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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  

 
Asemakaavan muutos suojelee historiallisesti arvokkaat konepajara-
kennukset ja mahdollistaa niihin uuden käytön. 
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty VR-Yhtymä Oy:n aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta jätettiin 6 kpl mielipiteitä. 
 
Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitte-
luvirastossa ja Pasilan kirjastossa. Muutosluonnoksesta on jätetty 
kymmenen mielipidettä, jotka on otettu kaavoitustyössä huomioon. 
 
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on 
saatu lausunnot. Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Ehdotusta on 
muistutuksen ja lausuntojen johdosta muutettu kuten selostuksen koh-
dasta suunnitteluvaiheet yksityiskohtaisesti ilmenee. 
 

Asemakaavan muutoksen toteutus 
 
VR Yhtymä myynee alueet toteuttajalle asemakaavan tultua voimaan. 
Aluskehysosaston korjaus ja muutostyöt toimistokäyttöön on alkanut. 
Osa halleista on tilapäiskäytössä. Muutokset uuteen käyttöön alkanevat 
asemakaavan tullessa voimaan. 
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskee kolme erityistavoitetta: jalankulun ja 
pyöräilyn verkostojen jatkuvuuden edistäminen, pilaantuneen maa-
alueen puhdistustarpeen selvittäminen ennen ryhtymistä kaavan toteut-
tamistoimiin ja viranomaisten laatimien valtakunnallisten inventointien 
ottaminen huomioon (Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, 
RKY 2009).  
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Alueen arvojen säilyminen on otettu suunnittelun lähtökohdaksi ja muut 
edellä mainitut tavoitteet on otettu kaavan valmistelussa huomioon. 
 
Asemakaavan muutos ei siten ole ristiriidassa valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden kanssa. 
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.  
 
Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty Kulttuuriympäristön 
vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, valtakunnallisesti merkittävä 
(RKY 2009).  
 
Laadittu asemakaavan muutos on maakuntakaavan ja 2. vaihemaakun-
takaavan mukainen. 
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on merkitty kerrostalovaltai-
seksi asuin- ja toimitila-alueeksi sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Nyt 
laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 
 

Asemakaavat 
 
Alueella on voimassa asemakaava nro 449 (vahvistettu 30.3.1901). 
Kaavan mukaan alue on osa teollisuuskorttelia sekä rautatiealuetta. 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
 

Rakennuskiellot 
 
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi. 
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Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Pasilan konepajan alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävien asema-
alueiden suojelusta tehdyn sopimuksen piiriin (ympäristöministeriön 
päätös 9.12.1998).  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 6.3.2003 hyväksyä Pasilan alu-
een asemakaavan muutosluonnoksen jatkotyön pohjaksi seuraavin jat-
kotyöohjein:  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta kehottaa virastoa jatkamaan Sturenka-
tua vasten olevan pään uudisrakentamisen suunnittelua niin, että uu-
disrakentaminen on volyymeiltaan ja arkkitehtuuriltaan luonnosta pa-
remmin konepajarakennuksiin ja ympäristöön sopeutuva. Uudisraken-
tamisen mittakaavaa tulisi hakea ensisijaisesti konepaja-alueelta. Uu-
disrakentamisen rakennusoikeuksia on tässä kohdin syytä arvioida uu-
delleen esitettyä pienemmiksi ja paremmin alueen mittasuhteisiin sopi-
vaksi. Uudisrakennuksen soveltuvuutta asumiseen tai toimisto/asumi-
seen tulisi myös selvittää. Samalla kaupunkisuunnittelulautakunta edel-
lyttää, että uudisrakennusten suunnittelussa käytetään korkeatasoisia 
arkkitehtikilpailuja. Lisäksi suunnittelussa tulisi jatkossa selvittää myös 
miten voidaan saada mahdollisimman ehyt katulinja ja turvata näkymät 
konepaja-alueelle. Lautakunta toivoo, että alueella on monimuotoinen 
asuntojakauma.  
 
Lautakunta päätti jatkotyöohjeista yksimielisesti ilman äänestystä pu-
heenjohtaja Anttilan jäsen Wallden-Pauligin kannattamana tekemän 
ehdotuksen mukaisesti. Esittelijän ehdotus oli, että lautakunnan olisi 
tullut päättää hyväksyä esityslistatekstin mukaisen Pasilan konepajan 
alueen asemakaavan muutosluonnoksen asemakaavan muutosehdo-
tuksen laatimisen pohjaksi. Esittelijä tarkisti kokouksessa asemakaa-
vamerkinnät ja määräyskohtaa siten, että poistetaan määräys: Tällä 
asemakaava-alueella on 1,5 % rakennuskustannuksista käytettävä tai-
teelliseen yhteistyöhön.  
 
Kaupunginhallitus hyväksyi 14.3.2005 kaupungin puolesta Pasilan ko-
nepajan alueen asemakaavan muutosluonnokseen pohjautuvan maan-
käyttösopimuksen. Sopimus on allekirjoitettu 10.5.2005. 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 23.5.2013. 
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Maanomistus 
 
Alueen omistaa VR-yhtymä Oy. 
  

Alueen yleiskuvaus 
 
Alue sijaitsee entisellä Pasilan konepajan alueella Teollisuuskadun, 
Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun välisessä teollisuuskorttelissa.  
 

Rakennettu ympäristö 
 
Kortteli on entistä tehdasaluetta, jossa on valmistettu ja korjattu junaka-
lustoa. Rakennukset ja niiden väliin jäävä alue on tehty palvelemaan 
tuotantoa ja rakennusten sijoittelu noudattaa valmistusprosessia. Ko-
nepajarakennukset muodostavat tyyliltään yhtenäisen punatiilisen ko-
konaisuuden. Arvokkaita tuotantorakennuksia on asemakaavan muu-
tosalueella viisi. Maalaamo ja kokoonpanohalli muodostavat yhdessä 
sähköjunahallin kanssa yhden rakennuksen. Paja, aluskehysosasto ja 
voimala ovat erillisiä rakennuksia. Nykyään konepajat muodostavat val-
takunnallisesti merkittävän, ainutlaatuisen laajan ja ehjän miljöökoko-
naisuuden. Alueella on lisäksi useita puurakenteisia rakennuksia, jotka 
ovat jäämässä pois käytöstä. 
 
Voimala  
 
Rakennusaika 1899 - 1901. Arkkitehti Bruno F. Granholm. Voimala 
kuuluu konepajan ensimmäiseen rakennusvaiheeseen. Voimala tuotti 
höyryä, paineilmaa ja sähköä, jotka jaettiin eri suuntiin kaikkien kone-
pajarakennusten lämmitykseen ja koneiden käyttövoimaksi. Punatiili-
nen Voimala ja siihen kuuluva 50 metriä korkea piippu on kiinteä osa 
konepajan kokonaisuutta ja maamerkki. 
 
