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Päätöshistoria

Suomenkielinen työväenopisto Asiakaspalveluosasto 12.8.2014
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Keski-Pasilan keskustakorttelia suunnitellaan Pasilan sillan 
pohjoispuolelle Pasilan aseman viereen. Sinne suunnitellaan 
kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen uusi keskus, jolle 
tavoitellaan voimakasta omaa identiteettiä sekä urbaania ja värikästä 
suurkaupunkielämää.  

Keski-Pasila on Itä- ja Länsi-Pasilan välissä oleva laaksomainen 
maisematila. Alueen lävistävä  korkealla kulkeva Pasilan silta hallitsee 
maisemaa.  Alue on suurimittakaavaista rautatie- ja liikenneympäristöä.

Pasilan asema on Suomen toiseksi vilkkain rautatieasema heti 
Helsingin päärautatieaseman jälkeen. Sitä käyttää päivisin yli 50 000 
matkustajaa.  Asemalla pysähtyy arkipäivisin yli sata kaukojunaa ja 850 
lähijunaa.

Osayleiskaavassa Pasilan aseman länsipuolelle on merkitty uutta 
rakentamista yhteensä 60 000-80 000 k-m2 ja asemien kohdalle 13 
500-15 000 k-m2.

Osayleiskaavaa toteutettaessa selvitetään mahdollisuudet metron 
laajentamiseen Pasilasta Sörnäisiin ja Pasilasta lentokentälle.

Kaupunginhallitus on kehottanut (2007) huomioimaan 
jatkosuunnittelussa muun muassa seuraavaa: 

- tulee selvittää mahdollisuudet lisätä asuntojen määrää Keski-
Pasilassa ja etsiä ennakkoluulottomasti uusia asumisen sekä toimisto. 
ja asuinkäytön yhteensovittamisen muotoja.  
Kaupunkisonnittelulautakunta on esittänyt että tutkitaan kaikki 
mahdollisuudet jotta asukasmäärää voidaan alueella lisätä.

Työväenopisto antaa lausuntonaan:

Pasilan kaavoitus ja asuntorakentamisen  mukana tuleva väestön 
kasvu, lisää tarvetta saada alueelle Helsingin kaupungin palveluita.

Työväenopisto voi tarjota palveluitaan ja siten  vaikuttaa omalta 
osaltaan  alueen viihtyvyyteen, asukkaiden sosiaalisten verkostojen 
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rakentumiseen, asukkaiden mielekkään  tekemisen löytämiseen 
vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen avulla.

Lisätiedot
Hannele Koli-Siiteri, asiakaspalveluosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88521

hannele.koli-siiteri(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 19.6.2014
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL -liikelaitokselta 
kannanottoa Keski-Pasilan keskustakorttelin kaavaluonnoksen 
valmisteluun.

HKL:llä ei kaavan tässä valmisteluvaiheessa ole huomautettavaa 
kaavaluonnoksesta. HKL osallistuu kaavan valmisteluun siltä osin kun 
se koskee raitioliikennettä, joukkoliikenneterminaalia ja mahdollisia 
muita HKL:n toimivaltaan kuuluvia toimintoja.

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.4.2014
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
tarkistetusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 938-01/14 sekä 
kaavaluonnoksesta 26.4.2014 mennessä.

Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee 17. 
kaupunginosassa (Pasila). Keski-Pasilan keskustakorttelia 
suunnitellaan Pasilan sillan pohjoispuolelle Pasilan aseman viereen. 
Suunnittelualue käsittää Pasilan aseman, sen länsipuolella olevan 
ratapiha-alueen, Pasilan sillan sekä Pasilankadun ja Ratapihantien 
katualueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu osa Pasilan aseman 
pohjoispuolella sijaitsevasta rautatiealueesta ja tämän länsipuolella 
oleva kapeampi kaavoittamaton alue. Idässä aluetta rajaa 
Virastokeskus ja lännessä toimistokorttelit 17073 ja 17074.

Keski-Pasilaan suunnitellaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti 
korkeatasoinen uusi keskus, jolle tavoitellaan voimakasta omaa 
identiteettiä sekä urbaania ja värikästä suurkaupunkielämää. Alueesta 
järjestettiin vuosina 2011–2013 suunnittelu- ja toteutuskilpailu, jonka 
avulla etsittiin keskustakorttelille toteuttajaa sekä suunnitelmaa 
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asemakaavan pohjaksi. Kilpailun tulos julkistettiin syyskuussa 2013. 
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2013 valita kilpailun 
voittajaksi YIT Rakennus Oy:n ehdotuksellaan "Tripla".

Itä- ja Länsi-Pasilan yhdistävään keskukseen kuuluu Pasilan asema, 
metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävän raitti 
toreineen, Pasilan silta ja katualueita, liike- ja toimistotiloja, julkisia tiloja 
sekä asuntoja. Pasilan asema säilyy henkilöliikenteen käytössä ja sitä 
kehitetään joukkoliikenteen risteyspaikkana ja terminaalina.

Kaavamuutosalueen pääosa sisältyy Helsingin kaupungin ja Suomen 
valtion väliseen aiesopimukseen. Sopimuksen mukaan Helsingin 
kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi tai 
laatimiseksi.

Suunnittelualue on esteettömyyden erikoistason aluetta. 
Jatkosuunnittelun tavoitteeksi tulee asettaa kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoinen ja esteettömyyden erikoistason laatuvaatimukset 
täyttävä julkinen tila.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunginkirjasto 14.4.2014
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Kaupunginkirjaston kannalta olennaista on säilyttää toimiva ja 
turvallinen  kulkuyhteys Pasilan kirjastotaloon myös uudessa kaavassa. 
Muuten kirjastolla ei ole huomautettavaa valmisteluun.

Lisätiedot
Anna-Maria Soininvaara, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.12.2013 § 423
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Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen päätökset tiedoksi sekä kehottaa 
kaupunkisuunnitteluvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin 
kaupunginhallituksen 18.11.2013 tekemän täytäntöönpanopäätöksen 
edellyttämällä tavalla.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Riitta Venesmaa, johtava lakimies, puhelin: 310 37451

riitta.venesmaa(a)hel.fi


