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KESKI-PASILAN TORNIALUE YMPÄRISTÖINEEN
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
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Suunnittelualue

Keski-Pasilan tornialuetta suunnitellaan
Pasilansillan eteläpuolelle. Lännessä
suunnittelualuetta rajaa Pasilankatu ja
Veturitie, idässä Ratapihantie ja Savonka-
tu, etelässä Nordenskiöldinkatu. Alueen
pinta-ala on noin 21,2 ha.

Nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee laaksopainan-
teessa kaupunkirakenteellisesti ja kau-
punkikuvallisesti merkittävällä paikalla.
Laakson länsireunassa Pasilankadun var-
ressa on metsäinen kalliorinne. Idässä
jyrkkäreunainen kallioalue jää pääradan
ja Ratapihantien väliin.

Alueen ilmettä hallitsee laaja ratapihamil-
jöö, jonka keskellä on vuodesta 1899 al-
kaen rakennettu Veturitallien rakennus-
kokonaisuus. Ratapihan länsipuolella si-
jaitsee vuonna 1899 rakennettu Toralin-
na. Sen puistomaiseen pihapiirin kuuluvat
kaksi puurakenteista asuinrakennusta,
avointa maisematilaa rajaava ratojen
suuntainen puukujanne, varikon päälliköi-
den asuintalo vuodelta 1908 sekä asetin-
laite vuodelta 1911. Sekä Veturitallit että
Toralinna ympäristöineen ovat kulttuuri- ja
rautatiehistoriallisesti sekä kaupunkiku-
vallisesti merkittäviä.

Suunnittelualueesta osa on Keski-Pasilan
ratapiha-aluetta, jonka aktiivisin käyttö on
loppunut Vuosaaren sataman käyttöön
oton jälkeen. Pasilan järjestelyratapiha
voidaan ottaa uuteen käyttöön.

Alueen itälaidalla sijaitsee vuonna 1913
rakennettu Eläintarhan ala-asteen koulu
ja Helsingin palvelualojen oppilaitoksen
kauneudenhoitoalan yksikkö vuodelta
1993.

Veturitallien itäpuolella on Päärata. Pää-
radan varressa sen itäpuolella kulkee
seudullinen kävely- ja pyöräilyraitti. Pää-
radan alitse johtaa käytöstä poistunut sa-
tamarata ja ajoyhteys Savonkadulta Vetu-
ritalleille. Alueen länsilaidalla kulkee Vetu-
ritie, joka on Hakamäentieltä Norden-
skiöldinkadulle johtava vilkasliikenteinen
pääkatu.

Mitä alueelle suunnitellaan

Alueelle suunnitellaan tiivis ja urbaani
työpaikka- ja asuinalue, joka on avoin ja
kutsuva läpi vuorokauden. Alueelle on
suunnitteilla kymmenen tornitaloa, sarja
aukioita ja niiden äärelle sijoittuvia palve-
luita. Kuhunkin torniin osoitetaan asunto-
ja, työpaikkoja ja palveluita. Jokin torneis-
ta voi myös olla hotelli. Tornien arkkiteh-
tuurisuunnittelua ohjataan asemakaavalla
siten, että alueen yleisilmeestä syntyy
lopputilanteessa hallittu ja yhtenäinen
tornien rakentamisajankohdasta riippu-
matta. Tornialueen asemakaavatyön poh-
jana on tarkoitus käyttää arkkitehtitoimisto
Cino Zucchi Architettin vuonna 2009 te-
kemää viitesuunnitelmaa, jossa tornien
kerrosala on yhteensä noin 155 000 k-m2.

Tornien sijoittuminen rautatiehistorialli-
sesti merkittävän alueen viereen antaa
mahdollisuuden luovan ja monimuotoisen
kaupunkitilan rakentumiselle. Uuden ja
vanhan vuoropuhelu korostaa Pasilan
tornialueen erityisyyttä.

Veturitallien rakennuskokonaisuus ja sen
monipuolinen toiminta säilytetään ja sitä
kehitetään osana Pasilan keskusta-
aluetta. Tavoitteena on, että tornien ra-
jaamat urbaanit kaupunkiaukiot ja Veturi-
tallien autenttinen miljöö nivoutuvat sau-
mattomasti toisiinsa. Toralinnan alue säi-
lytetään nykyisessä asuinkäytössään ja
arvokas miljöö suojellaan. Alue yhdiste-
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tään hellävaraisesti uuteen rakentuvaan
ympäristöön.