Kokoonpanohalli ja Maalaamo 
 
Kokonpanohalli, rakennusaika 1899 - 1901. Maalaamo, rakennusaika 
1909 - 1910. Arkkitehti Bruno F. Granholm. Kokoonpanohalli ja maa-
laamo kuuluvat konepajan ensimmäiseen rakennusvaiheeseen. Ko-
koonpanohalli ja maalaamo ovat konepajan tärkeimmät rakennukset ja 
valtakunnallisesti määritellyn historiallisen teollisuus- ja liikenneympä-
ristön sydän ja tunnuskuva.  
 
Paja 
 
Rakennusaika 1899 - 1902. Arkkitehti Bruno F. Granholm. Paja kuuluu 
konepajan ensimmäiseen rakennusvaiheeseen. Paja on kiinteä osa 
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konepajakokonaisuutta. Rakennuksen kaksi satulakattoista osaa ovat 
lähes identtiset. Näkyvä katto ja puiset kattolanterniinit ovat tärkeä osa 
Pajan ilmettä. Rakennus on palvellut konepajan tuotantoa eri vaiheissa 
monin tavoin. Nykyisin rakennuksessa on autokatsastusasema.  
 
Aluskehysosasto 
 
Rakennusaika 1916 - 1919. Arkkitehdit John Stolpe ja Axel Åberg. 
Aluskehysosaston eli alkin rakentaminen päätti konepajan ensimmäi-
sen rakennusvaiheen. Rakennuksen katto paloi vuonna 1932 ja nykyi-
nen katon hahmo ja lanterniini on tehty tuolloin. 
 
Sähköjunahalli 
 
Teollisuuskadun varressa oleva elementtirakenteinen sähköjunahalli on 
vuodelta  
 
Leikkauspaja 
 
Aluskehysosaston vieressä oleva leikkauspaja tunnetaan myös nimellä 
lasipalatsi. Leikkauspajassa tehtiin kipinöitä aiheuttavat metallityöt. 
 

Liikenne 
 

Teollisuuskatu on 2+2-kaistainen pääkatu. Sen keskimääräinen arki-
vuorokausiliikennemäärä on alueen kohdalla noin 21 000–23 000 
ajon/vrk. Sturenkatu on pääkatu, jonka keskimääräinen arkivuorokausi-
liikennemäärä on alueen kohdalla noin 30 000 ajon/vrk. Aleksis Kiven 
katu on kokoojakatu, jonka keskimääräinen arkivuorokausiliikennemää-
rä on alueen kohdalla 9 000–11 000 ajon/vrk. 
 
Pyörätiet Teollisuuskadun ja Sturenkadun molemmilla reunoilla kuulu-
vat tavoitetilassa (vuosi 2025) kantakaupungin pyöräliikenteen pää-
verkkoon. 
 
Kaava-alue rajautuu pohjoisreunalla Traverssikujaan, joka on tonttikatu 
ja sillä ei ole läpiajavaa autoliikennettä. 

 
Palvelut 

 
Palveluiden suhteen alueen sijainti on hyvä. Läheisyydessä on runsaat 
kantakaupungin julkiset ja kaupalliset palvelut. Kaupallisten palveluiden 
kerrosalan määrä suhteessa asukaslukuun osoittaa erittäin hyvää pal-
velutasoa. Asemakaavan muutoksen alueella on konepajan halleissa 
väliaikaista toimintaa. 
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Luonnonympäristö 

 
Suurin osa konepaja-alueesta on alavaa, tasaista itä-länsisuuntaista 
laaksovyöhykettä. Itäpäässä kaava-alueen ulkopuolella laaksopainan-
ne jatkuu aina merenrantaan saakka. Lasipalatsin ja Aluskehysosaston 
välissä on teollisuushistoriallisesti merkittävä koivukuja. 
 

Suojelukohteet 
 
Konepajan alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäris-
töihin (RKY 2009, Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskort-
telit). Pasilan veturitallit, VR:n entinen konepaja sekä SOK:n edustavat 
funktionalistiset tuotantorakennukset Vallilassa muodostavat laajan 
1900-luvun teollisuusympäristön. VR:n konepajan alue, joka on ollut 
Helsingin suurimpia tuotantolaitoksia, on Sörnäisten satamaradan var-
teen rakentuneen laajan teollisuusalueen varhaisimpia tuotantolaitok-
sia. Kokonaisuus ilmentää liikenneyhteyksien ja erityisesti rautatien 
merkitystä pääkaupungin teollistumiselle. 
 
Ympäristöministeriö hyväksyi 9.12.1998 sopimuksen valtakunnallisesti 
arvokkaiden asema-alueiden suojelusta. Pasilan konepaja on sopimuk-
sen tarkoittama kohde. Museoviraston mukaan konepajan alue on 
merkittävin yksittäinen kokonaisuus asema-alueiden suojelusopimuk-
sen kohdeluettelossa. 
 
Alueen arvokkaimpaan rakennuskantaan kuuluu seitsemän rakennus-
ta. VR:n ja Museoviraston välisellä sopimuksella suojellut rakennukset 
antavat koko alueelle sen erityisluonteen. Rakennuksista viisi sijaitsee 
tällä asemakaavan muutosalueella. Alueen rakennuksia ei ole suojeltu 
voimassa olevalla asemakaavalla. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
 

Maaperä 
 
Alueen maaperä on pääosin savikerroksen yläpuolista täytemaata, alu-
een luoteisosassa esiintyy moreenikerroksen yläpuolinen täytemaa-
alue. 
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Ympäristöhäiriöt 
 
Liikenne 
 
Alue rajautuu Teollisuuskatuun, joka on vilkkaasti liikennöity pääkatu. 
(Nykyinen liikennemäärä Teollisuuskadulla noin 23 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa.) 
 
Melutason ulko-ohjearvo 55 dB ylittyy alueella lähes kauttaaltaan, ollen 
suurimmalla osaa alueesta yli 60. Katujen varsilla liikenteen aiheuttama 
päiväaikainen keskiäänitaso on yli 70 dB. 
 
Katujen välittömässä läheisyydessä liikenteen aiheuttamien ilman epä-
puhtauksien pitoisuudet ovat ajoittain korkeita ja on todennäköistä, että 
ainakin ajoittain epäedullisissa sääolosuhteissa typpidioksidin ja hengi-
tettävien hiukkasten ohjearvotasot ylittyvät. 
 
Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus 
 
Alueen maaperää on kuormittanut noin sadan vuoden ajan harjoitettu 
konepajatoiminta. Konepaja-alueen maaperää ja pohjavettä on tutkittu 
useaan otteeseen 2000-luvulla. Maaperää on tutkittu myös rakennus-
ten alta. Lisäksi on selvitetty rakennusten alapuolisen maan huokos-
kaasujen haitta-ainepitoisuuksia. Alueen täyttökerroksen paksuuden on 
tutkimuksissa havaittu olevan noin 0–3 metriä. Täytteessä on havaittu 
mm. tiiltä hirsiä, kiviä, louhetta ja rakennusten perustusten osia. Täyttö-
kerroksen alla on monin paikoin turvekerros, joka on paksuimmillaan 
noin 3 metriä. Turvekerroksen alapuolella on savikerros, joka on pak-
suimmillaan noin 12 metriä. Orsiveden pinta on noin 1,5–2 metrin sy-
vyydellä maan pinnasta. 
 
