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Pasilan tornialueen keskustelu
osoitteessa: http://laituri.hel.fi/keskipasila

Vuonna 2009 Cino Zucchi Architetti arkkitehtitoimisto ideoi Pasilan tornirakentamisen aluetta Keski-
Pasilan osayleiskaavan pohjalta. Marraskuussa Zucchi kollegoineen oli Helsingissä esittelemässä laadit-
tua viitesuunnitelmaa ja tällöin Laiturilla pidettiin avoin esittelytilaisuus, joka rikkoi Laiturin kävijäennä-
tyksen - tilaisuudessa oli paikalla 150 kiinnostunutta.

Edellisenä päivänä lehdistötilaisuuden yhteydessä avattiin Laiturilla tornialueen näyttely ja netissä kes-
kustelupalsta, joka oli avoinna 18.11. - 9.12.2009.

Viitesuunnitelman pohjalta käynnistyy Pasilan tornialueen asemakaavoitus. Asemakaavatyössä hyödyn-
netään mahdollisuuksien mukaan Pasilan tornialueen viitesuunnitelmavaiheen keskustelu. Lisäksi käyty
keskustelu raportoidaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

Keskustelun kulku

Keskustelupalstalle tuli yhteensä kaikkiaan 86 kirjoitusta. Suurin osa kirjoittajista oli kirjoittanut vain ker-
ran. Muutamasta sähköpostisoitteesta oli kirjoitettu palstalle viesti 2 - 4 kertaa.

Palsta oli jälkimoderoitu, mutta saapuneet kirjoitukset olivat kaikki asiallisia eikä kirjoituksia tarvinnut
muokata. Aluksi palsta oli vilkas, mutta hiljeni nopeasti. Alla on esitetty saapuneiden viestien määrä vuo-
rokausittain.

Keskustelupalstalla käydyn keskustelun analysointi on haastavaa ja väistämättä subjektiivista. Alle on
koottu keskeisimpiä teemoja keskustelusta. Kursiivilla on esitetty suoria lainauksia kuhunkin teemaan
liittyen.
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Keskustelusta esiin noussutta

Kaupunkirakenteen kannalta Pasilaa pidettiin hyvänä paikkana rakentaa tiiviisti keskeisen sijainnin ja
hyvien joukkoliikenneyhteyksien takia.

"Loistava idea rakentaa tornitaloja Pasilaan. Koska alue on niin keskeinen ja hyvien liikenneyhteyksien solmukohta on järke-
vää käyttää tonttiala mahdollisimman tehokkaasti rakentamalla ylöspäin..."

"Lisää kerrosalaa, korkeutta ja asukkaita! Myös asuinpuoli mahdollisimman tiiviiksi, sieltähän pääse 5 minuutissa keskuspuis-
toon ja 10 minuutissa meren rantaan. Paikka on ainutlaatuisen sopiva, ja olisi sääli nähdä mitään kompromisseja."

"Helsingin leviäminen yhä uusille, vielä luonnontilaisille, ranta- ja metsäalueille pitää pysäyttää. Pasilan keski- ja pohjoisosat
pitää rakentaa tiiviisti ja pilvenpiirtäjät vievät kaavoituspaineen luoden suuren määrään asuntoja ja toimitilaa. Tämä alue
sopii siihen parhaiten, onhan alueella jo TV-torni ja vihreä radiomasto, joten mitään neitseellistä taivastakaan ei ole. Myös-
kään metsää tai arvokkaita rakennuksia ei tarvitse tuhota."

Korkeat tornit kaupunkikuvassa herättivät palstalla keskustelua. Miltä tornialue näyttäisi merelle ja
voiko Helsingin perinteistä matalaa siluettia rikkoa?

"Yksittäinen tornialue on mielestäni huono, koska ei ole mitään dominanttia kaupunkikuvassa mihin verrata. Miten nämä tor-
nit näkyvät merelle?"

"Tornitalosuunnitelma on mielestäni kauhea ja lyön vetoa, että jos se toteutetaan, tullaan aluetta parinkymmenen vuoden
päästä katsomaan samanlaisella myötähäpeällä kuin nyt Merihakaa. Helsingin kaupunkikuva ei kaipaa suhteettoman korkeita
20 - 40 kerroksisia tämän hetken pintamuodin mukaan rakennettavia lasitaloja. … Sinänsä aluetta on syytä kehittää kestävällä
tavalla."

"Torniryhmä toki näkyy kauaksi, mutta mielestäni nykyisessä suunnitelmassa on otettu tämä huomioon ja toteutuessaan suun-
nitellulla tavalla niistä tulisi kaunis lisä Helsingille. Kaupunki nousisi etelästä katsottuna kuin vuori tai kuin akvaario. Mata-
laa edessä ja korkeaa takana, näkymä olisi ihmissilmään luonnollinen."