Toralinnan ja veturitallien välisen ratapi-
han raiteistot säilytetään joko nykyisessä
käytössä seisontaraiteina tai varustetaan
esimerkiksi lähiliikennejunien päivittäistä
käyttöhuoltoa varten. Seisontaraiteiden
toiminnallisena lähtökohtana on, että aa-
muruuhkan jälkeen osa lähiliikennejunista
on mahdollista ajaa Ilmalan varikon sijaan
näille raiteille. Raiteilla tehdään junien
päivittäishuoltoa ja siivous. Kalusto voi-
daan ottaa käyttöön taas iltaruuhkaan.
Seisontaraiteita on esitetty käytettäväksi
myös museokaluston ja radan kunnossa-
pidon ja muiden veturitallin toimijoiden
käyttöön, siltä osin kun raiteita ei tarvita
lähiliikennekaluston käyttöön.

Toralinnan ja Veturitallien välisen tilan
käyttömahdollisuuksia tutkitaan raiderat-
kaisujen selkiytyessä. Tavoitteena on yh-
distää visuaalisesti ja toiminnallisesti toi-
siinsa nämä historiallisesti merkittävät ra-
kennuskokonaisuudet.

Veturitallien alueella on ympäristötekni-
sissä maaperätutkimuksissa havaittu hait-
ta-aineita, kuten öljyhiilivetyjä ja PAH-
yhdisteitä. Seisonta- ja huoltoraiteiden
alueelle laaditaan kunnostussuunnitelma
ennen alueella suoritettavia kaivutöitä.

Alueella tehdään pohja- ja orsivesien
tarkkailua.

Keski-Pasilan raideliikenneratkaisuja tut-
kitaan asemakaavoituksen kanssa rinnan.
Metroasema sijoittunee kaava-alueen ul-
kopuolelle nykyisen asemarakennuksen
välittömään läheisyyteen. Junaliikenteen
osalta tutkitaan lähijunien Pisara-rataa
sekä lisäraiteiden tarvetta ja sijoittamis-
mahdollisuuksia.

Veturitien liikennemäärä kasvaa tulevai-
suudessa ja katu siirretään tornialueen ja
Veturitallien väliin. Poistuvan satamara-
dan kuiluun suunnitellaan Teollisuuska-
dun jatketta, joka yhtyy Veturitiehen kier-
toliittymässä Pasilan sillan eteläpuolella.

Eläintarhan ala-asteen koulun aluetta on
tarkoitus laajentaa etelään osayleiskaa-
vaan merkitylle julkisten palvelujen ja hal-
linnon alueelle (PY). Aluetta kehitetään
viereisen koulun tarpeisiin ja alueen vä-
häinen rakentaminen on mahdollista.

Aloite

Kaavamuutosalueen pääosa sisältyy Hel-
singin kaupungin ja Suomen valtion väli-
seen aiesopimukseen. Sopimuksen mu-
kaan Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpi-
teisiin asemakaavan muuttamiseksi tai
laatimiseksi.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelu-
alueesta noin 6,4 ha ja Suomen valtio lo-
put noin 14,8 ha. Senaatti-kiinteistöt hal-
linnoi noin 6,9 ha ja Liikenneviraston rau-
tatieosasto noin 7,9 ha valtion alueesta.

Kaavatilanne

Keski-Pasilan osayleiskaavassa, joka on
vuodelta 2006, alueen pohjoisosa on va-
rattu keskustatoimintojen alueeksi, jota
kehitetään hallinnon, kaupan ja julkisten
palvelujen, asumisen ja virkistyksen sekä
alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen
huollon ja liikenteen käyttöön. Torni-
alueelle on merkitty ohjeellisesti raken-
nusoikeutta 100 000 - 130 000 k-m2.

Osayleiskaavan oikeusvaikutteisuus ei
kuitenkaan koske kerrosalamääritystä.
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Veturitallit on osayleiskaavassa merkitty
työpaikka-alueeksi, jonka ympäristö säily-
tetään. Toralinnan alue on merkitty asun-
toalueeksi, jolla ympäristö säilytetään.
Molemmat alueet ovat kulttuurihistorian,
kaupunkikuvan ja rautatieliikenteen histo-
rian kannalta arvokkaita ja sisältyvät val-
takunnallisesti merkittävien asema-alu-
eiden suojelusta solmittuun sopimukseen
(Ympäristöministeriön päätös 9.12.1998).
Päärata ja Veturitallien ja Toralinnan väli-
nen alue on osayleiskaavassa rautatielii-
kenteen aluetta.