Konepaja- alueen todettuja haitta-aineita ovat mm. öljyhiilivedyt, ras-
kasmetallit ja PAH-yhdisteet. Haitta-ainepitoista maata esiintyy myös 
rakennusten alla. 
 
Pilaantuneisuuden arvioidaan rajautuvan liikerakentamisen alueella 
maan pintakerroksiin noin 1,5 metrin syvyyteen. Kokoonpanohallin alu-
eella esiintyy etenkin öljyhiilivetyjä ja metalleja, vanhalla pesupaikalla 
öljyhiilivetyjä, paja- ja ilmajarruosastolla öljyhiilivetyjä, metallia romun-
keräysalueella, alkurakennusosastossa öljyhiilivetyjä ja sen ympäris-
tössä raskasmetalleja. Sähköjunahallin ja varusteluosaston alapuoli-
sessa maassa esiintyy öljyhiilivetyjä ja PAH-yhdisteitä noin 3–5 metrin 
syvyyteen.  
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Huokoskaasuissa on todettu pieniä määriä yksitäisiä haihtuvia orgaani-
sia yhdisteitä kokoonpanohallin ja varustelutaso-alueen alapuolelta ote-
tuissa näytteissä.   
 
Orsivesinäytteissä todettu pilaantuminen on ollut pistemäistä. Kolmes-
sa näyteputkessa on todettu suurempia määriä öljyhiilivetyjä ja PAH-
yhdisteitä. kaikissa vesinäytteissä on todettu mitattavia pitoisuuksia 
metalleja ja puolimetalleja.  
 
Kokoonpanohallin lattian vesieristeissä on todettu kreosoottia. 
 

3 
TAVOITTEET 

 
Koko konepaja-aluetta koskevana tavoitteena on luoda edellytykset 
kantakaupungissa keskeisesti sijaitsevan teollisuuskorttelin muuttami-
seen asunto- ja toimitilakäyttöön siten, että valtakunnallisesti arvokas 
rakennuskanta säilyy alueelle ominaisluonteen antavana kerrostuma-
na. Alue liitetään ympäristöönsä sekä toiminnallisesti että kaupunkiku-
vallisesti onnistuneella tavalla. Uudisrakentamisen on oltava korkeata-
soista alueen erityisluonne huomioiden. 
 
Alue muodostuu pääasiassa suojeltavista rakennuksista ja ympäristös-
tä. Uudisrakentamista tulee ainoastaan mahdollisesti purettavan sähkö-
junahallin paikalle. Suojeltaviin konepajahalleihin tulee palveluja, liiketi-
laa ja toimistotilaa. 

 
4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Pasilan konepajan kortteliin 390 laaditaan asemakaavan muutokset 
osa-alueittain 6.3.2003 hyväksytyn asemakaavan muutosluonnoksen 
pohjalta. Asemakaavaosasto on yhdessä VR Yhtymä Oy:n, aluetta ke-
hittävien YIT-Rakennus Oy:n sekä NCC-Rakennus Oy:n kanssa laati-
nut alueelle viitesuunnitelmat asemakaavan muutosehdotuksen poh-
jaksi.  
 
Suunnittelun lähtökohtana on konepaja-alueen vahvan luonteen säilyt-
täminen ja hyödyntäminen osana uutta kaupunkitilaa, alueen liittäminen 
ympäröiviin kaupunginosiin, toiminnallisesti ja liikenteellisesti luovalla 
tavalla sekä teollisuushistoriallisesti merkittävien rakennusten suojelu ja 
uuden toiminnan sijoittaminen niihin. 
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Osa-alue 5 muodostaa konepajan alueen teollisuushistoriallisesti mer-
kittävimmän ytimen.  
 
Asemakaavan muutoksessa on suojeltaville konepajahalleille annettu 
käyttötarkoitukseksi toimitilarakennusten korttelialue (KTY/s) ja Teolli-
suuskadun varren hallille autopaikkojen korttelialue (LPA-1). 
 
Arvokkaat konepajahallit merkitty suojeltavaksi merkinnällä sr-1 siten, 
että niihin voi sijoittaa uutta toimintaa. Rakennusoikeus on merkitty to-
teutuneen tilanteen mukaisesti siten, että osaan rakennuksista voi ra-
kentaa osittain parvitiloja. 

 
Mitoitus 

 
Muutosalueen pinta-ala on 5,4 ha. Kerrosala on 27 215 k-m2 toimitila-
rakennusten korttelialueella ja 14 850 k-m2 autopaikkojen korttelialueel-
la. 
 

Toimitilarakennusten korttelialue, jossa on teollisuushistoriallisesti  
ja rakennustaiteellisesti arvokkaita suojeltavia rakennuksia ja jolla  
ympäristö säilytetään (KTY/s) 

 
Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympä-
ristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, koulutus-, stu-
dio- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä 
liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. 
 
Alueen viisi teollisuusrakennusta on merkitty historiallisesti, rakennus-
taiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaiksi (sr-1). Ta-
voitteena on saada rakennukset monipuoliseen käyttöön ja niihin on 
sallittu osin täydennysrakentamista. 
 
Alueen merkittävimpään rakennukseen, kokoonpanohalliin saa raken-
taa uusia parvikerroksia 35–80 % rakennusalan osasta. Uudisrakenta-
minen tulee tehdä irrallaan historiallisen rakennuksen rakenteista. Kor-
kean sisätraverssin halkaisema kokoonpano-osasto tulee säilyttää eikä 
siinä sallita lisärakentamista. Olemassa olevat parvet saa säilyttää ker-
rosluvun ja kerrosalan estämättä. 
 
Aluskehysosastolla on jo korjaaminen ja lisärakentaminen käynnissä 
poikkeamispäätöksellä. Voimala- ja Paja-rakennuksissa ei sallita lisä-
rakentamista. Maalaamoverstaassa saadaan olemassa olevat parvet 
säilyttää kerrosluvun ja kerrosalan estämättä. 
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Polttoleikkaamo-rakennuksen saa säilyttää ja kunnostaa alueen pää-
käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön. 
 