"Kari Suomalainen piirsi jo 80-luvulla pilapiirroksen, jossa Helsingin väestö seisoi meressä vaatteet päällä ihailemassa kau-
pungin silhuettia. Tämä oli luonnollisesti piikki jo silloin jatkuvasti heitettyyn argumenttiin silhuetin turmelemisesta…. Esitetty
suunnitelma ei kuitenkaan millään tavalla pilaa silhuettia, niin kaukana rakennukset ovat rantamaisemasta. Lisäksi suunnitel-
ma tuo niin valtavasti positiivista virtaa kaupunkikuvaan, että sen vaikutuksia on käsiteltävä hieman laajemmin kuin silhuetin
näkökulmasta. Kokonaisuus jää ehdottomasti positiivisen puolelle. Kaupunki ansaitsee erityisen kiitoksen rohkeasta ja laaduk-
kaasta ehdotuksesta."

Suunnitelman ideaa rakentaa Pasila toiseksi Helsingin keskustaksi ja yhdistää Itä- ja Länsi-Pasila
pidettiin hyvänä ideana. Keskustelussa ei kuitenkaan luotettu siihen, että nykyiset ongelmat saataisiin
poistettua nyt esillä olleilla suunnitelmilla.

"… Pasilasta suunnitellaan uutta kaupungin keskustaa. Keskustan rakenteen pitäisi olla yhtenäisempi. Itä- ja Länsi-Pasila
jäävät ehdotuksissa edelleen pahasti erilleen, vain Pasilan silta yhdistäisi ne. Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitosen ehdotus on
korkeudeltaan maltillisempi, mutta yhdistää sekin Pasilat vain visuaalisesti. Olisi mielekästä suunnitella Keski-Pasilan alue
Nordenskiöldinkatuun asti yhtenäisellä kaupunkimaisella rakenteella ja kattaa junarataa mahdollisimman paljon niin, että
Keski-Pasila yhdistyisi katurakenteeltaan Itä-Pasilaan. Pasilat yhdistävä kävelykatukin olisi paikallaan. Aseman kattaminen
mahdollistaisi sen päälle vaikka Pasilan torin yhdistämään Itä- ja Länsi-Pasilat."

"Vaikka torneilla tontin länsipuolella on varsin hyvä yhteys Länsi-Pasilaan ja itäpuolen torneilla on hyvä yhteys Itä-Pasilaan,
kummankin puolen yhteys toisiinsa on suunnitelmassa yhtä löysä kuin se on tänäkin päivänä, kun se koostuu pelkästään sillas-
ta ja epämiellyttävistä kevyenliikenteen alikulkuteistä. Mielestäni koilliskulman 4 tornia – 2 tornia junaraiteiden kummallakin
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puolella – voisi helposti yhdistää kannella, niin että Pasilan silta tavallaan jatkuisi etelään toritilana. Suunnitelma ei esitä
mitään visuaalista analyysia katutilan yhteydestä tornien ja olemassa olevan ympäristön välillä. Jopa kauniit kuvat ovat har-
haanjohtavia. Jos katsoo niitä lähemmin huomaa että mikä näyttää naapurirakennuksilta on itse asiassa joukko valokuvamon-
taaseja Aleksanterinkadulta ja Kauppatorilta sijoitettuna Pasilaan."

"Tässä suunnittelussa huolestuttaa kokonaisvaltaisen strategian puute. Puhutaan uudesta keskustasta mutta sitten tehdään
suunnitelma joka kaikilta osin näyttää lähiöltä, hienolta sellaiselta, mutta kuitenkin lähiöltä. En nyt oletakaan että Helsingillä
olisi varaa rakentaa isoa keskustaa yhdellä kertaa tai että kysyntää riittäisi kattamaan liian massiiviset suunnitelmat lyhyellä
tähtäimellä. Mutta jos kerran halutaan Pasilasta toimiva keskusta joskus tulevaisuudessa niin kyllähän jo tässä vaiheessa pi-
täisi tietää mihin suuntaan Keski-Pasilan tulisi kehittyä eikä suunnitella sinne mitään joka on ristiriidassa Pasilan keskusta-
maistumisen kanssa, tai sitten luovutaan näistä keskusta puheista.

Sillan pohjoispuolella näkyvät suunnitelmat esimerkiksi, kyllähän kaikkien pitäisi ymmärtää että tällaisilla rakennuksilla ei ole
mitään sijaa keskustassa. Kuitenkin sinne suunnitellaan pistetaloja väljästi. Miksi? Miten KSV näkee Ilmalan liittymisen Pasi-
laan, tai Keskuspuiston? Näkisin mieluummin että luodaan kattava Pasila-suunnitelma, jossa nämä tornit ovat alkulaukaus.
Tornien valmistuttua katsotaan seuraavaa askelta ja jos siihen riittää rahkeet niin jatketaan, vähän kerralla, kunnes Pasila on
keskusta."

Visuaalisesti tornisuunnitelmia pidettiin onnistuneina, tosin sai tornien ulkonäkö kritiikkiäkin osak-
seen. Ulkonäköä onnistuneena pitävät eivät useinkaan perustelleet mielipidettään vaan totesivat suunnitel-
tujen tornien ja havainnekuvien näyttävän hyviltä.

