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Kehitä Pasilan tornialueen kilpailuohjelmaa 
 
Yhteenveto verkkopalautteesta 17.10. - 16.11.2014 osoitteessa 
http://ksv.hel.fi/keskustelut/aiheet/keski_pasilan_tornialue 
 
 
 
Kilpailuohjelmaan halutaan korkeampia torneja ja viihtyisää jalankulkuympäristöä. Vetu-
ritien tulee olla pienempi ja huomaamattomampi 
 
Pasilan tornialueesta järjestetään kansainvälinen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu Helsinki High-
rise. Kilpailuohjelman luonnos oli verkossa tutustuttavana ja siitä keskusteltiin. Avointa kilpai-
luohjelmaluonnoksen kommentointia kokeiltiin tiettävästi nyt ensimmäistä kertaa. Kuukauden 
aikana kommentteja keskusteluun tuli 64. Asia kiinnosti. 
 
Kommenteissa todetaan tornien sopivan Keski-Pasilaan. Lisäksi 29 kommentissa toivotaan tor-
neille lisää korkeutta. Tällöin asuntoja saadaan enemmän ja kilpailuohjelman luonnoksessa 
mainittu rakennusoikeus lisääntyy. Tornien minimikerrosmäärä voisi olla noin 20 ja maksimiksi 
esitettiin yleisesti yli 40 kerrosta. 
 
Jalankulkuympäristöön pitää kiinnittää huomiota. Alueen läpi tulee johtaa reittejä, jolloin katuti-
loissa on ihmisiä. Tornien alaosat voisivat olla leveitä ja itse tornia matalampia, jolloin ne muo-
dostaisivat ihmisen mittakaavaista katutilaa vaihtelevine julkisivuineen, kahviloineen, kivijalkalii-
ketiloineen ja muine mielenkiintoisine yksityiskohtineen. Kaduista ja aukioista pitää suunnitella 
sopivan kapeita ja pieniä, jotta ne houkuttavat pysähtymään ja oleskelemaan eivätkä jää auti-
oiksi toreiksi. Tornien tulisi liittyä kortteleihin. Korttelit tuovat pienimittakaavaista katutilaa. 
 
Veturitie nähdään liian moottoritiemäisenä; se on järeä ja leveä, vilkasliikenteinen ja meluisa 
läpiajoväylä ja erottelee alueita toisistaan. Se hallitsee koko Keski-Pasilan suunnittelua. Tie vie 
paljon tilaa isoine liikenneympyröineen ja tunneliramppeineen.  
 
 
Verkkokeskustelu aihepiireittäin 
 

Tornialue sopii Keski-Pasilaan. Korkeammat tornit ja suurempi rakennusoi-
keus alueelle.  
 
Pasilan, jos johonkin paikan Helsingissä, todetaan kommenteissa sopivan korkean 
rakentamiseen. Vain kahdessa kommentissa kritisoitiin tornirakentamista alueelle. 
 
Keski-Pasilassa pitäisi hyödyntää sen tarjoamat mahdollisuudet. Keski-Pasila on 
kuopassa verrattuna ympäröivään kaupunkiin ja jotta tornialueesta tulee näkyvä ja 
näyttävä, tulee se suunnitella korkeaksi. Kaikkiaan 29 kommentissa kannustettiin 
kasvattamaan tornien korkeutta kilpailuohjelmassa mainitusta 15 kerroksen mini-
mistä. Tornien minimikerrosmäärä voisi olla noin 20 ja maksimiksi esitettiin yleisesti 
yli 40 kerrosta, jopa yli 60 kerrosta. Alue voisi olla pohjoismaiden korkein. 
 
Korkeisiin torneihin haluttaisiin nimenomaan asuntoja. Suurempi asukasmäärä tar-
joaisi mahdollisuuksia eloisammalle katuympäristölle, edullisemmalle asumiselle ja 
paremmille palveluille. Tulisi myös hyödynnettyä Pasilan tarjoamat loistavat joukko-
liikenneyhteydet. 
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Useassa kommentissa toivottiin, että myös muille kuin torneissa asuville tarjottaisiin 
mahdollisuus päästä katselemaan kaupunkia korkealta. Jonkin tornin huipulla voisi-
kin olla kahvila tai ravintola. 
 

 
Jalankulkuympäristö suunnittelun keskiöön 
 
Puolissa kommenteista nostettiin esiin tarve saada tornialueelle eloisaa ja kiinnos-
tavaa jalankulkuympäristöä. Suunnittelussa pääpaino tulisi suunnata katu- ja jalan-
kulkuympäristön kehittämiseen. Alueesta voi tulla Helsingin toinen keskusta vain, 
jos se on kävelyalueena miellyttävä. 
 