Autopaikkojen korttelialue, jolle tulee sijoittaa myymälä- ja liiketiloja  
katutasoon (LPA-1) 
 

Olemassa oleva sähköjunahalli voidaan säilyttää tai sen tilalle saadaan 
rakentaa uusi halli. Rakennukseen saa sijoittaa autopaikkoja kortteleis-
ta 22390, 22391/1, 2, 4, 5 (KTY/s) sekä viereiseltä asemakaava-
alueelta kortteleista 22394 (AK), 22393 (KTY/s) sekä 22392/2 (KTY/s). 
Autopaikkojen enimmäismäärä on 345 ap. Katutasossa Teollisuuska-
dun varressa tulee olla myymälä- tai liiketilaa katutilan elävöittämiseksi. 
Myymälätilojen vähimmäismäärä on 4 500 k-m2. 

 
Uudisrakennuksen tulee sopeutua arvokkaaseen historialliseen ympä-
ristöön ja sen julkisivumateriaalin tulee olla olevan hallin tapaan punatii-
li. Rajaseinä hallien välillä on säilytettävä.  

 
Katu- ja torialueet  
 

Aluskehysosaston, Pajan ja Voimalan väliin jäävä alue on merkitty tori-
alueeksi. Alue on teollisuushistoriallisesti merkittävää miljöötä. Bruno 
Granholmin aukion nimen saava torialue tulee olemaan kaikille avoin, 
monikäyttöinen kaupunkitila historiallisten rakennusten keskellä. Aukiol-
la olevat puurakennukset saa kunnostaa ja säilyttää, mutta uutta ra-
kennusta ei voi rakentaa, mikäli tämä puretaan. Torialueella ei sallita 
ajoneuvoliikennettä huoltoajoa lukuun ottamatta. 
 
Maalaamoverstaan ja Kokoonpanohallin välinen Konepajanpasaasi 
muodostaa alueelle merkittävän läpikulkuväylän, joka jatkuu autopaik-
kojen korttelialueen läpi. Se on mielenkiintoinen historiallinen hallien 
raideovien leimaama kaupunkitila. Pasaasin keskialueelle on jätettävä 
5 metriä leveä vapaa tila jalankulkua ja pyöräilyä varten. 
 
Sekä Konepajanpasaasi että Bruno Granholmin aukio rajoittuvat alu-
een pääjalankulkuväylään Konepajanraittiin, joka liittää Itä-Pasilan pää-
jalankulkuraitin Sturenkatuun. Torialueella on kolme rakennusta joilla 
on vr-merkintä: Rakennus ja katos, jonka saa säilyttää ja kunnostaa 
sellaiseen käyttöön, joka ei haittaa tai rajoita alueen asemakaavassa 
määrätyn pääkäyttötarkoituksen mukaista käyttöä.  
 

Liikenne 
 
Korttelin 22390 autopaikat sijoitetaan LPA-1-korttelialueelle pysäköinti-
laitokseen. Pysäköintilaitoksessa saa olla yhteensä enintään 345 auto-
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paikkaa. Autopaikkoja tulee olla vähintään 1 ap/280 m2 ja enintään 
1 ap/120 m2 toimistokerrosalaa. Autopaikkoja tulee olla vähintään 
1 ap/110 m2 ja enintään 1 ap/90 m2 myymälä- ja liikekerrosalaa. Muille 
tiloille autopaikkamääräys on 1 ap/250 k-m2. Ajo LPA-1-korttelialueelle 
tapahtuu Teollisuuskadun ja Telekadun risteyksestä.  
 
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 
1 pp/90 m2 toimistokerrosalaa. 
 
Korttelin 22390 huoltoajo tapahtuu Teollisuuskadulta ja Aleksis Kiven 
kadulta Traverssikujan kautta ajaen sekä Teollisuuskadulta Bruno 
Granholmin kujan kautta ajaen. Korttelin 22391 huoltoajo tapahtuu Te-
ollisuuskadulta Bruno Granholmin kujan kautta ajaen sekä Konepajan-
kujan kautta ajaen. 
 
Alueen poikki kulkee itä-länsisuuntaiset jalankulku- ja pyöräily-yhteydet 
Konepajanpasaasin ja Bruno Granholmin kujaa pitkin sekä pohjois-
eteläsuuntainen jalankulku- ja pyöräily-yhteys Konepajanraittia pitkin. 
 
Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varressa. Aluetta sivua-
villa kaduilla on useiden bussilinjojen pysäkkejä. Lisäksi alueen vieres-
sä sijaitsevat raitiolinja 9:n pysäkit Aleksis Kiven kadulla ja Traverssiku-
jalla.  
 
Pysäköintilaitoksen ajoaukko sijaitsee Bruno Granholmin kujan itä-
päässä lähellä Teollisuuskadun risteystä. Sisään- ja ulosajo tapahtuu 
kujan pohjoisreunalta. 
 

Palvelut 
 
Aluetta suunnitellaan paikallisesti palvelevana keskuksena, joka sijoit-
tuu seudullisten keskusten, Keski-Pasilan ja Kalasataman väliin. Suoje-
lurakennuksille annettu käyttötarkoitus (KTY/s) sallii hyvin monipuolista 
toimintaa alueella. Asemakaavan muutosalueelle saa sijoittaa enintään 
10 000 k-m2 myymälätiloja, josta 2 000 k-m2 saa olla päivittäistavara-
kaupan tiloja.  
 

Luonnonympäristö 
 
Aluskehysosaston ja polttoleikkaamon välinen koivukuja on merkitty 
säilytettäväksi. 
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Suojelukohteet 
 
Koko kaava-alue on huomattavan arvokasta säilytettävä teollisuushis-
toriallinen kokonaisuus. Asemakaavassa annetuilla suojelumääräyksillä 
tavoitellaan kokonaisuuden säilyttämistä painotuksena kestävä korjaa-
minen. Restauroinnilla tarkoitetaan rakennetun ympäristön, rakennuk-
sen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää korjaamista. 
Restaurointi voi rakennusten ohella kohdistua myös laajempiin koko-
naisuuksiin. kuten Pasilan konepajan alueeseen. Restauroinnissa voi-
daan käyttää konservoivia, rekonstruoivia ja / tai entistäviä toimenpitei-
tä, mutta myös uudisrakentamiseen rinnastettavat toimenpiteet voivat 
olla osa restaurointia edellyttäen, että niiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa otetaan huomioon säilytettävän kohteen kulttuurihistorialliset ar-
vot ja ne ovat kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia. 
 
KTY/s-määräyksen /s-määräys viittaa teollisuushistoriallisesti ja raken-
nustaiteellisesti suojeltaviin rakennuksiin sekä ympäristön säilyttämi-
seen. Katu-, tori- ja korttelialueilla ulkotilassa ja maanpinnan alapuolella 
olevia konepajan toimintaan liittyneitä ja teollisuushistoriasta kertovia 
osia ja rakennelmia tulee säilyttää. Niihin kohdistuvista toimenpiteistä 
tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. 
 
Kaavamuutosalueen viidelle rakennukselle on annettu sr-1-merkintä 
sekä rakennuskohtaisesti tarkentavia määräyksiä. Voimalan piippu on 
suojeltu merkinnällä sk: suojeltava kohde.  
 
sr-1/m 
 
Teollisuushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, historiallisesti sekä kau-
punkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus. Kirjain osoittaa ra-
kennuksen nimen. 
 
Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa 
saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka hei-
kentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen teollisuushistorial-
lista, rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai 
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.  
 
Mikäli rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisätiloissa on aikaisemmin 
tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne pyrkiä korjaamaan rakennuksen 
säilytettäviin arvoihin soveltuvalla tavalla. Myöhemmät arvokkaat ker-
rostumat tulee kuitenkin säilyttää. 
 
Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai nii-
hin verrattavien rakenteiden, rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, ik-
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kunoiden, ulko-ovien sekä konepajan toimintaan liittyneitä ja teollisuus-
historiasta kertovien osien, rakennelmien ja teknisten laitteiden ja nii-
den yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen.  
 
Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee 
olla alkuperäisten hallimaisten tilojen ja rakenteiden ja niiden yksityis-
kohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. Sisätilojen korjaus- ja 
muutostyöt sekä uudisrakennuksen edellyttämät kantavat uudet raken-
teet tulee toteuttaa siten, että sisätilan eheys säilyy. Uudisrakentamisen 
tulee olla irrallaan olevista rakenteista. 
 
Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusi-
maan, se tulee tehdä alkuperäistoteutusta vastaavasti. Rakennusosien 
vähäiset muutokset ovat mahdollisia silloin, kun rakenteelliset tekijät si-
tä uuden käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta ehdottomasti edel-
lyttävät. 
 
Suunnittelun tulee perustua hyvään ja ajantasaiseen rakennushistorian 
tuntemukseen. Ennen lupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee 
pyytää museoviranomaisen lausunto. Kaava-alueelle laaditaan erillinen 
rakentamistapaohje. 
 
Suunnittelulle ja toteutukselle on asetettava vaativan restaurointitehtä-
vän mukainen vaatimustaso. 
 
/a 
Aluskehysosasto 
 
Suojeltavia sisätiloja ja yksityiskohtia ovat hallitilojen muodostama ko-
konaisuus, katon teräksiset ristikkorakenteet ja kantavat rakenteet sekä 
ikkunat ja raideteiden ajo-ovet. Uudet parvitilat tulee rakentaa irti ra-
kennuksen ulkoseinistä. 
 
/m 
Maalaamo 
 
Suojeltavia sisätiloja ja yksityiskohtia ovat hallitilojen muodostama ko-
konaisuus, konepajatoiminnan aikaiset parvet ja niiden kaiteet, katon 
teräksiset ristikkorakenteet ja kantavat rakenteet sekä ikkunat ja raide-
teiden ajo-ovet. Säilytettäviä parvia ei lasketa mukaan kerrosalaan. 
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/k 
Kokoonpanohalli 
 
Suojeltavia sisätiloja ja yksityiskohtia ovat korkean sisätraverssin hal-
kaisema kokoonpano-osasto kokonaisuutena, katon teräksiset ristikko-
rakenteet ja kantavat rakenteet sekä alkuperäiset ikkunat ja raideteiden 
ajo-ovet. Uudet parvitilat tulee rakentaa irti rakennuksen ulkoseinistä.  
 
/p 
Paja 
 
Suojeltavia sisätiloja ja yksityiskohtia ovat hallit, katon rakennejärjes-
telmä ja sitä kantavat rakenteet sekä ikkunat ja ovet. Ulkohahmossa 
suojeltavia yksityiskohtia ovat teollisuushistoriallisesti tekniset laitteet 
kiinnikkeineen, vesikatto sekä kattolanterniinit.  
 
/v 
Voimala 
 
Suojeltavia sisätiloja ja yksityiskohtia ovat konehuoneen korkean tilan 
yhtenäisyys, katon teräksiset ristikkorakenteet, alkuperäinen permanto 
ja siltanosturi ja laitteisto, konehuoneen pohjoispäädyn ajo-ovi heloi-
neen, pannuhuoneen katon teräksiset ristikkorakenteet sekä kuitukipsi-
levystä tehty palosuojaus.  

 
Yhdyskuntatekninen huolto 

 
Alueella on olemassa olevat teknisen huollon verkostot. Asemakaavan 
toteuttamisen yhteydessä alueelle rakennetaan kaukolämpö- ja jäähdy-
tysverkostoa.  
 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Maaperä on suurimmaksi osaksi savikerroksen yläpuolista täytemaa-
aluetta, jossa savikerroksen arvioitu paksuus on 3–15 metriä. alueen 
luoteisosassa esiintyy moreenimaakerroksen yläpuolinen täytemaa-
alue. Alueen orsiveden pintakorkeus havaintoputkessa on välillä 
+13.9…+15.6 ja pohjavesihavainnot välillä +14.0…+15.5. 
 
Rakennukset perustetaan savialueella tukipaaluin kantavan kerroksen 
varaan, painumavaurioille alttiit putkijohdot tulee perustaa savialueella 
teräsbetonilaatan, syvästabiloinnin tai paalutuksen varaan. Piha- ja lii-
kennealueet esirakennetaan syvästabiloimalla. 
 



    15   
 
 
 
 
 
 

 
 

Rakentaminen ei saa aiheuttaa pysyvää pohja- ja orsiveden pinnan 
alenemista. 
 
Alueen maaperän pilaantuneisuus edellyttää puhdistamista uuden käyt-
tötarkoituksen edellyttämään tasoon. Asemakaavassa on määräys 
maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden tutkimisesta sekä pohja- ja 
orsiveden muodostumisen edistämisestä. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Liikenteen melua on arvioitu suunnitellussa tilanteessa melumallin avul-
la. Laskennassa on käytetty ennustettuja suurimpia liikennemääriä alu-
etta ympäröivällä katuverkolla. Kaavassa on annettu ääneneristävyys-
vaatimukset katuliikenteen aiheuttamaa melua vastaan siten, että jat-
kosuunnittelussa sisätiloissa saavutetaan melutason ohjearvot. 
 
Rakenteiden kreosoottia sisältävät pikieristeet on tarpeen ottaa huomi-
oon jatkosuunnittelussa säilytettävien rakennusten sisäilman hyvän 
laadun varmistamiseksi. 
 

Nimistö 
 
Alueella jatketaan aiemman konepajan alueen nimistöä. Konepajanrait-
ti jatkuu koko alueen läpi. Nimistötoimikunta päätti esittää sähköposti-
kokouksessaan (24.5.2013, § 36) alueen nimiksi:  
 
Bruno Granholmin aukio–Bruno Granholms plats 
Perustelu: Rautatiehallituksen pääarkkitehtina vuosina 1892–1926 toi-
mineen ja Pasilan konepajan ensimmäisiä rakennuksia suunnitelleen 
Bruno Ferdinand Granholmin (1857–1930) mukaan. 
 