Alue on pääosin asemakaavoittamatonta
lukuun ottamatta ympäröiviä katualueita,
opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta, osaa pääradasta sekä Pa-
silankadun ja Veturitien välistä kallio- ja
metsäaluetta, joka on kaavoitettu puistok-
si. Suunnittelualueella voimassa olevissa
asemakaavoissa ei ole rakennusoikeutta
lukuunottamatta koulujen aluetta koske-
vaa asemakaavaa vuodelta 1988. Eläin-
tarhan ala-asteen koulu on merkitty suo-
jeltavaksi rakennukseksi (sr-2).

Muut suunnitelmat ja päätökset

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin
solmimassa aiesopimuksessa vuodelta
2002 on sovittu Keski-Pasilan maankäy-
tön suunnitteluperiaatteiden ja yhteistyön
lisäksi muun muassa alueelle tulevan uu-
dis- ja lisärakennusoikeuden jakamisesta,
alueluovutuksissa noudatettavista peri-
aatteista ja kunnallistekniikan toteuttamis-
ja kustannusvastuusta. Valtio omistaa
sopimusalueesta noin 84 % ja kaupunki
noin 16 %. Suunnittelualueesta aiesopi-
mukseen kuuluu vain länsiosa. Aluetta
kehitetään kokonaisuutena omistusrajois-
ta riippumatta.

Keski-Pasilan jatkosuunnitteluun on kau-
punginvaltuusto hyväksynyt osayleiskaa-

van käsittelyn yhteydessä seuraavat toi-
vomusponnet:
 osayleiskaavaa toteutettaessa selvite-

tään mahdollisuudet myös metron laa-
jentamiseen Pasilasta Sörnäisiin ja
Pasilasta lentokentälle

 jatkosuunnittelun ja toteuttamisen ku-
luessa ei tingitä korkeiden rakennus-
ten ja koko alueen arkkitehtuurisesta
tasosta.

Kaupunginhallitus on kehottanut vuonna
2007 huomioimaan jatkosuunnittelussa
muun muassa seuraavaa:
 julkisen tilan kaupunkikuvallisen laatu-

tason tulee olla korkea sekä pääväylil-
lä että jalankulkuympäristössä

 tulee selvittää mahdollisuudet lisätä
asuntojen määrää Keski-Pasilassa ja
etsiä ennakkoluulottomasti uusia
asumisen sekä toimisto- ja asuinkäy-
tön yhteensovittamisen muotoja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kehot-
tanut vuonna 2006, että jatkosuunnitte-
lussa tutkitaan kaikki asumisen mahdolli-
suudet, jotta asukasmäärää voidaan lisä-
tä alueella. Lisäksi on tutkittava yli 20-
kerroksisten tornien rakentamisen mah-
dollisuudet.

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä

Osayleiskaava-aineisto:
 Keski-Pasila, Osayleiskaava, Selos-

tus, Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2007
 Keski-Pasila, Osayleiskaava, Vaiku-

tusselvitykset, Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto, 2007

 Keski-Pasila, Osayleiskaava, Historia
ja nykyaika, Kaupunkisuunnitteluviras-
to, 2003

 Central Pasila, Outline Plan, CZA -
Cino Zucchi Architetti,  2004

 Keski-Pasilan kaupunkirakenteen vii-
tesuunnitelma, Osa-alue B, Pasilan-
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kadun varren korttelit, Arkkitehtitoimis-
to Tuomo Siitonen, 2004

Muuta aineistoa:
 Central Pasila, Tower Area, Detailed

Plan, CZA - Cino Zucchi Architetti,
2009

 Veturitien ja Pasilan sillan liikenne-
suunnitelmat, Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto, 2010

 Pasilan veturitallit, Raportti historiallis-
ten Pasilan veturitallien roolista Keski-
Pasilan kyljessä ja erilaisista käyttö-
mahdollisuuksista, Kaupunkisuunnitte-
luvirasto, Tuomas Raikamo, 2009

 Keski-Pasilan hulevesiselvitys, Finnish
Consulting Group, 2009

 Keski-Pasila, Rakennettavuusselvitys,
Helsingin kaupunki, Geotekninen
osasto, 2009

 Keski-Pasilan ilmanlaadun arviointi
Veturitien eri liikennemäärillä, Ilmatie-
teen laitos, 2009

 Töölön metrolinjan alustavan yleis-
suunnitelman tarkistaminen ja Pasilan
metroaseman vaihtoehdot, Sito Oy,
Arkkitehtitoimisto HKP Oy, 2008

 Ympäristötekninen maaperätutkimus,
Keski-Pasilan ratapiha, Golder Asso-
ciates, 2008