Alueen eloisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Katutilojen pitäisi houkutella ihmisiä 
viipyilyyn ja oleskeluun. Katujen ja aukioiden pitäisi olla sopivan kapeita ja pieniä, 
alueelle pitäisi saada kulkua esimerkiksi johtamalla reittejä joukkoliikenteen pysä-
keille alueen läpi, alueelta pitäisi löytyä omia palveluita ja pieniä liiketiloja kivijalois-
ta. Hotellitorni toisi tullessaan vilkkautta. Pelikettäkin voisi tarjota kokoontumisen ja 
yhteisön muodostumisen paikan alueelle. 
 
Torneihin pitää suunnitella 3-5 kerroksinen leveä alaosa, joka paitsi tuo tuulen-
suojaa, tekisi katutiloista ihmisen mittaisia korttelikaupungin tyyliin. Alaosan alim-
man kerroksen pitäisi tarjota kiinnostavaa ja vaihtelevaa katseltavaa kuten näyteik-
kunoita ja kahviloita. Toimintojen keskittäminen tiettyihin pisteisiin saattaa auttaa.  
 
Katuympäristön pitää olla tyylikäs ja viimeistelty. Se voisi tarjota paikkoja katukojuil-
le ja pop-up -paikoille. Vesielementti tuo viihtyisyyttä. 
 
Alla keskusteluun lisättyjä kuvia kävely-ympäristöstä. 
 

  

 

 
Muutamassa kommentissa ehdotettiin lisäksi jalankulkuympäristön suunnittelemista 
korkeammalle, esimerkiksi itä- ja länsialueiden yhdistämistä kävelykansilla tai torni-
en yhdistämistä toisiinsa lasitetuilla kävelysilloilla. 
 
 
Veturitien järeä luonne ja ruuhkautuminen 
 
Veturitie pitäisi kommenttien mukaan toteuttaa kaupunkimaisena katuna tai piilotet-
tuna kokonaan tunneliin. Nyt sen järeä luonne liikenneympyröineen yhdessä alueel-
le jäävien raiteiden kanssa estää kiinnostavan kävely-ympäristön syntymisen jaka-
malla aluetta ja tuomalla mukanaan melua. Moottoritiemäisen väylän varteen on 
mahdotonta saada miellyttävää ja kiinnostavaa kävely-ympäristöä. Veturitie pitäisi 
suunnitella uudelleen. Se vie myös runsaasti pinta-alaa, joka on pois asuntoraken-
tamiselta.  



Tiina Antila-Lehtonen     20.11.2014 
 

 

 
Alla esimerkki kadusta, jollaista Pasilaan ei haluta 

 

 
 
 
Veturitien suuren välityskyvyn ja Pasilan alueen tunneleiden pelätään kommenteis-
sa aiheuttavan ruuhkaa eri suuntiin, muun muassa Nordenskiöldinkadulle ja Pasi-
lankadulle. Veturitie houkuttelee yksityisautoliikenteen kasvuun kantakaupungin uu-
silla asuinalueilla. 
 
 
Kilpailun järjestäminen 
 
Suunnittelu- ja toteutuskilpailun järjestämiseen suhtauduttiin kriittisesti osassa mie-
lipiteitä. Pelättiin, että kilpailun tuloksena syntyy pirstaleista, tylsää ja halvasti toteu-
tettua kaupunkia. Toisaalta yhdessä kommentissa kehuttiin kilpailuohjelmaa pa-
remmaksi kuin Kalasataman keskuksen tai Pasilan keskuksen ohjelmat. 
 
Keski-Pasilassa todettiin olevan vaikeat lähtökohdat hyvälle lopputulokselle. Se si-
jaitsee kuopassa, liiketilat ja palvelut kasaantuvat keskustakortteliin ja aluetta hal-
kovat radat ja massiivinen Veturitie sekä niin ikään iso Pasilankatu. 
 
Jalankulkuympäristön elävyyttä voisi kilpailussa edistää siten, että aluetta rakentaisi 
moni eri yhtiö. Kilpailuun osallistujilta voi edellyttää 3D -tietomallia ja havainnekuvia 
jalankulkuympäristön toteuttamisesta eri kohdista, ei vain keskeisimmältä aukiolta. 
 
 
Yksityiskohtaisia kommentteja kilpailuohjelmaluonnoksen tekstiin 
 

 Rakennusoikeutta voi nostaa, esimerkiksi 150 000 - 250 000 k-m2, 3000 asu-
kasta 

 Tornitaloissa vähintään 20 kerrosta 

 Asuinkerrosalaa yhteensä enintään 70% 

 Julkisivumateriaalia on turha säädellä, voi olla muutakin kuin lasia, joka on kyl-
mä materiaali 

 Matalampia osia pitää olla 

 Asunnoissa 1 ap/175 k-m2 riittää 

 Torniaukio ei saa olla liian suuri ja tuulinen 

 Miksei saa olla parvekkeita 
 
 