Bruno Granholmin kuja–Bruno Granholms gränd 
Perustelu: Bruno Granholmin aukion mukaan. 
 
Konepajanpasaasi–Maskinverkstadspassagen 
Perustelu: Pasilan konepajan mukaan. 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön  

 
Konepaja-alueen rakentaminen muuttaa kaupunkirakennetta oleellises-
ti. Sata vuotta konepaja on ollut aidattuna alueena ja muodostanut kul-
kuesteen Alppilan ja Vallilan kaupunginosien välille. Uusien yhteyksien 
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luominen alueen sisälle poistaa estevaikutusta. Arvokkaiden konepaja-
hallien suojeleminen asemakaavamerkinnöin tukee kulttuuriperinnön 
säilymistä.  
 

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 
Pysäköintilaitoksen ajoyhteyden liikenne lisää jonkin verran autoliiken-
nettä Teollisuuskadulla. 
 
Alueen jalankulku- ja pyöräily-yhteydet paranevat sekä pohjois-etelä-
suunnassa että itä-länsisuunnassa. Asemakaava mahdollistaa jalanku-
lun ja pyöräilyn Teollisuuskadun ja Aleksis Kiven kadun välillä sekä 
Sturenkadun ja Pasilan välillä. 
 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien  
toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä sekä sosiaalisiin oloihin ja  
kulttuuriin 

 
Kaavamuutos mahdollistaa monipuolisten palvelujen ja kulttuuritarjon-
nan muodostumisen alueelle. Alueen liiketilojen määrän lisääminen pa-
rantaa yritysten toimintamahdollisuuksia kantakaupungissa. Liiketilojen 
määrän lisäyksellä ei kuitenkaan ole vaikutuksia Kalasataman ja Keski-
Pasilan keskustoihin. 
 
Kaavamuutos luo edellytykset melun ja ilmanlaadun osalta kantakau-
punkimaiselle terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Jatkosuunnit-
telussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen aiheuttamien ympä-
ristöhäiriöiden huomioon ottamiseen. 
 
Kaavassa annettu määräys pilaantuneen maan puhdistamisesta luo 
edellytykset terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.  
 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
 
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa toriaukioiden rakentamisesta 3,9 milj. euroa sekä raitti-
en rakentamisesta 1,8 milj. euroa.  
 

6 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

 
Rakentamisaikataulu 

 
Alueen toteuttaminen edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä. 
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Alueen uudistuminen on jo alkanut aluskehysosaston korjaamisella. 
Muiden rakennusten kunnostaminen uuteen käyttöön alkanee asema-
kaavan tullessa voimaan.  
 

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 
 
Alueelle tullaan laatimaan rakentamistapaohje, lähiympäristön suunnit-
teluohje ja valaistuksen yleissuunnitelma.  
 

7 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille VR-Yhtymä Oy:n aloitteesta.  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 4.4.2002).  
 
Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2002 kaavoituskatsauksessa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  
 
Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä kaupunkisuunnittelu-
virastossa 27.1.–7.2.2003. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 
5.2.2003. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muutos-
luonnoksen 6.3.2003 jatkosuunnittelun pohjaksi.  

 
Viranomaisyhteistyö  

 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n, Helsin-
gin kaupungin ympäristökeskuksen, rakennusvalvontaviraston, raken-
nusviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston ja geoteknisen osaston, se-
kä Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Museovi-
raston kanssa 
 
Viranomaisten kannanotot kohdistuivat rakennusten suojeluun, Sturen-
katua vasten olevan tontin liian suureen tehokkuuteen, ympäristöselvi-
tyksiin ja rakennusten sijoitteluun. 
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Ympäristökeskuksen ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdo-
tusta valmisteltaessa siten että tarvittavia selvityksiä on tehty. Museovi-
raston ilmoittaman asiat on otettu huomioon siten, että rakennusten ja 
alueen suojeluun on kiinnitetty erityistä huomiota. 
 
Pasilan konepajaa koskeva MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvotte-
lu Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Museoviraston kanssa on pidet-
ty 17.10.2007. Neuvottelussa todettiin, että kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaitten rakennusten mielekäs käyttö turvaa niiden säilymisen par-
haiten. Ylemmän asteiset kaavat estävät vähittäiskaupan suuryksikön 
tekemisen. Asemakaavaan tulee määritellä käyttötarkoitukset ja suoje-
lun taso. 
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 16 mielipidettä, joista 6 koski osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa ja 10 asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipi-
teitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdistuivat 
alueen käyttötarkoituksiin, puistoalueiden riittävyyteen sekä kevyenlii-
kenteen yhteyksiin.  
 
Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat suojelurakennusten 
käyttöön ja puistoalueiden julkiseen käyttöön. 
 
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten että rakennusten 
suojeluun on kiinnitetty erityistä huomiota kuitenkin siten, että niihin on 
mahdollista sijoittaa uutta toimintaa. Katu- ja torialueiden määrää on li-
sätty.  
 
Mielipiteet on käsitelty asemakaavaluonnoksen hyväksymisen yhtey-
dessä 6.3.2003. 
 
Kaavaehdotus on muuttunut kaavaluonnoksesta siten, että suojeltavien 
hallien rakennusoikeutta on tarkistettu vastaamaan viitesuunnitelmia ja 
toteutunutta tilannetta ja siten, että Maalaamon ja Kokoonpanohallin 
välinen alue on muutettu korttelialueesta torialueeksi. 
 

Muistutus ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 
 
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.8.–2.9.2013.  
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Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin kiinteistölautakunnan, pe-
lastuslautakunnan, rakennusvalvontaviraston, yleisten töiden lautakun-
nan, ympäristökeskuksen, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin Energi-
an, HSY-kuntayhtymän (vesihuolto), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen sekä Museoviraston lausunnot. Ehdotuksesta teh-
tiin yksi muistutus. 
 
Lausunnoissa esitettiin tarkennuksia suojelumääräyksiin, Konepajan-
pasaasin muuttamista korttelialueeksi, Bruno Granholmin aukiolla ole-
vien säilytettävien rakennusten ja niiden lähiympäristön muuttamista 
osaksi korttelialueita, yleisten alueiden mitoitusta ja suunnittelua tar-
kentavia huomioita sekä pelastusturvallisuutta koskevia huomioita. 
Muistutuksessa esitettiin tarkennuksia alueen pysäköintimääräyksiin. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.12.2013, että asemakaavan 
muutosehdotusta tarkistetaan lausuntojen ja muistutuksen johdosta 
seuraavasti: 
 
Muistutuksen johdosta tehty muutos 
 
− LPA-1-korttelialueelle sijoitettavien autopaikkojen maksi-

mimäärää on korotettu 345 autopaikkaan. 
 
Lausuntojen johdosta tehdyt muutokset 
 
– Polttoleikkaamon rakennusala ja sen lähiympäristö on 

muutettu torialueesta korttelialueeksi.  
 