"Viistokattoiset tornit edustavat juuri sitä pohjoista, "nordic" designia, jota pilvenpiirtäjiltä on toivottu. Ne sopivat mitä par-
haiten Suomeen, Helsinkiin Pasilan alueelle. Tornit on sijoiteltu mukavan väljästi toisistaan joten mitään varjostavia, aurin-
gon peittäviä betonikolosseja niistä ei ole tulossa. "

"Arkkitehti on pilvenpiirtäjiä suunnitellessa suuressa vastuussa, ei ole pelkästään yksi julkisivu, vaan kauas näkyvä teos. Vas-
tustan suuresti kaupunkikuvan pilaamista huonoilla töherryksillä ja halvan näköisillä valinnoilla. On ikävää, että nyt kun
Suomi on rikkaampi kuin koskaan, uudet rakennukset ovat haljuja ja mitäänsanomattomia... Zucchin suunnittelemat talot toisi-
vat tähän kehitykseen raikastavan poikkeuksen. Vihdoinkin uutta arvostettavaa arkkitehtuuria ja tätä päivää jälkipolville."

"Zucchin suunnitelma on kaikilta osin toteuttamiskelpoinen. Helsingissä vaalitaan viimeiseen saakka kaupunkikuvaa, jopa
niin, että rönttöisimmätkin alueet on julistettu kansallismaisemaksi, johon ei saa koskea. Nyt esitetty suunnitelma parantaa
kaupunkikuvaa, eikä huononna sitä miltään osin. Zucchin luomat tornit ovat huikean kauniita ja ne on rytmitelty mukavasti
toisiinsa nähden..."

"…Oma lukunsa onkin sitten se, että arkkitehtien luovuus vinoissa ja teräväkulmaisissa rakennuksissa menee aika hukkaan.
Tuollaisten rakennuttaminen on kallista, ja lopputulos on luotaantyöntävä. Mieluummin pitäisi luoda jotain inhimillistä naa-
puruston DDR-maiseman vastapainoksi."

"Pelottavaa, että tällaista ylipäänsä harkitaan Suomeen. Olen niin onnellinen siitä, että täällä taivas näkyy ilman näköesteitä
ja niskakipuja. Asuin lapsuuteni Länsi-Pasilassa ja ihastuin ikihyviksi sen lämpimiin punatiilitaloihin. Tuollaiset kolkot ja nau-
rettavan massiiviset lasihirvitykset eivät mielestäni sovi minnekään Suomessa. Ei joka asiassa tarvitse matkia muita ja tuntea
huonommuutta erilaisuudesta. Turistitkin tulevat tänne järvien, metsien, puhtauden ja kulttuurin vuoksi…"

Suunnittelun laadun jatkumisesta toteutukseen asti oltiin keskustelussa huolissaan.

"… Kun rakennetaan tällaista kohdetta joka tulee olemaan kaupungin yksi näyttävimpiä ja tunnetuimpia alueita, tulee taata,
ettei suunnitelmista lähdetä nyppimään (välillä kalliitakin) helmiä pois."

"Toivottavasti kaupungilla on aseita laatia sellainen kaava että myös toteutuksesta tulee tämän suunnitelmien mukainen. Jos
kaavaan ei pysty laatimaan määräyksiä jotka estävät 1) betonirunkoisten perustornien rakentamisen 2) sisäpuutarhojen pois-
tamisen 3) kattokahvilan sulkemisen 4) muut ilmeiset säästötoimet, ei hommaan kannata edes ryhtyä. Muuten tuolla on kohta
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yhden korkeamman tornin vieressä 4 Cirrusta ja 5 Leppävaaran tornia, ja KSV selittelee lehdissä etteivät he voi estää kaavan
mukaisia rakennuksia."

"Toivottavasti Cino Zucchi saisi sitten suunnitella itse rakennuksetkin, tai ainakin ohjata rakennussuunnittelutyötä. Saataisiin
todellinen kokonaistaideteos. Jos rakennuksia yksinkertaistetaan ja kolkoistetaan, tulos on vain karmea. Zucci osaa hallita eri
mittakaavat. Olisi ihanaa nähdä hänen rakennuksensakin täällä."

"… Nyt suunnittelun kohteena oleva alue on niin näkyvä ja muodosta oman kokonaisuutensa, että sen toteuttamista ei pidä
aloittaa ennen kuin sen läpivieminen kokonaisuudessaan on varmaa. 1 - 2 yksinäistä tornia tuolla alueella eivät kaupunkiku-
vaa kaunista."

Kansiratkaisujen osalta monissa viesteissä peräänkuulutettiin vielä tarkempaa suunnittelua tai sitten
kansilla kulkeminen tyrmättiin kokonaan.

"Kannattaa vielä pohtia ja suunnitella alueen kansiratkaisuja suurien korkeuserojen vuoksi. Nykysuunnitelmia katsoessa tulee
mieleen, että alueella tulee olemaan melko hankala liikkua. Myös kauppoja yms. on mahdollista sijoittaa kansien alla oleviin
kerroksiin."

"Tiivis rakentaminen on sinänsä OK, mutta itäpasilalaisen (vanhanaikaisen modernistisen) linjan jatkaminen Keski-Pasila -
suunnitelmassa ei ole mitenkään perusteltua eikä järkevää. Tarkoitan tällä esimerkiksi betoni/asfalttikansien varaan rakenta-
mista. Kaikin tavoin epäekologista. … Lausun Kyllä ekologiselle ja maanläheiselle, kevyttä liikennettä suosivalle tiiviille kau-
punkirakentamiselle, josta myös saa aivan hyvin kaunista, värikästä ja näyttävää; lausun Ei modernistisille liki-
pilvenpiirtäjille betonisine kävelykansineen ja keinolämmitettyine sisäpuutarhoineen."

Alueen elävyys ja jalankulkijan kokema kaupunki on ollut yksi suunnittelun tavoitteista ja se nousi
keskustelussakin esiin. Aukioiden tulisi olla sopivasti mitoitettuja, etteivät ne olisi tuulisia ja tyhjiä. Elä-
vyyden toteutumisesta ei oltu varmoja näiden suunnitelmien perusteella ja alueen elävöittämisen varmis-
tamiseksi kaivattiin tarkempia suunnitelmia. Keskustelussa ideoitiin alueelle paljon erilaisia toimintoja
alueen elävöittämiseksi.

"Alueen pääraitti on ansiokkaasti suunnattu auringon perässä lounaaseen, mikä antaa hyvät lähtökohdat viihtyisälle kaupunki-
tilalle. Syntyvän kaupunkitilan pitäisi kuitenkin olla monta kertaluokkaa kunnianhimoisempi! Alueesta ei ole tarkoitus tehdä
uutta Merihakaa, vaan metropolin keskustaa: pyrittäköön mieluummin Times Squaren kuin Pasilan laatuun. Rakennusten
suunnittelukonsepti on hieno, mutta ulkotilat eivät ole menossa alkuunkaan riittävän laadukkaaseen suuntaan. Lisäeväitä voisi
saada seuraavista:

kaikkien jalankulkukerrosten varaaminen raitille avautuviksi (liike)tiloiksi, uloskäyntien ja julkisivujen äärimmäisen
tarkka suunnittelu;
raitin osittainen kattaminen lasikatteella (ei kauppakeskustunnelmaa vaan laadukasta julkista katettua kaupunkia);
elävä raittiyhteys veturitalleille, esimerkiksi painamalla Tuusulanväylän jatke kannen alle (vielä kerrosta alemmaksi!)
veturitallien kohdalla. Liikennemäärät tuskin sallivat korotettua jalkakäytävää tms.;
Radan päälle aseman eteläpuolelle rakentamista lisää vaikka kokonainen kortteli. Eivät kiskot tarvitse auringonva-
loa."

"Olin tänään Laiturilla katsomassa hankkeen esittelyä. Minua jäi mietityttämään keskimittakaavan puuttuminen suunnitelmis-
ta. Tornien jalustaosat olivat kauttaaltaan hyvin matalia, pääsääntöisesti kerroksia oli joko yksi tai sitten parikymmentä. Ha-
vainnekuvista näki, että tornien väliin jäävät tilat olivat mitoiltaan varsin väljiä, eivätkä matalat massat tornien juurella juuri
tuntuneet auttavan tilan muodostamisessa. Vaarana voi olla, että vaikka suunnittelija painotti katutason merkitystä, lopputulos
kuitenkin muistuttaa kalseaa tasannetta, josta sinänsä veistokselliset - toivottavasti vielä rakentamisen jälkeen - tornit nouse-
vat. Minusta kannattaisi kokeilla korottaa muutamia jalustaosia noin 3-4-kerroksisiksi tai lisätä tornien väliin muutama mata-
la massa lisää. Jokin tällainen matalampi rakennus voisi myös nojautua Pasilansillan laitaan. Nyt silta on koko etelälaidal-
taan avoin ja suojaton, komeat pitkät näkymät eivät poista lähimittakaavan tarvetta ja silta on kuitenkin sen verran pitkä, ettei
sen koko pituudelta ole välttämätöntä avata näkymiä. Luulisin että tällaiset pienet täydennykset antaisivat myös paremman
mahdollisuuden alueen elävöittämiseen kaupallisten palveluiden saadessa lisää katutason tuntumassa olevaa tilaa. Matalien
osien yläkerroksissa voisi olla myös asuntoja. …"
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"Pohdittavaksi jää kuinka tämän suurmittakaavan rinnalle luodaan pienilmastoa parantava, miellyttävä jalankulkijan mitta-
kaava keskustamaisine toimintoineen. "

"Pariisin defense aika kuollut paikka, olen siellä tosin vain kerran käynyt. Mutta elämän määrä ei ole tornien vika vaan sieltä
tuntui puuttuvan vetovoima, eli pitää olla jotain joka tuo elämää, esim. runsaasti ravintoloita. Tämä ongelma on myös matalal-
la ja "perinteisellä suomalaisella" eli venäläisten rakennuttaman kaupungintalon kortteleiden alueella. Korkeat talot mahdol-
listavat tietysti suuren asukastiheyden, minkä pitäisi tuoda eloa alueelle. Eli hyvä, mutta enemmän, korkeampaa ja satsausta
alueen elävyyteen."