 Keksi oma Keski-Pasila, nettikysely
kaupunkilaisille, 2006

 Keski-Pasilan katuverkon yleissuunnit-
telu, Sito Oy, 2006

 Keski-Pasilan, Ilmalan ja MTV 3 alu-
een vesihuollon yleissuunnitelma,
FINNMAP Infra Oy, 2006

 Keski- ja Pohjois-Pasila, Meluselvitys,
Akukon Oy, 2004

 Pasilan alueen tärinä- ja runkome-
luselvitys, KSV, Vibkon Oy, 2004

 Keski-Pasilan tuulisuuskartoitus, Insi-
nööritoimisto Sormunen & Uuttu Oy,
2004

 Keski-Pasilan ratapihan pilaantunei-
den maiden selvitys, Ratahallintokes-

kus/SCC Viatek, 2003
 Keski-Pasilan ratapihaselvitys, Henki-

löliikenteen tarpeet, Ratahallintokes-
kus, Sito Oy, 2003

 Keski-Pasilan toiminnallinen selvitys,
Ratahallintokeskus, Sito Oy, 2002

 Pasilan veturitallit, Rakennushistorial-
linen tarkastelu. Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirasto, Riitta Salastie,
1995

Käynnissä olevat selvitykset:
 Pasilankadun liikennesuunnitelma,

Kaupunkisuunnitteluvirasto
 Keski-Pasilan pääkatujen ja vesihuol-

lon yleissuunnitelma, HKR, Sito Oy
 Keski-Pasilan korkean rakentamisen

poikkeamisohje, Ramboll Oy
 Keski-Pasilan asemakaavoitusvaiheen

tuulisuusselvitys, WSP Finland  Oy
 Tornien teknistaloudellinen toteutetta-

vuusselvitys
 Pisara-radan yleissuunnittelu ja ym-

päristövaikutusten arviointi, Liiken-
nevirasto, Sito Oy

 Uuden lisäraiteen suunnittelu Pasilan
aseman länsipuolelle, Liikennevirasto,
Sito Oy

Vaikutusten arviointi

Osayleiskaavan yhteydessä tehtyjä vaiku-
tusten arviointeja täydennetään tarvittavil-
ta osin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat tarpeen mukaan kaavan
toteuttamisen vaikutuksia

yhdyskuntarakenteeseen. Rakentami-
sen vaikutuksia arvioidaan suhteessa
olemassa olevaan kaupunkirakentee-
seen, väestön, työpaikkojen ja palve-
lujen määrään, sijoittumiseen ja sisäl-
töön sekä yhdyskuntarakenteen toimi-
vuuteen.
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maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuu-
riperintöön ja rakennettuun ympäris-
töön. Arvioidaan rakentamisen aiheut-
tamia muutoksia, erityisesti Keski-
Pasilan ympäröiviin katutiloihin ja Pa-
silan sillalle, arvokkaisiin rakennuksiin
ympäristöineen, lähi- ja kaukonäky-
miin sekä Helsingin merelliseen siluet-
tiin.
luontoon. Arvioidaan rakentamisen
vaikutuksia luonnonolosuhteisiin, kas-
villisuuteen ja luonnon monimuotoi-
suuteen.
ekologiaan. Arvioidaan rakentamisen
ekologisia vaikutuksia.
maa- ja kallioperään sekä veteen.
Selvitetään rakentamisen vaikutukset
erityisesti pohjaveteen ja hulevesiin.
liikenteeseen. Arvioidaan rakentami-
sen vaikutuksia erityisesti joukkoliiken-
teeseen sekä pyöräily- ja kävelyreit-
teihin.
teknisen huollon järjestämiseen.
Varmistetaan kortteleiden liittyminen
Keski-Pasilaan suunniteltaviin tekni-
sen huollon verkostoihin ja alueen
yleistasaukseen.
yhdyskuntatalouteen. Selvitetään vai-
kutukset rakentamisen kustannuksiin,
energia-, vesi- ja jätehuollon järjestä-
miseen ja kustannuksiin.
terveyteen ja turvallisuuteen. Selvite-
tään maaperän pilaantuminen ja kun-
nostustarve. Varmistetaan liikenteen
melun ja päästöjen vaikutusten huo-
mioiminen suunnitteluratkaisussa.
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Arvioidaan suunnitelman toteutuksen
vaikutukset sosiaalisiin oloihin, elin-
oloihin, palveluihin, kulttuuriin ja viih-
tyisyyteen.
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.

Vaikutusten arvioinnin tuloksia esitellään
suunnittelutyön aikana. Arvioinneista laa-

ditaan yhteenveto asemakaavaselostuk-
seen

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Suunnittelun eri vaiheissa suunnitelmia
esitellään näyttelyissä ja järjestetään kai-
kille avoimia keskustelutilaisuuksia. Ta-
voitteena on, että osalliset ja muut kiin-
nostuneet saavat tietoa suunnittelun ete-
nemisestä ja tuovat valmisteluun näke-
myksiä ja kehittämisehdotuksia.