– Konepajanpasaasin kohdalla katualuetta on kavennettu ja 

viereisiä korttelialueita laajennettu. 
 
– Bruno Granholmin kujaa on levennetty infran vaatiman 

tilan vuoksi. 
 

– Kaavaselostukseen on kuvailtu restauroinnin käsitettä. 
 
– Museoviraston lausunnon johdosta on lisätty määräys: 
 
 Rakennusosien vähäiset muutokset ovat mahdollisia 

silloin, kun rakenteelliset tekijät sitä uuden 
käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta ehdottomasti 
edellyttävät. 

 
 Rakennushistoriaselvityksen tekemistä koskeva edellytys 

on muutettu muotoon: 
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 Suunnittelun tulee perustua hyvään ja ajantasaiseen 

rakennushistorian tuntemukseen. 
 
 Maalaamon rakennuskohtaisessa määräyksessä /m on 

säilytettäviä parvia koskeva määräys rajattu koskemaan 
vain konepajavaiheen aikaisia parvia. 

 
Jatkosuunnittelun johdosta tehdyt muutokset 
 
− Suojelumääräyksiä on tarkennettu: 

 
Toisesta kappaleesta poistetaan sanat "tai sen osaa". 
Kappale uudelleen muotoiltuna: 
 
Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvokkaissa 
sisätiloissa saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisära-
kentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen ar-
vokkaiden sisätilojen teollisuushistoriallisia, rakennustai-
teellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muut-
tavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 
 
Kolmannesta kappaleesta poistetaan "... kyseisiin raken-
nuksen osiin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja lisäraken-
tamistöiden yhteydessä..."  Kappale uudelleen muotoiltuna: 
 
Mikäli rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisätiloissa on 
aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne pyrkiä 
korjaamaan rakennuksen säilytettäviin arvoihin soveltuvalla 
tavalla. Myöhemmät arvokkaat kerrostumat tulee kuitenkin 
säilyttää. 
 
Kuudennessa kappaleessa loppuosaa muutetaan siten, et-
tä sana "mukaisesti" korvataan sanalla "vastaavasti". Lop-
puosaa on täydennetty. Kuudennen kappaleen alku uudel-
leen muotoiltuna: 
 
Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista 
syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutusta vas-
taavasti.  
 

− Voimalan ja Pajan väliin KTY/s-korttelialueelle 22391 on li-
sätty ohjeellinen tonttijako 

 
− Pajan tontille on lisätty johtokuja. 
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− Myymälä ja liiketilan määrää koskeva määräys muutetaan 

muotoon: 
 
Kaava-alueella myymälätilan kokonaismäärä saa olla 
10 000 k-m2, josta päivittäistavarakaupan kokonaismäärä 
saa olla 2 000 k-m2. 

 
Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. Kaava-
selostukseen on liitteeksi lisätty ote 2. vaihemaakuntakaavasta. 
 

8 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 11.6.2013 ja se päätti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.12.2013 muuttaa asemakaa-
van muutosehdotusta. 
 
 
Helsingissä 17.12.2013 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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PASILAN KONEPAJAN ALUE 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
TEHTÄVÄ 
 
DNRO 
PROJ.NRO 
 

Asemakaavan muutos 
 
2001-1994/523 
21-341 
 

OSOITE TAI MUU PAIKANNUS 
 
Aleksis Kiven katu 17  
Teollisuuskatu 16 
 
21. kaupunginosa, kortteli 390 

ALOITE TAI HAKIJA 
 

VR-Yhtymä Oy on hakenut asemakaavan muutosta 
25.10.2001.  
 

SUUNNITTELUN KOHDE 
 
Suunnittelualue 
 
 
 
 
Suunnittelun tavoite 
 

 
 
Asemakaavan muutos koskee Pasilan konepajan aluetta, jota 
rajaavat Sturenkatu, Aleksis Kiven katu, Teollisuuskatu ja Ra-
tapihantie. 
 
Suunnittelun tavoitteena on konepajatoiminnasta vapautuvan 
korttelin kaavoittaminen asuin- ja toimitilakäyttöön sekä alueen 
arvokkaan rakennuskannan suojeleminen asemakaavalla.  
 

LÄHTÖTIEDOT 
 
Nykytilanne 
 
 
 
 
 
 
 
Maanomistus 
 
Seutukaava 
 
Yleiskaava 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria. Alueella on toiminut 
konepaja sata vuotta. Alueen omistaja VR-Yhtymä Oy on il-
moittanut konepajatoiminnan päättyvän alueella. Alueen ra-
kennukset on rakennettu vuosina 1901–1983. Osa rakennus-
kannasta on valtakunnallisesti arvokasta. Rakennuksista osa 
on nykyisin tyhjillään, osassa toimii tilapäisellä luvalla video-, 
elokuva- ja mainosalan yrittäjiä.  
 
Alueen omistaa VR-Yhtymä Oy. 
 
Seutukaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. 
 
Helsingin yleiskaava ( kaupunginvaltuusto 9.12.1992) alue on 
merkitty T(A):ksi eli tuotanto- ja varastotoimintojen alueeksi, 
joka muutetaan asuinalueeksi, mikäli yleiskaavassa osoitettu 
toiminta siirtyy alueelta pois. Lisäksi alue on merkitty kulttuuri-
historiallisesti arvokkaaksi alueeksi. Valmisteilla olevan yleis-
kaavan luonnoksessa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi 
alueeksi sekä kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvok-
kaaksi alueeksi. 
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Asemakaavat 
 
 
Muut suunnitelmat ja päätök-
set 
 
 
 
 
 
 
Ympäristöselvitykset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muut lähtötiedot 
 

Korttelissa 390 on voimassa vuonna 1901 vahvistettu asema-
kaava, jossa se on merkitty teollisuuskortteliksi (Fkv). 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 7.4.1994, että Pasilan 
konepaja-alueen Aleksis Kiven kadun puoleinen osa kaavoite-
taan asuntokäyttöön ja että konepaja-alueen arvokas raken-
nuskanta suojellaan asemakaavalla. 
 
VR-Yhtymä Oy on teettänyt viitesuunnitelman alueen tulevasta 
käytöstä. 
 
VR-Yhtymä Oy on yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa selvityttänyt alueen maaperän pilaantumista toiminta-
historian kartoituksen ja kenttätutkimuksien avulla sekä arvioi-
nut alustavasti kunnostustarvetta. Alueella on raskasmetalleilla 
sekä öljyllä pilaantunutta maata, josta suurin osa tullaan pois-
tamaan. 
 
Alueen vieressä toimii kahvipaahtimo, joka aiheuttaa ympäris-
tössään hajuhaittaa. Hajun leviämistä on kartoitettu paahtimon 
vireillä olevan ympäristöluvan yhteydessä. Kartoituksen tulok-
set huomioidaan jatkosuunnittelussa. 
 