"Toivon ja uskon että ksv:ssa kuitenkin ymmärretään että nämä tornit itsessään eivät tule tekemään Pasilasta "keskustaa", ei
edes tämä kauppa/elämyskeskus tule tuomaan Aleksanterinkadun sykettä Pasilaan. Jos ollaan tosissaan kun puhutaan "uudes-
ta keskustasta" Pasila tarvitsee junaradat maan alle, Pasila tarvitsee enemmän ihmisiä, Pasila tarvitsee massaa, Pasila tarvit-
see korkeampaa ja laajempaa suunnittelua ja ennen kaikkea Pasilan tarvitsee saada kasvaa luonnollisesti. Kiinnostavimmat
kaupunginosat ovat minusta ne jotka ovat syntyneet vuosien mittaan eri arkkitehtien toimesta, ei kerralla rakennettu yhdenmu-
kainen lähiö. Toivonkin että nyt suunniteltaessa jätetään tilaa kasvulle ja että ei rakenneta mitään joka estää Pasilan kehitty-
misen tulevaisuudessa. Esim. Pisararataa suunniteltaessa olisi hyvä jättää optio koko radan vetämiseksi maan alle, sitten jos-
kus kun siihen on varaa. Autolastauslaituria rakentaessa ei tulisi rakentaa mitään liian pysyvää. jne.
PS. Keski-Pasila voisi olla oiva paikka rakentaa Aalto-yliopistolle yhtenäinen ja toimiva kampusalue. Mikä olisi sen parempi
kuin Aalto-torni kun Yliopistot kuitenkin yhdistetään rakennuksiinsa?"

"Olen hieman huolissani siitä, saadaanko katutason elämä tarpeeksi vilkkaaksi ja monipuoliseksi. Pasilansillan viereen on
suunnitteilla yksi suuri ostoskeskus. Parempi ratkaisu voisi olla rakentaa torneille pinta-alaltaan suuremmat muutaman ker-
roksen korkuiset jalustat ja tehdä ikään kuin useita erillisiä, mutta lähekkäisiä pieniä ostoskeskuksia tornien juurille. Samalla
tornien ympärillä menestyisi paljon ravintoloita yms. Näin alueelle saataisiin elämää ja siitä tulisi todellinen keskusta. Pasi-
lansillan ostoskeskukseen voisi sijoittaa suurempia kohteita, kuten elokuvateattereita, teatterin ja muuta mahdollista kulttuuri-
tarjontaa. Nyt suunnitelmissa näyttää olevan melko suuria toreja ja aukeita alueita, jotka jäävät helposti hyvin kolkoiksi ja
tyhjiksi. Suuri aukio voi olla toimiva, jos sen ympärillä on paljon ravintoloita, kahviloita ja liikkeitä, ja itse aukiollakin on toi-
mintaa."

"Tornien muodostamasta aukiosta voidaan saada hyvällä suunnittelulla elävä ihmisten kohtauspaikka. Kahvilat, ravintolat
kivijalkakaupat, mahdolliset katetut alueet. Kuitenkin alueelle ehdotettu asuntojen määrä (1000 - 2000) on aivan liian vähän.
Keski-Pasilan pohjoisosaan "elämys-kauppakeskuksen" taakse tuleekin kaavoittaa tiiviisti asuinrakentamista."

"Katutasoon kapeampia katumaisia tiloja, ja kenties katettuja käytäviä talojen väliin. Toivon myös että "ostarille" tulee uima-
tai urheiluhalli, elokuvia ja muutakin toimintaa kuin kauppoja."

"Jonkin ehdotetun tornin ylimpään kerrokseen tulee ehdottomasti sijoittaa baari/ravintola, josta aukeaa komeat näkymät me-
relle/kantakaupunkiin…  Tai mikseipä myös voisi rakentaa maailman korkeinta saunaa =) !"

Alueen tuuliolosuhteista ja tornien varjostuksista oltiin useassa kirjoituksessa huolissaan. Tuulitunne-
leiden välttämiseksi ehdotettiin tarkempia tutkimuksia. Nykyisten pasilalaisten näkymien puolesta oltiin
myös huolissaan.

"Voi olla, että kuva näyttää edustavalta, mutta... Muistakaa, että näillä leveysasteilla tuollaisella rakennusmassan sijoittelulla
saadaan aikaan vain kolkkoja tuulitunneleita, ei "viihtyisiä aukioita". Suljetuilla kortteleilla ja sisäpihoilla on paljon parem-
mat mahdollisuudet olla käyttökelpoisia. Tällöin sisäpihaa ei tietenkään voi sulkea joka suunnasta korkeilla taloilla. Olisikin
järkevämpää suunnitella esim. pohjoisen suunnasta korkea ja etelä/lounaasta matala rakennusmassa. "

"…ulkona on luultavasti korkeiden talojen synnyttämä voimakas tuuli (huomattiin Itä-Pasilassa, korjattiin Länsi-Pasilassa),
jolta ei saa suojaa. Suora leveä rata-alue, siinähän tuuli löytää tiensä ja tuivertaa joka nurkasta. Millaiseksi mahtaa muodos-
tua energiatase? Kannattaisiko korkeimman tornin katolle sijoittaa tuulimylly?"
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"… Tuuliolosuhteet tulee ottaa huomioon, eli tutkia niitä simulaatioilla tai tuulitunnelissa. Eräs yksinkertainen ratkaisu katuta-
son tuulisuuteen on rakentaa torneille kerroksen parin korkuiset jalustat. Nämä jalustat nimittäin kääntävät tornin kylkeä
alaspäin tulevat ilmavirtaukset pois katutasosta. Suunnitelmissa muutaman tornin kohdalla näin ollaankin tekemässä."

"Pitäisi kyllä ottaa huomioon se, että täällä jo asuu asukkaita matalammissa taloissa. Miten täällä jatkossa näkee edes taivas-
ta pilvenpiirtäjien varjosta? Tukkivat "avaruuden", jos vaikka katselee näkymiä Pasilan sillalta päin."

Pyöräliikenteen näkökulmasta itä - länsi -suuntaisten reittien ei koettu parantuneen näissä suunnitelmissa
toivotulla tavalla.

"Pasilan alueen heikoin lenkki ovat vähäiset itä-länsisuunnan kevyenliikenteen yhteydet. Alueella on vain yksi yhteys rata-
alueen ylitse joka on kestämätön ratkaisu sellaisenaan. Yhteys katkeaa molemmista päistään autoliikenteen järjestelyihin. Sil-
lalle on nykyisellään ahdettu jalankulku-, polkupyörä-, auto(rekka)-, bussi- ja ratikkaliikenne. Suunnitellut palvelut ja uudisra-
kennukset lisäävät alueen liikennettä huomattavasti.
Suunniteltu kauppakeskus sulkee avoimen maiseman ja seisauttaa ilman, jolloin yhteydestä tulee nykyistäkin äärimmäisen pal-
jon epämukavampi ja epäterveellisempi. Kestämätön ratkaisu ellei vaihtoehtoja tarjota kulkemaan tornitalojen lävitse tai
kauppakeskuksen ja aseman pohjoispuolitse."

"Metropolin keskeisin kaupunkitila ei voi päättyä Pasilankadun jalkakäytävälle! Alueelle pitää saada jumpattua kävelyn ja
pyöräilyn runkoyhteydet Töölön, keskustan, Vallilan ja messukeskuksen suuntiin: raitistahan pitäisi luoda Esplanadin puiston
kaltainen autottoman oleilun solmukohta, mutta ei se toteudu mikäli tyydytään Pasilan alueen nykyisten reittien laatutasoon.
Nyt suunnittelija on liian nöyrä autoliikenteen kaarresäteiden ”vaatimuksille”."

"Pyöräily on Helsingissä jo kokovuotista ja se tulee huomioida liikennesuunnittelussa. Lisäksi autoparkkien tapaan myös pyö-
räparkkeja asemalle sisätiloihin säiltä turvaan. Parkki voisi niin ikään olla maksullinen, esim. matkakortilla maksettava, kun-
han ovat kunnolliset.Nykyiset kännykällä toimivat maksulliset pyöräparkkiPÖNTÖT eivät ole käyttökelpoisia, mm. talvella
niiden oven eteen aurataan lumikinokset."

Pasila joukkoliikenteen solmukohtana

"Liityntä bussi- ja ratikkalinjoihin on ansiokkaasti keskitetty Pasilan aseman edustalle. Paikka on kuitenkin jo nykyisellään
liian ahdas, katsokaa vain tungeksivia jonoja bussipysäkeille Jatkokehittelyä varten ajatuksia:

Kantta laajennettava Pasilan aseman kohdalla etelään, jotta saadaan lisätilaa bussien ja ratikoiden vaihtotermi-
naalille. Hyvänä mallina voi käyttää Elielin aukiota, jonka järjestelyt ovat esimerkilliset
Laiturialueelta uudet lisäportaat suoraan vaihtoterminaaliin aseman eteläpuolelle! Nykyiset liukuportaat ovat jo
nyt ruuhkautuneet.
Kävely-yhteys pysäkeiltä Pasilan aseman pääovelle ilman muuta katettuna! "

Raiteiden viemää tilaa ja koko raideliikennejärjestelmää pohdittiin keskustelussa jonkin verran.

"Mielestäni suunnittelijat ovat onnistuneet hyvin itse tontilla, jota rautatie ja suuret päätiet rajaavat…. Raportissa pysytään
maisemametaforassa, kun leveää kiskoaluetta kuvataan ’joeksi’. Tämä on kuitenkin harhaanjohtavaa. Rautateiden kiskoalueet
ovat aina ongelmallisia alueita: ne on aidattava, niistä tulee likaisia ja vaarallisia ’ei-kenenkään maita’. Ympyrämallisten
vanhojen (suojeltujen) veturitallien länsipuolella on rautatiepiha; myös tämä on aidattava. Leveät kiskoalueet, jotka raskaalla
kädellä erottavat itä- ja länsipuolen alueet, on myös ne aidattava."

