelmia
esitellään näyttelyissä ja järjestetään kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tavoitteena on, että osalliset ja muut kiinnostuneet saavat tietoa suunnittelun etenemisestä ja tuovat valmisteluun näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia.
Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 22.10.2010.
Keskustelutilaisuus on 29.9.2010 klo
17.30–19.30 kaupunkisuunnittelun infoja näyttelytila Laiturilla vanhan linja-autoaseman rakennuksessa Kampissa, ositteessa Narinkka 2.
Kaavan valmistelija on tavattavissa keskustelutilaisuudessa ja lisäksi kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
alueen suunnitteluperiaatteita ja liikennesuunnitelmia on esillä 27.9.–22.10.2010
Laiturilla, Narinkkatori 2, Kamppi
Pasilan kirjastossa, Kellosilta 9
kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1 krs
www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä
nyt").
Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan vuosina
2011 2012. Luonnoksen nähtävilläolosta
ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä viraston Internet-sivuilla ja siitä on
mahdollisuus esittää mielipiteensä.
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Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen viranomaisneuvottelun tarve arvioidaan kaavoituksen edetessä.
Samanaikaisesti, kun asemakaavaluonnosta laaditaan, järjestetään Pasilan sillan pohjoispuolisesta keskustakorttelista
suunnittelu- ja toteutuskilpailu. Keskustakorttelin kilpailun ratkettua voidaan voittaneen ehdotuksen ja tornialueen kaavaluonnoksen yhteensopivuus tarkistaa.
Tavoitteena on, että kaavaluonnos olisi
kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltävänä vuoden 2013 alussa.
Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden
2013 loppupuolella.
Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vuonna 2014.
Ketkä ovat osallisia
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat,
asukkaat, yritykset ja oppilaitokset,
Liikennevirasto, VR-Yhtymä Oy, Senaatti-kiinteistöt, Helsingin seurakunnat
Helsingin kaupunginosayhdistysten
Liitto HELKA ry, Pasila-seura, AlppilaSeura, Käpylä-seura, Kumpula-seura,
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Hermanni-Vallila seura, Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry, HelsinkiSeura ry, Helsingin kaupunkisuunnitteluseura, Metropoliseura ry, Kynnys
ry, Invalidiliitto ry, Helsingin Polkupyöräilijät ry
Helsingin Yrittäjät ry, Helsingin seudun kauppakamari
kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
Helsingin Energia, asuntotuotantotoimisto, elinkeinopalvelu, hallintokeskus, kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kiinteistövirasto, kulttuurikeskus,
liikennelaitos, liikuntavirasto, nuorisoasiainkeskus, opetusvirasto, pelastuslaitos, rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto, sosiaalivirasto, talousja suunnittelukeskus, terveysvirasto,
ympäristökeskus
muut asiantuntijaviranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY), Museovirasto, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos, Helsingin seudun liikenne (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut/Vesi
(HSY/Vesi)
Muut ilmoituksensa mukaan
Mistä saa tietoa
Suunnittelun etenemistä voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston internetpalvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.
Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan:
kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden toivotaan toimittavan tiedon
osakkaille ja asukkaille)
Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Metro -lehdessä ja Helsingin Uutisissa
www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä
nyt)
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Helsingin kaavoituskatsauksessa.
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro -lehdessä sekä
viraston Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).
Mielipiteet
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen:
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)
tai faksi 310 37378
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.
Kaavaa valmistelee
Maankäytön suunnittelu:
projektipäällikkö Timo Lepistö
puhelin 310 37232
sähköposti timo.lepisto(a)hel.fi
arkkitehti Ville Purma
puhelin 310 37261
sähköposti ville.purma(a)hel.fi
Teknistaloudellinen suunnittelu:
insinööri Peik Salonen
puhelin 310 37248
sähköposti peik.salonen(a)hel.fi
Liikennesuunnittelu:
insinööri Harri Verkamo
puhelin 310 37127
sähköposti harri.verkamo(a)hel.fi
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Maisemasuunnittelu:
maisema-arkkitehti Anu Lamminpää
puhelin 310 37258
sähköposti anu.lamminpaa(a)hel.fi
Osallistuminen:
vuorovaikutussuunnittelija Tiina AntilaLehtonen
puhelin 310 37436
sähköposti tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi

MERKINNÄT
Taajamatoimintojen alue

Yhdysrata

Keskustatoimintojen alue

Liikennetunneli
Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihtoehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen

Virkistysalue

400 kV voimalinja

Viheryhteystarve

Raakavesitunneli
Jätevesitunneli

Luonnonsuojelualue
Energia- ja/tai jätehuoltoon varattu alue

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu
alue

Yhdyskuntateknisen huollon alue
Moottoriväylä

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue, tie tai kohde

Valtatie/Kantatie
Eritasoliittymä
Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös
Päärata

Ote maakuntakaavasta
Veturitien eteläosa
Liite kaavaan nro 12230

Ote Yleiskaava 2002:sta
Liite selostukseen nro 12230

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto

