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Vuonna 2004 Keski-Pasilan osayleiskaavaa varten laadittiin kaksi 
viitesuunnitelmaa. Toisessa viitesuunnitelmassa Keski-Pasilan 
eteläosaan ehdotettiin veistoksellisesti muotoiltu tornien ryhmä. 
Suunnitelman oli laatinut Milanolainen arkkitehtitoimisto Cino 
Zucchi Architetti yhteistyökumppaneineen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kehotti osayleiskaavan käsittelyn 
yhteydessä, että jatkosuunnittelussa tutkitaan kaikki asumisen 
mahdollisuudet, jotta asukasmäärää voidaan lisätä alueella. Lisäksi 
tuli tutkia yli 20 kerroksisen rakentamisen mahdollisuudet. 

Vuonna 2008 Kaupunkisuunnittelulautakunta valtuutti 
kaupunkisunnitteluviraston tilaamaan jatkosuunnittelun 
osayleiskaavavaiheessa annetujen jatkosuunnittelulinjausten 
pohjalta Cino Zucchi Architetti:lta yhteistyökumppaneinaan 
OneWorks ja Buro Happold. 

Suunnittelutyö aloitettiin tammikuussa 2009. Valmistuneet 
suunnitelmat ovat nähtävillä tässä näyttelyssä. Näyttelyyn liittyvä 
keskustelupalsta on avoinna 9.12 asti osoitteessa 
www.hel.fi/XXXXXXXXX. Keskustelu jäsennetään ja sitä 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Pasilan tornialueen 
jatkosuunnittelussa.

Lisätietoja ja Keski-Pasilan suunnittelun etenemistä voi seurata 
osoitteissa: www.hel.fi/ksv > suunnitelmat kartalla sekä www.hel.fi/ksv 
> Projektit > Pasila.

Valtion ja kaupungin aiesopimus Valtio ja kaupunki solmivat aiesopimuksen Keski-Pasilasta suunnittelemisesta: kaupungin tehtäväksi tuli laatia osayleiskaava alueille, jotka vapautuvat raideliikenteen 
käytöstä Vuosaaren sataman valmistuttua.  Aiesopimusalueelle suunnitellaan toimitiloja, kauppaa, asumista, julkista rakentamista sekä julkisia ulkotiloja.  

Osayleiskaavan suuntaviivoja testattiin kahdella viitesuunnitelmalla.  Cino Zucchi Architetti:n työn pääpaino oli keskustatoimintojen kortteleiden 
suunnittelussa ja Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitosen työn painopiste oli asuinalueen ideoinnissa ja suunnittelussa. 

Osayleiskaavaa varten laadittujen selvitysten perusteella määriteltiin eri toimintojen sijoittuminen alueelle, sekä lyötiin lukkoon 
jatkosuunnittelussa huomioitavat tekniset, toiminnalliset ja laadulliset lähtökohdat. Kaupunkisuunnitteluvirasto valmisteli 
osayleiskaavan, jonka kaupungin valtuusto hyväksyi.

Cino Zucchi Architetti, OneWorks ja Buro Happold tarkensivat osayleiskaavavaiheen 
suunnitelmia asemakaavan valmistelun vaatimalle tarkkuustasolle. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan tavoitteista 
järjestetään erillinen keskustelutilaisuus alkuvuodesta 2010. 

Tavoitteena on, että asemakaavaluonnos on nähtävillä vuoden 2011 aikana.  Nähtävilläoloaikana suunnitelmista voi esittää mielipiteitä

Tavoitteena on, että asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisten lausunnot. 
Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtivilläoloaikana. Tavoitteena on, että kaavaehdotus on 
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vuonna 2012.
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