Aluetta koskee seuraavat selvitykset:  
 
- Pasilan konepaja-alue Perustiedot, KSV:n yleiskaavaosaston 
selvityksiä 1990 
- Helsingin Kantakaupungin teollisuusympäristöt, Helsingin 
kaupunginmuseon tutkimuksia ja selvityksiä 1/95 
- VR:n Pasilan Konepaja-alueen inventointiraportti, KSV:n 
kaavoitusosasto 2000. 
 

ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

Kaavan laatimisen yhteydessä selvitetään suunnitelman vaiku-
tuksia yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan, kulttuuripe-
rintöön ja liikenteeseen. Myös yhdyskuntataloudelliset vaiku-
tukset selvitetään. 
 
Asemakaavan valmistelun lähtötietoina ovat maanomistajan 
teettämä maaperän kunnostussuunnitelma, Museoviraston ja 
kaupunginmuseon arviot alueen rakennuskannasta sekä lii-
kenteellinen selvitys liittymisestä ympäristön katuverkkoon. 
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OSALLISET 
 

VR-Yhtymä Oy, lähialueiden asukkaat, yritykset ja maanomis-
tajat. 
 
Alppila-Seura, Kallio-Seura, Pasila-Seura, Pro Vanha Vallila 
ry, Kallion-Alppilan seudun kestävän kehityksen asukasfooru-
mi. 
 
Kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 
ympäristökeskus, kiinteistöviraston tonttiosasto, rakennusvi-
raston katu- ja viherosastot, rakennusvalvontavirasto, keski-
nen sosiaalikeskus, opetusvirasto, liikuntavirasto, kaupungin-
museo. 
 
Valtion viranomaiset: 
Museovirasto 
Ratahallintokeskus. 
 

OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 
 
Vireilletulo ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavan valmistelu ja kaava-
luonnos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on tiedottanut kaavan vireilletulos-
ta kaavoituskatsauksissa, viimeksi vuoden 2002 Helsingin 
kaavoituskatsauksessa ja lähettänyt tämän osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on myös saatavilla kaupunkisuunnitteluviraston asia-
kaspalvelusta (Kansakoulukatu 3, 1. krs).  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus il-
maista mielipiteensä 26.4.2002 mennessä. Mielipiteet tulee 
esittää kirjallisesti osoitteella kaupunkisuunnitteluvirasto, kir-
jaamo, Kansakoulukatu 3, PL 2100, 00099 HELSINGIN 
KAUPUNKI, faksi 169 4484, sähköpostitse 
ksv.kirjaamo@ksv.hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijalle. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan ja täydenne-
tään tarvittaessa.  
 
Tavoitteena on, että asemakaavan muutosluonnos on nähtä-
vänä kaupunkisuunnitteluvirastossa vuonna 2002, jolloin osal-
lisilla on mahdollisuus esittää siitä mielipiteensä. Samalla jär-
jestetään yleisötilaisuus tai kaavakävely konepajan alueella. 
Luonnoksen esillä olosta ja siihen liittyvistä tilaisuuksista ilmoi-
tetaan osallisille kirjeitse ja Kallio-lehdessä.  
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Asemakaavaehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viranomaisyhteistyö 
 

Osallisilla on myös mahdollisuus ottaa yhteyttä asian valmiste-
lijaan suunnittelutyön kaikissa vaiheissa. 
 
Alueen asemakaavan muutosluonnoksen tultua hyväksytyksi 
osa-alueiden suunnittelua jatketaan ja pyritään järjestämään 
esim. arkkitehtikilpailuja korkeatasoisen lopputuloksen varmis-
tamiseksi. Asemakaavaehdotus tai -ehdotukset laaditaan tä-
män jälkeen.  
 
Lautakunnan hyväksyttyä kaavaehdotuksen, siitä pyydetään 
lausunnot ja se asetetaan nähtäville. Nähtävillä olosta tiedote-
taan päivälehdissä ja Alueuutisissa. Nähtävilläoloaikana kaa-
vaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen jäl-
keen kaavaehdotus tulee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. 
Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hal-
linto-oikeuteen. 
 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erillisin 
neuvotteluin. 
 

KÄSITTELYAIKATAULU 
 

Tavoitteena on, että asemakaavan muutosluonnos on kau-
punkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä keväällä 2002.  
 
Asemakaavaehdotus tai -ehdotukset on tarkoitus esitellä kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2003 aikana. Tavoittee-
na on, että kaupunginvaltuusto voisi käsitellä kaavaehdotuk-
sen tai -ehdotukset vuonna 2004. 

VALMISTELUSTA VASTAA 
 

Toimistopäällikkö Satu Tyynilä 
puh. 169 4200, faksi 169 4243, satu.tyynila@ksv.hel.fi 
Arkkitehti Janne Prokkola 
Puh. 169 4256, faksi 169 4243, janne.prokkola@ksv.hel.fi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto 
Asemakaavaosasto 
PL 2100  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

PÄIVÄYS 
 
4.4.2002 

 
 
 
 
Anneli Lahti 
asemakaavapäällikkö 

 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 02.12.2013

Kaavan nimi Pasilan konepaja, osa-alue 5

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 11.06.2013

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 04.04.2002

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus 09112211

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 5,4104 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
5,4104

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 5,4104 100,0 42065 0,78 0,0001 42065

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 2,9803 55,1 27215 0,91 2,9803 27215

T yhteensä         -5,0460  

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 2,4301 44,9 14850 0,61 2,0658 14850

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 5 27215 5 27215



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 5,4104 100,0 42065 0,78 0,0001 42065

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä 2,9803 55,1 27215 0,91 2,9803 27215

KTY/s 2,9803 100,0 27215 0,91 2,9803 27215

T yhteensä         -5,0460  

T         -5,0460  

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä 2,4301 44,9 14850 0,61 2,0658 14850

Kadut 0,0667 2,7     0,0585  

Katuauk./torit 0,9889 40,7     0,9889  

Kev.liik.kadut 0,6827 28,1     0,6827  

LR         -0,3561  

LPA-1 0,6918 28,5 14850 2,15 0,6918 14850

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 5 27215 5 27215

Asemakaava 5 27215 5 27215













Ote maakuntakaavasta
Pasilan konepaja, osa-alue V

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Pasilan konepaja, osa-alue V

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Ote Yleiskaava 2002:sta
Pasilan konepaja, osa-alue V

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Kartta on eri korkeusjärjestelmässä
kuin asemakaavan muutos







Suojeltavat rakennukset
Pasilan konepaja, osa-alue V
Kokoonpanohalli

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Suojeltavat rakennukset
Pasilan konepaja, osa-alue V
Maalaamo

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto



Suojeltavat rakennukset
Pasilan konepaja, osa-alue V
Paja ja Voimala

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto

Paja

Voimala



Suojeltavat rakennukset
Pasilan konepaja, osa-alue V
Aluskehysosasto ja aluerakenteita

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kantakaupunkitoimisto