"Mielestäni junanraiteiden ei pitäisi olla Helsingissä keskellä kaupunkia hajottamassa kaupunkirakennetta. Jos Keski-
Pasilasta oikeasti halutaan tehdä Helsingin uusi keskusta, niin raiteet voisivat loppua jo Pasilan asemalle ja siitä tehtäisiin
kaukojunien pääteasema.  … Lähijunille rakennettaisiin tietenkin pisara-rata, joten periaatteessa päärautatieaseman sijainnil-
la ei olisi edes kauheasti väliä, koska sieltä lähtisivät vain kaukojunat…
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…Rautatien loppuessa jo Pasilaan, saataisiin vanhojen rautatiekiskojen alueelta paljon rakennusmaata. Keski-Pasilan tornita-
loalue voisi ulottua Nordenskiöldinkadulle asti. Lisäksi itäpuolelta se yhdistyisi sopivasti Konepajan alueeseen. Pasilan ja
Helsingin rautatieaseman välillä olevien vanhojen raiteiden paikalle voitaisiin tehdä 2 km pitkä puistobulevardi, jonka poh-
joispäässä olisi Keski-Pasilan pilvenpiirtäjät ja eteläpäässä Helsingin vanha keskusta. Bulevardilla kulkisi raitiotie, joka jat-
kuisi vielä sitä vanhaa ratakuilua pitkin Jätkäsaareen asti. Näin tämä raitiotie yhdistäisi Jätkäsaaren laivojen matkustajasa-
taman ja kaukojunien rautatieaseman. Eiköhän myös näkymät sieltä tornitalojen huipulta etelään päin olisi paremmat, kun
niitä rumia rautatiekiskoja ei olisi."

"…miksi tuo talojen keskelle jäävä alue on pelkkää ratapihaa ja moottoritietä. Toivottavasti siihen tulee kuitenkin samanlainen
kansialue, kuin Pariisin La Défense:ssä. Liikenne soljuu sitten siellä jossain kansien alla."

"Koska Pasilasta on huonot itä-länsi yhteydet, lisääntyy yksityisautoilu merkittävästi, jos rakennetaan raskaasti. Pasilasta
tarvittaisiin jo nyt raitiotie- ja bussiyhteys Hakamäentietä Mannerheimintielle. Kaupungin uusi keskusta ei voi olla vain poh-
jois-etelä-suuntaisen junaliikenteen varassa. Koska Pasilaan tulee työpaikkoja ja asukkaita pikkukaupungin verran pitäisi olla
oma bussiasemakin. Metrohan tulee jos tulee, vasta vuosien kuluttua. Mielestäni metro voisi toimia linjauksella Sörnäinen-
Mäkelänkatu-Pasila-Pikku Huopalahti-Töölö ja toteutus pitäisi alkaa samalla kuin Pasilan raskas rakentaminenkin."

"…Olen sitä mieltä, että Pasilan nykyinen asema ei ole kestävä lähtökohta näin perustavanlaatuiselle hankkeelle. Asemara-
kennus tulee perusparannusikään ennen kuin tämä suunnitelma lähtee kunnolla edes toteutumaan. Asema pitäisi tekohengittä-
misen sijaan siirtää ratoineen kaikkineen veturitallien länsipuolelle laakson pohjalle, jolloin koko Keski-Pasilan suunnittelu-
tehtävä liikenneyhteyksineen ja kaupunkitiloineen muuttuisi monta kertaluokkaa yksinkertaisemmaksi. Tämä merkitsisi toki
alueen osayleiskaavan ja maankäyttösopimuksen avaamista, mutta koko alueen rakentamisen sijoittuminen, vaiheittainen to-
teutus ja ennen kaikkea joukkoliikenteen järjestelyt muuttuisivat selkeiksi ja johdonmukaisiksi. On jälkipolvien kannalta sääli,
ettei kaupunki halua tutkia näin avautuvia mahdollisuuksia."

Helsingin imagoon korkealla rakentamisella väitettiin useissa kirjoituksissa olevan positiivinen vaikutus.
Monet kirjoittajat toivoivat Pasilaan nyt esillä olleita suunnitelmia korkeampia rakennuksia ja tiiviim-
min.

"Joukko korkeita pilvenpiirtäjiä on oikea tapa edetä, eikä mitään 20-kerroksisia tynkätorneja jotka ovat harvinaisen tehotto-
mia rakennuksia. Pilvenpiirtäjiä pitää olla enemmän kuin tuo ehdotettu 10 kpl, muuten alue jää jotenkin hajanaiseksi. Talotkin
ovat liian matalia. 200 metriä on hyvä raja korkeimmalle talolle, olisi samalla pohjoismaiden korkein. Loput parikymmentä
tornia voisivat hyvin olla 35 - 50 kerroksisia. Tehokkuutta ja tyyliä, kannattavuutta ja samalla ekologisesti kestävää. Stadi on
metropoli ja uusi Pasila korostaisi Stadin asemaa yhtenä Itämeren alueen tärkeimmistä kaupungeista."

"… miksi alueen rakennustehokkuus jää vain 1,4:ään? Kyseessä on Suomen tärkein solmukohta, johon voisi oikeasti rakentaa
tiivistä kaupunkimaista ja korkeaa. … Nyt italialaisten havaintokuvassa tornitalojen ympäristöön jätetään viherkenttää, joka
on nelikaistaisen autotien vieressä ja täysin hyödytön. Rakennustehokkuuden kolminkertaistaminen tarkoittaisi sitä, että alu-
eelle mahtuisi yli 10000 työpaikkaa ja tuhansia asuntoja. Se tarkoittaisi Helsingin kaupungille lisätuloja rakennusoikeuden ja
verotulojen muodossa - ja voisi tehdä alueesta oikeasti toimivan bisneskeskustan. Parhaimmillaan Keski-Pasila toteutettaisiin
siten, että se yhdistäisi Länsi-Pasilan ja Itä-Pasilan yhdeksi yhtenäisesti toimivaksi kaupunkialueeksi. Sopiva yhdistelmä toi-
mistoja, asukkaita ja pienliikkeitä tekisi alueesta elävän ja viihtyisän niin päivisin, iltaisin kuin viikonloppuisinkin. Jätetään
siis ne hassut turhanpäiväiset nurmikentät pois ja suunnitellaan alueelle yksi kunnollinen puisto. Muu sitten tiiviisti ja korkeas-
ti rakennettua."

Muita ideoita alueen suunnitteluun, alueelle sijoitettaviin toimintoihin ja rakennusten käyttöön esitettiin.

"Toivoisin taloihin myös tilaa vanhuksille. Johonkin taloon siis voisi tehdä kaupungin ylläpitämä vanhusten palvelukeskus.
Siksi kaupungin ylläpitämä, ettei se yksityisenä olisi vain rikkaiden oikeus. Palvelukeskuksesta pitäisi olla hyvät ”rollaattori”-
yhteydet tulevaan kauppakeskukseen. Vanhukset kun eivät enää autoile nk. Ideaparkkeihin/Jumboihin."

"Vihdoinkin tässä olisi ainutlaatuinen tilaisuus toteuttaa VirikeVerstas ja jopa keidas ikäihmisille - tornista suora pääsy palve-
lujen ääreen. Helsinki voisi keskittää myös terveyskeskuspalvelut tähän kompleksiin. Pasila olisi mitä parhain paikkana hoiva-
kotitornille - ekologisesti hyvä - omaisten työmatkan varrella. Miksi mummot ja papat on pakko viedä metsiin unohduksiin,
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jonne on aina pakko mennä omalla autolla. Omaisillakin olisi paljon helpompi tavata useammin. Leikkikoulut ja muut erikois-
koulut tähän samaan kompleksiin vaan. Mummo,- pappa,- lapsi.- inva,-parkki omaishoitajille johon voisi jättää tilapäishoitoon
rakkaan hoivaa tarvitsevan omaisensa asiointien ajaksi yms. Ideoita on ja niitä on jo vuosia ideoitu, mutta kukaan ei kuuntele -
mieletön sijainti olisi kehittää koko pääkaupunkiseudun koulutoimen, sosiaalitoimen, omaishoitajien, vanhustyön, vammaisten
yms. intressejä. Torneja - toreja ja toimintaa Pasilaan mahtuu. Keskitetään viisaasti!"

Muuta Pasilaa koskevia näkemyksiä tuli esiin joitakin ja kirjoittajat kaipasivat tietoa koko Pasilan alueen
suunnittelutilanteesta.

"Aikaisemmassa viitesuunnitelmassa oli matalampaa asuntorakentamista Pasilan aseman pohjoispuolella ja tori ympäröivine
rakennuksineen heti aseman jatkeella. Aikaisemman suunnitelman tori oli mielestäni hyvä ja aktivoiva. Nyt suunniteltu viihde-
keskus/kauppakeskus vaikuttaa turhan isolta ja laatikkomaiselta, joten tässä kohtaa on menty taaksepäin."

Torni-suunnitelmista esitettyä havainnemateriaalia toivottiin monipuolistettavan niin, että alueen nä-
kyvyys Helsingin siluetissa ja korkeussuhteet muuhun kaupunkiin tulisivat paremmin esille. Myös katu-
perspektiivistä tarkasteltuja näkymiä haluttiin laadittavan.

"Voisiko tuota tornirykelmää esitellä fotoshoppaamalla sen rinnalle meidän kaupunkilaisen tuntemia jo olemassa olevia ra-
kennuksia? Saisi edes jonkinlaisen käsityksen siitä, miten suuria nuo tornit ovat. Ehdotan siis, että laitatte yhteiseen kuvaan
esimerkiksi Stadionin tornin, Vuosaaren Cirruksen, entisen Nesteen tornin Keilaniemestä siihen Zucchin tornien sekaan tai
rinnalle."

"Havainnekuvia pitäisi olla katutasosta, mereltä (jos tornit sinne näkyvät) ja enemmän myös etelästä. Äkkiseltään ainakin län-
tisimmät tornit ovat liian korkeita ja muodostavat suhteettoman ison rakennusmassan verrattuna länsipuolen olemassaoleviin
rakennuksiin. Sinänsä pidän ajatusta tornitaloista hyvänä, mutta reunimmaisten talojen tulisi sopeutua ympäristöönsä parem-
min, toisin sanoen niiden pitäisi olla sekä jonkin verran matalampia että kapeampia."

"On aika harhaanjohtavaa, että tarjolla on havainnekuvia sellaisista perspektiiveistä, joista ihmiset eivät muutamaa poikkeus-
ta lukuunottamatta noita torneja koskaa näe. Esimerkiksi lähistöllä liikkuvan jalankulkijan kokemus torneista on todennäköi-
sesti aika toisenlainen kuin noissa kuvissa. Junalla Helsinkiä lähestyväkin näkee ne aivan toisella tavalla kuin pohjoisesta päin
oleva öinen havainnekuva. Olisin myös kaivannut kuvia siitä, millä tavalla tornit muokkaavat jo nyt osittain rikottua Helsingin
siluettia."


