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Vastine Pasilan keskustakorttelin asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotuksesta (nro 12261) tehtyyn muistutukseen (b-asia)
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Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää antaa seuraavan vastauksen 
kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

Muistutuksen sisältö

Muistutuksen (Mu1) tekijä toivoo, että kaava-asiakirjoissa olisi 
enemmän kuvaluonnoksia siitä perspektiivistä josta rakennuksia ja 
katutilaa yleensä katsotaan, eli jalankulkijan korkeudelta. 

Jos kortteleista halutaan oikeasti keskus eikä vain kauppakeskusta, 
tulisi katutilojen ja kulkureittien avautua useampaan suuntaan. 
Keskuksen pohjoisreuna Firdonkadulle tulisi ehdottomasti saada 
kadulle avautuvaa liiketilaa, jotta syntyisi tavoiteltua urbaania 
kaupunkielämää. Samoin korttelin juuren tulisi avautua länsipuolelle 
enemmän kivijalkaliikkeiden kautta. 

Kortteleiden läpi itä-länsi ja pohjois-etelä - suunnassa vaadituista 
muutamista kulkureiteistä tulee ehdottomasti pitää kiinni. Kulku 
Pasilansillalta raiteille tulee olla mahdollisimman sujuva, eli liukuportaat 
olisi hyvä saada hieman lähemmäs sisäänkäyntiä ja niitä tarvitaan 
varsinkin Pisaran myötä toiset, koska nykyiset ovat jo ruuhkaiset. On 
erittäin hyvä että Pasilansillalle saadaan omat kaistat sekä 
raitiovaunuille että linja-autoille kuin pyörillekin. Firdonkadun 
ajoramppien sijoittelu tulee toteuttaa huolellisesti, jotta katutila säilyy 
viihtyisänä korttelin pohjoisreunalla. Keskuksen pysäköintipaikkojen 
käyttö tulisi toteuttaa yhdessä pohjoispuolisen korttelin asuintalojen 
kanssa. Suhteessa korttelin asukkaisiin, työntekijöiden ja 
saavutettavuuteen vähemmälläkin määrällä paikkoja tulisi pärjätä. 
Suuri polkupyöräpaikkojen määrä on erittäin tervetullutta.

Rakennusten muoto ja massoittelu on hyvin pasilalaista, ympäristöönsä 
sopivaa mutta vaatii ehdottomasti sen, että laadukkaiden materiaalien 
ja värien käyttöä valvotaan ja edellytetään tarkasti.

Vastine
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Kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla järjestettiin 
6.2.–26.4.2014 Pasila 3.0 -niminen näyttely, jossa esiteltiin käydyn 
suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaehdotusta. Näyttely keräsi noin 
10 000 kävijää. Näyttelyssä oli esillä pienoismalli, 3d-
havainnemateriaalia ja mm. perspektiivikuvia. Kaavaehdotus perustuu 
näyttelyssä esillä olleeseen voittajaehdotukseen. Kaavaehdotukseen ei 
ole sisällytetty kaikkea kaavatyön aikana esillä ollutta aineistoa. 

Keskuksen katutason julkisivuista Firdonkadun ja Pasilankadun 
suuntaan on kaavassa määrätty, että katutasosta likimääräiselle tasolle 
+32 julkisivupinnoissa tulee käyttää innovatiivisia, valoa läpäiseviä 
rakenteita, kuten alumiinivaahtoa ja julkisivuaukotuksen tulee 
muodostua erikokoisista pyöreistä aukoista. Määräyksellä luodaan 
siten edellytykset näyteikkunamaiselle ilmeelle, mutta liiketilojen 
avautumisesta tiettyihin suuntiin ei ole tarkemmin määrätty kaavassa. 
Kaavaehdotuksessa on lisäksi määrätty, että Veturitien suuntaan, 
likimääräisten tasojen +16 ja +21 välissä, vähintään puolet 
julkisivupinnasta tulee olla lasijulkisivua jalankulun tasossa.

Keskustakorttelin jalankulkureitistön jatkuvuuden turvaaminen on ollut 
yksi kaavatyön keskeinen tavoite. Kaavaehdotuksessa on määrätty, 
että yleiselle jalankululle varattuja reittejä (yjk ja yjk-as) tulee rakentaa 
itä-länsi- ja pohjois-eteläsuuntaisesti keskustakorttelin läpi kulkeviksi.

Kaavatyön yhteydessä tehty liikennesuunnittelu on tehty yhteistyössä 
mm. liikenneviraston, HKL:n ja HSL:n kanssa. Kaavaehdotuksessa on 
siten pyritty luomaan mahdollisimman hyvä liikkumisympäristö 
vilkkaasti liikennöidyllä alueella. Kaavaehdotuksen polkupyöräpaikkoja 
koskevat määräykset tarkoittavat, että keskuksen valmistuessa 
keskustakorttelissa on yli 3 000 polkupyöräpaikkaa. Kaavassa on 
erikseen määrätty, että Pasilan asema-alueelle ja sen läheisyyteen on 
toteutettava 500 joukkoliikenteen liityntäpolkupyöräpaikkaa, joista 250 
tulee sijaita sisätiloissa.

Samalla lautakunta päättää, ettei muistutus anna aihetta muuttaa 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta.

Lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus esiteltiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle 19.8.2014 ja se päätti esittää 
kaupunginhallitukselle asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.
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Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 12.9.–13.10.2014.

Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, ettei muistutus anna aihetta 
muuttaa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lausuntojen johdosta tarkistettu 
ehdotus Pasilan keskustakorttelin asemakaavaksi ja asemakaavan 
muutokseksi viedään kaupunginhallitukselle viraston kirjeenä. 

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 6 §:n 21 kohdan mukaan 
lautakunnan tehtävänä on ilmoittaa kunnan perusteltu kannanotto 
maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti niille kaavasta 
muistutusten tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326
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