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 22.10.2010.

Keskustelutilaisuus on 29.9.2010 klo
17.30–19.30 kaupunkisuunnittelun info-
ja näyttelytila Laiturilla vanhan linja-auto-
aseman rakennuksessa Kampissa, osit-
teessa Narinkka 2.

Kaavan valmistelija on tavattavissa kes-
kustelutilaisuudessa ja lisäksi kaupunki-
suunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
alueen suunnitteluperiaatteita ja liikenne-
suunnitelmia on esillä 27.9.–22.10.2010

 Laiturilla, Narinkkatori 2, Kamppi
 Pasilan kirjastossa, Kellosilta 9
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 1 krs
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt").

Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan vuosina
2011 2012. Luonnoksen nähtävilläolosta
ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella se-
kä viraston Internet-sivuilla ja siitä on
mahdollisuus esittää mielipiteensä.
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Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.  Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisen viran-
omaisneuvottelun tarve arvioidaan kaa-
voituksen edetessä.

Samanaikaisesti, kun asemakaavaluon-
nosta laaditaan, järjestetään Pasilan sil-
lan pohjoispuolisesta keskustakorttelista
suunnittelu- ja toteutuskilpailu. Keskusta-
korttelin kilpailun ratkettua voidaan voitta-
neen ehdotuksen ja tornialueen kaava-
luonnoksen yhteensopivuus tarkistaa.

Tavoitteena on, että kaavaluonnos olisi
kaupunkisuunnittelulautakunnan käsitel-
tävänä vuoden 2013 alussa.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuoden
2013 loppupuolella.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2014.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat, yritykset ja oppilaitokset,
Liikennevirasto, VR-Yhtymä Oy, Se-
naatti-kiinteistöt, Helsingin seurakun-
nat

 Helsingin kaupunginosayhdistysten
Liitto HELKA ry, Pasila-seura, Alppila-
Seura, Käpylä-seura, Kumpula-seura,

Hermanni-Vallila seura, Kanta-Hel-
singin omakotiyhdistys ry, Helsinki-
Seura ry, Helsingin kaupunkisuunnit-
teluseura, Metropoliseura ry, Kynnys
ry, Invalidiliitto ry, Helsingin Polkupyö-
räilijät ry

 Helsingin Yrittäjät ry, Helsingin seu-
dun kauppakamari

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
Helsingin Energia, asuntotuotantotoi-
misto, elinkeinopalvelu, hallintokes-
kus, kaupunginkirjasto, kaupunginmu-
seo, kiinteistövirasto, kulttuurikeskus,
liikennelaitos, liikuntavirasto, nuori-
soasiainkeskus, opetusvirasto, pelas-
tuslaitos, rakennusvalvontavirasto, ra-
kennusvirasto, sosiaalivirasto, talous-
ja suunnittelukeskus, terveysvirasto,
ympäristökeskus

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne ja ympä-
ristökeskus (ELY), Museovirasto, Hel-
singin kihlakunnan poliisilaitos, Hel-
singin seudun liikenne (HSL), Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut/Vesi
(HSY/Vesi)

 Muut ilmoituksensa mukaan

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallis-
tumismahdollisuuksista tiedotetaan:
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyh-

tiöiden kirjeet lähetetään isännöitsijöil-
le, joiden toivotaan toimittavan tiedon
osakkaille ja asukkaille)

 Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-
bladetissa, Metro -lehdessä ja Helsin-
gin Uutisissa

 www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä
nyt)
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 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metro -lehdessä sekä
viraston Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi 310 37378
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

Maankäytön suunnittelu:

projektipäällikkö Timo Lepistö
puhelin 310 37232
sähköposti timo.lepisto(a)hel.fi

arkkitehti Ville Purma
puhelin 310 37261
sähköposti ville.purma(a)hel.fi

Teknistaloudellinen suunnittelu:
insinööri Peik Salonen
puhelin 310 37248
sähköposti peik.salonen(a)hel.fi

Liikennesuunnittelu:
insinööri Harri Verkamo
puhelin 310 37127
sähköposti harri.verkamo(a)hel.fi

Maisemasuunnittelu:
maisema-arkkitehti Anu Lamminpää
puhelin 310 37258
sähköposti anu.lamminpaa(a)hel.fi

Osallistuminen:
vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-
Lehtonen
puhelin 310 37436
sähköposti tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi


