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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelin 27671
tonttia 7, joka sijaitsee osoitteessa Hämeentie 157. Kaavaratkaisu
mahdollistaa nykyisen teollisuus-, varasto- ja toimistorakennuksen
muuttamisen asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakentamisen käyt-
töön.

Tavoitteena on muuttaa nykyinen rakennus monipuoliseen käyt-
töön ns. hybridirakennukseksi. Suurin osa kerrosalasta osoitetaan
asuinkäyttöön, kolmeen kerrokseen saa rakentaa palveluasu-
mista, Hämeentien varteen on osoitettu katutasoon liiketilaa vä-
hintään 600 k-m2 ja yksi kerrostasoista säilytetään toimitilakäy-
tössä. Käyttötarkoituksen muutoksen takia rakennusrunko täytyy
osin purkaa asuntojen riittävän valonsaannin turvaamiseksi. Pois-
tuva kerrosala on sijoitettu 14 kerrosta korkeaan uudisraken-
nusosaan, joka tulee olemaan lähiympäristössään kaupunkikuval-
linen dominantti.

Uutta asuntokerrosalaa on 11 300 k-m2, toimitilaa 800 k-m2 ja lii-
ketilaa 600 k-m2. Asukasmäärän lisäys on 250 uutta asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti alueen kaupun-
kikuvaan sekä toimintaan. 14-kerroksinen rakennusosa nousee
ympäröivää rakennuskantaa korkeammalle ja muodostaa Arabi-
anrannan pohjoisen portin. Rakennuksen käyttötarkoituksen muu-
toksen myötä suurin osa nykyisistä työpaikoista poistuu ja tilalle
tulee asumista. Katutason liiketila aktivoi osaltaan Hämeentien
kaupunkitilaa.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu haki-
jan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on toiminnoiltaan monipuolisen kau-
punkiympäristön toteutuminen sekä asuntotuotannon edistämi-
nen.

Tavoitteena on rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen
asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakentamisen käyttöön. Suurin
osa kerrosalasta on osoitettu asuinkäyttöön. Katutasossa säilyte-
tään liiketilaa vähintään 600 k-m2 aktiivisen katutilan ja palvelui-
den säilyttämiseksi. Käyttötarkoituksen muutoksen takia olemassa
olevaa rakennusrunkoa täytyy osin purkaa asuntojen riittävän va-
lonsaannin turvaamiseksi. Poistuva kerrosala on sijoitettu 14 ker-
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rosta korkeaan uudisrakennusosaan, joka tulee olemaan lähiym-
päristössään kaupunkikuvallinen dominantti. Tavoitteena on kor-
keamman rakennusosan rakentuminen arkkitehtuuriltaan laaduk-
kaana ja kaupunkikuvaa rikastuttavana elementtinä. Asemakaava
on laadittu viitesuunnitelman (Arkkitehdit Huttunen Lipasti Oy)
pohjalta ja yhteistyössä hakijan (Arabian kiinteistö Oy) kanssa.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että edistetään asuntotuotantoa sekä vahviste-
taan kumppanuutta ja osallisuutta toimintatapana.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 2520 m2.
Tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 12 700 k-m², josta
11 300 k-m² on osoitettu asumiseen, 800 k-m² toimitilalle ja 600 k-
m² katutason liiketilalle.
Tonttitehokkuus on e = 5,0.
Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 2410 k-m².

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueella on 60-luvun alussa rakennettu seitsenkerrok-
sinen teollisuus-, varasto- ja toimistorakennus. Rakennuksen
maantasokerroksessa on liiketilaa. Rakennuksen julkisivut ovat
puhtaaksi muurattua kahitiiltä ja rappausta. Katutason julkisivussa
on suuria näyteikkunoita.

Tontti rajautuu pohjoisessa vehreään Verkatehtaanpuistoon ja
idässä Hämeentiehen. Etelässä tontti liittyy saumattomasti osaksi
suurta korttelikokonaisuutta, viereisen tontin rakennus jatkuu julki-
sivuiltaan, korkeudeltaan ja kattomuodoiltaan samanlaisena. Län-
nessä ympäristöä täydentää Kaanaanpihalle vuonna 2012 raken-
nettu teollisen rakentamisen mittakaavaan istutettu asuinkerros-
talo.

Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue (ALP)

Korttelialue on osoitettu kerrostalolle, joka on pääosin nykyisen
rakennuksen mukaan seitsemän kerrosta korkea. Rakennuksen
itäpäähän on osoitettu rakennusalue 14-kerroksiselle asuinraken-
nukselle. Tontille saa rakentaa palveluasumista enintään kolmeen
kerrokseen. Katutasoon tulee rakentaa liiketilaa vähintään 600 k-
m2, joka saadaan rakentaa asemakaavakarttaan osoitetun kerros-
alan lisäksi.
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Kaava mahdollistaa asuinkerrostalon toteuttamisen viitesuunnitel-
man mukaisesti nykyistä rakennusta hyödyntäen, jolloin raken-
nusrunkoa täytyy osittain purkaa asuntojen riittävän valonsaannin
turvaamiseksi. Tontilla olemassa olevasta rakennuksesta tulee
säilyttää vähintään 80 %.

14-kerroksisen uudisosan tulee erottua seitsenkerroksisesta jalus-
taosasta ja se tulee rakentaa julkisivuiltaan korkeatasoisena, julki-
sivumateriaalina tulee käyttää pääosin lasia.

Liikenne

Lähtökohdat

Tontti rajautuu Hämeentiehen, mutta ajo tontille on Kaanaanka-
dun ja tontin 27671/11 kautta. Hämeentie on alueellinen kokooja-
katu ja sen liikennemäärä on n. 10 000 ajon/vrk.

Aiemmin laaditussa liikennesuunnitelmassa (piirustus 6771) Hä-
meentielle on osoitettu pyöräkaistat ja bussipysäkkien sijainteihin
on osoitettu pieniä muutoksia. Eteläsuunnan bussipysäkki tulee
sijaitsemaan noin 200 m päässä tontista ja pohjoisen suunnan py-
säkki tontin edustalla, mikä vastaa korkeinta joukkoliikenteen pal-
velutasoa. Raitiotiepysäkki sijaitsee linnuntietä n. 0,5 km päässä.

Hämeentien ja Kaanaankadun varressa on aikarajoitettua pysä-
köintiä, joka on tarkoitettu vieras- ja asiointipysäköintiin. Pitkäai-
kainen pysäköinti tapahtuu tonteilla. Kiinteistön 30 autopaikkaa
sijaitsee omalla tontilla kellarissa ja 62 autopaikkaa korttelin yhtei-
sessä pysäköintilaitoksessa, AH-korttelialueella pihakannen alla.
Tontin kellari ja pysäköintilaitos ovat sisäyhteydessä toisiinsa. Py-
säköintiin ajetaan Kaanaankadulta. Lisäksi tontin pihatasossa on
lastauspaikka ja joitain autopaikkoja, joille siis ajetaan viereisen
tontin kautta.

Kaavaratkaisu

Ajoyhteydet tontille pysyvät ennallaan, joskin ajo viereisen tontin
kautta, nykyistä rasitetta käyttäen, vähenee koska asuinrakennuk-
sella ei ole samanlaisia tarpeita lastauspihan käytölle kuin nykyi-
sellä toimijalla, eikä pihatasolla ole autopaikkoja. Katuverkolla ton-
tin aiheuttama moottoriajoneuvoliikenteen määrä ei muutu merkit-
tävästi.

Autopaikkanormit ovat:
- asuminen 1 ap / 135 k-m2
- toimistot ja liiketilat 1 ap / 150 k-m2
Tontin autopaikat sijoittuvat tontin omaan kellariin sekä korttelin
yhteiseen pysäköintilaitokseen. Vieras- ja asiointiautopaikat sijait-
sevat katujen varsilla.
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Asumisen osalta pyöräpaikkanormi on 1 pp / 30 k-m2, joista vä-
hintään 75% on sijoitettava rakennuksiin piha- tai katutasoon ja
loput paikoista ulkotiloihin kulkureittien ja sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Liiketilojen osalta pyöräpaikkanormi on 1 pp / 50 k-m2 tai 1
pp / 3 työntekijää. Vieraspysäköintinormi on 1 pp / 1000 k-m2 ja
paikat on sijoitettava sisäänkäyntien läheisyyteen. Pyöräpaikoissa
tulee olla runkolukitusmahdollisuus.

Palvelut

Lähtökohdat

Korttelissa on elintarvikeliike ja liiketiloja. Lähiympäristössä ovat
varsin kattavat julkiset ja kaupalliset palvelut, päiväkoteja, koulu,
kirjasto, ravintoloita ja liiketiloja.

Kaavaratkaisu

Katutasoon Hämeentien varteen tulee rakentaa liiketilaa vähin-
tään 600 k-m2 alueen palvelutarjonnan tukemiseksi ja katutilan
elävöittämiseksi.

Esteettömyys

Asemakaava-alueella palveluasumisen kohdalla tulee kiinnittää
erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Muilta
osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia
aluetta.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Rakennushanke perustuu olemassa olevan rakennuksen hyödyn-
tämiseen ja nykyisen tehokkaan korttelirakenteen tiivistämiseen.
Alueella on jo nyt tehokas korttelirakenne, kattavat lähipalvelut ja
hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa hyödynnetään olemassa olevaa rakennusrun-
koa ja materiaaleja, kun nykyinen rakennus muutetaan uuteen
käyttöön. Ratkaisu on ekologisesti kestävä verrattuna vanhan ra-
kennuksen purkamiseen ja korvaamiseen uudisrakennuksella.
Rakennuksen maantasokerros Hämeentiellä rakennetaan aktii-
viseksi.



9 (14)

Suojelukohteet

Suunnittelualueen lähistöllä sijaitsevat seuraavat RKY-kohteet:
Arabian tehtaat, Helsingin Vanhakaupunki, Vantaanjokisuun vesi-
ja viemärilaitokset.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Koska rakennukseen tulee nykyistä rakennuskantaa huomatta-
vasti korkeampi osa, tulee kiinteistökohtaisen vedenpaineen koro-
tustarve selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Maaperän pilaantuneisuuden kunnostaminen

Lähtökohdat

Alue rajautuu Arabianrannan alueeseen, jossa maaperää on kun-
nostettu laaja-alaisesti. Arabianrannan alueella pilaantuneisuutta
on aiheuttanut etenkin posliinitehtaan jäte, jota on aikanaan käy-
tetty rannan täyttämiseen. Arabianrannan asuinalueen kunnosta-
minen on kaava-alueen naapurustossa tehty noin vuosina 2005
2008. Kaava-alueen rakennuksessa on ollut teollista toimintaa,
kuten tekstiilitehdas ja korjaamo.

Kaavaratkaisu

Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa tulee varmistaa, että
teollista käyttöä palvelleet jäävät rakenteet täyttävät terveellisyy-
den ja turvallisuuden vaatimukset myös haitta-aineiden osalta.
Maaperän pilaantuneisuus tulee selvittää ja mahdollinen pilaantu-
nut maa-aines puhdistaa asemakaavan mukaiseen käyttötarkoi-
tukseen soveltuvaksi. Asemakaavassa on maaperän pilaantunei-
suutta koskeva kaavamääräys.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Hämeentien liikenne aiheuttaa alueelle melu- ja ilmanlaatuhait-
toja. Kaava-alueelle ja sen lähistöllä sijaitsee myös LVIS-laitteita,
tuottavat melua ympäristöön. Tontilla ja kaava-alueen eteläpuo-
lella sisäpihalla on lastauspaikkoja, joista voi aiheutua lähinnä
meluhäiriötä.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutosalueelta on laadittu ympäristömeluselvitys (A-insi-
nöörit 1615085.1A, 20.10.2018). Selvityksessä on mallintamalla



10 (14)

arvioitu liikenteestä aiheutuvia keskiäänitasoja kohteen julkisi-
vuilla ja ulko-oleskelualueilla. Lisäksi selvityksessä on tarkasteltu
LVIS-laitteiden ja läheisen lastauslaiturin tuottaman melun vaiku-
tusta asumiseen.

Asuintilojen ja muiden vastaavien tilojen ulkovaipan äänitasoerolle
on annettu vähimmäisvaatimus 30 dB liikennemelua vastaan. Ta-
voitteena on selvityksen suosituksen mukaisesti varmistaa tavan-
omainen uudisrakentamisen perustaso ääneneristävyydelle myös
korttelialueen sisäpihan puolella. Sisäpiha säilyy liikennöitynä
etenkin kaava-alueen eteläpuolelle sijoittuvalla ympäristöhaittoja
aiheuttamattoman teollisuus- ja varastorakennusten sekä toimis-
torakennusten korttelialueella. Perusäänitasoerovaatimuksella ha-
lutaan turvata myös sisätilojen riittävän alhainen melutaso ottaen
huomioon LVIS-laitteista mahdollisesti aiheutuvat meluhaitat. Hä-
meentien puoleiselle julkisivuille on lisäksi erikseen annettu kaa-
vamääräys rakennuksen julkisivuun kohdistuvasta liikenteen ai-
heuttamasta päiväajan keskiäänitasosta, jonka perusteella voi-
daan määrittää vaatimus ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle
määräytyen sisätilojen käyttötarkoituksen perusteella.

Asemakaavassa on annettu määräys, jonka mukaan leikkiin ja
oleskeluun käytettävillä piha-alueilla tulee saavuttaa VNp
1992/993 mukaiset melutason ohjearvot päivällä ja yöllä, vaikka
viitesuunnitelman mukainen leikki- ja oleskelualue on suojassa lii-
kenteen haitoilta. Määräyksellä on haluttu varmistaa, ettei leikki-
alueen läheisyydessä sijaitsevien LVIS-laitteiden aiheuttama melu
ylitä ohjearvoja, mikäli niitä ei uusita kaavan mukaisen rakentami-
sen yhteydessä.

Hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi, on Hämeentiehen rajau-
tuvaan rakennukseen annettu määräys tuloilman ottamisesta kat-
totasolta.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Asemakaavaehdotuksen laadinnan yhteydessä on laadittu ympä-
ristömeluselvitys, varjotutkielma, selvitys rakennuksen käyttöhisto-
riasta sekä yritysvaikutusten arviointi. Selvitykset ovat selostuksen
liitteinä.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.
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Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käy-
tävissä maankäyttösopimusneuvotteluissa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti alueen kaupun-
kikuvaan. 14-kerroksinen rakennusosa nousee selvästi korttelira-
kenteen seitsemän- ja kahdeksankerroksisen rakennuskannan
yläpuolelle ja muodostaa Arabianrannan pohjoisen portin. Korke-
ampi osa on sijoitettu pois Hämeentien katulinjasta jolloin muutos
katunäkymässä pohjoisesta lähestyttäessä jää hillitymmäksi kuin
jos tornimainen osuus olisi kiinni Hämeentiessä. Samalla korkean
rakennusosan varjostavuusvaikutukset kadun toisella puolella ole-
vaan rakennuskantaan jäävät vähäisemmiksi.

Suunnittelualueen eteläpuolella Arabian tehdaskortteleiden täy-
dennysrakentamiseen on suunniteltu 15-22 kerrosta korkeita tor-
neja. Korkeamman rakennusosan rakentaminen on linjassa Arabi-
anrannan tehdasympäristön täydennysrakentamisen kanssa.

Vaikutukset elinkeinoihin

Asemakaavan muutoksen takia joudutaan irtisanomaan suurin osa
rakennuksessa nyt toimivien yritysten vuokrasopimuksista, joten
yritykset joutuvat etsimään uusia toimitiloja muualta. Korvaavia toi-
mitiloja on lähistöllä tarjolla mm. Arabian tehdaskorttelissa. Lisäksi
lähistölle ollaan kaavoittamassa ja rakentamassa myös uutta toi-
mitilaa.

Yksi kerros, vähintään 800 k-m2 rakennuksessa jää toimitilakäyt-
töön. Nykyisistä toimijoista voisi näissä tiloissa työskennellä jat-
kossakin noin 50 henkilöä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa palveluasumisen rakentami-
sen enintään kolmeen kerrokseen rakennuksessa. Palveluasumi-
sen työllisyysvaikutukset kattavat hoitohenkilökunnan, ruokahuol-
lon, siivouksen ja muut mahdolliset oheispalvelut. Suunnitelma tuo
siten poistuvien työpaikkojen tilalle uusia.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on kantakaupunki C2 aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa ei ole tilavarauksia
alueelle. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan
mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 10240 (tullut voimaan
6.11.1998). Kaavan mukaan alue on ympäristöhaittoja aiheutta-
mattoman teollisuus- ja varastorakennusten sekä toimistoraken-
nusten korttelialue. Rakennusten neljän alimman kerroksen tulee
soveltua teollisuudelle. Rakennuksen ensimmäiseen maanpäälli-
seen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hake-
muksesta.
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Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 9.4. 27.4.2018 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Arabianrannan kirjastossa, osoite Hämeentie 135 A
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuollon lisärakentami-
seen ja johtosiirtoihin. Kannanotossa todettiin, ettei asemakaavan
muutos aiheuta toimenpiteitä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat uudisrakentamisen korkeuteen, kaupunki-
kuvaan sekä varjostusvaikutuksiin, käyttötarkoituksen muuttami-
seen toimitila- ja pienteollisuustilasta asumiseen, yhtiön teknisiin
rasitteisiin, työmaalogistiikkaan, liikenteen ja pelastusajon järjes-
telyihin. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että
rakennukseen on osoitettu toimitilaa vähintään 800 k-m2 sekä ka-
tutason liiketilaa vähintään 600 k-m2. Uudisrakentamisen varjos-
tusvaikutuksia on tutkittu erillisellä varjotutkielmalla.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 5 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä 2.9.2019

Marja Piimies
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TIIVISTELMÄ

Tässä selvityksessä tutkitaan tieliikenteen aiheuttamia äänitasoja kohteen Hämeenkatu 157
kaavamuutosta varten. Selvityksessä tarkastellaan liikenteestä aiheutuvia keskiäänitasoja koh-
teen julkisivuilla ja ulko-oleskelualueilla sekä määritetään ulkovaipan ja parvekkeiden äänita-
soerovaatimukset. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan LVIS-laitteiden ja läheisen lastauslaiturin
tuottaman melun vaikutusta kohteen asumiseen.

Kohde koostuu olemassa olevasta pienteollisuusrakennuksesta, jonka pohjoispääty muute-
taan asumiskäyttöön. Kohteen 3.11.2016 päivätyn hankesuunnitelman perusteella rakennuk-
sen pohjoispuolen päälle rakennetaan 5-kerroksinen ja sisäpihalle 7-kerroksinen rakennus-
massa, rakennuksen pohjoispuoli avataan katutasolta sisäpihalle ja rakennuksen päälle sijoi-
tetaan sisäpihalle avautuva kattoterassi.

Kohteen ulko-oleskelualueet sijaitsevat hankesuunnitelman perusteella tontin itäreunalla sekä
kattoterassilla. Selvityksen perusteella liikenteestä aiheutuvat äänitasot eivät ylitä valtioneu-
voston päätöksen ohjearvoja näillä oleskelualueilla.

Kohteen ulkovaipan ääneneristys tulee mitoittaa käyttäen rakennuksen Hämeentien puolei-
LA,vaad = 32 dB. Muilla julkisivuilla tulee soveltaa Ym-

LA,vaad = 30 dB.

Kohteen parvekkeiden äänitasoerovaatimus LA,vaad on suurimmillaan rakennuksen länsijulki-
sivulla LA,vaad = 12 dB ja pohjoisjulkisivulla LA,vaad = 7 dB.  Parvekkeiden äänitasoerovaati-
mukset LA,vaad on suositeltavaa määrittää rakennuslupavaiheessa parvekelinjoittain siten, että
parvekkeilla vallitsevat keskiäänitasot eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ohjear-
voja.

Liikennemelun lisäksi kohteessa on tarkasteltu LVIS-laitteiden tuottamaa melua. Läheisten ra-
kennusten vesikatolla sijaitsee pääasiassa huippuimureita, joiden tuottama melu ei ole merkit-
tävä melunlähde tarkasteltavalle tontille. Piha-alueen läheisyydessä sijaitsee kohteen autohal-
lin savunpoistolaite ja savunpoistokoneen tuloilma-aukko. Kaavamuutosalueen rakennuksen
katolla sijaitsevat lauhduttimet ja muut LVIS-laitteet on suunniteltu uusittavan. Viimeistään ra-
kennusluvan yhteydessä on varmistettava että niistä laitteista aiheutuvat keskiäänitasot LA,eq,T

eivät ylitä oleskelualueilla tai asuinhuoneiden avattavien ikkunoiden ulkopuolella 45 dB.

Kohteen eteläpuolella sijaitseva sisäpihan lastauslaituri ei ole kaavamuutoksen jälkeen yritys-
ten käytössä. Eteläpuolisen tontin (Hämeentie 157) yritys Suomen Muuttolaatikko Oy käyttää
sisäpihaa ainoastaan kuorma-autojen pysäköintiin. Sisäpihasta ei tällöin aiheudu erityistä me-
luhaittaa, mutta koska se on liikennöity, suosittelemme, että kohteen sisäpihan julkisivujen ul-
kovaipan ääneneristävyyden mitoituksessa sovelletaan ympäristöministeriön vähimmäisvaati-
musta LA,vaad = 30 dB.

Tampereella 22.10.2018

A-INSINÖÖRIT SUUNNITTELU OY

Henry Niemi, projekti-insinööri
Cecile Simon-Bellamy, akustiikkasuunnittelija
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1 JOHDANTO

1.1 Tilaaja

Arabian kiinteistö Oy
Hämeentie 157
00560 Helsinki

Eva Pellonmaa p. 050 59 60 532
eva.pellonmaa@kolumbus.fi

1.2 Tekijät

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
puh. 0207 911 888, fax. 0207 911 778

DI Henry Niemi p. 0207 911 705
henry.niemi@ains.fi

TkK Cecile Simon-Bellamy p.0207 911 677
cecile.simon-bellamy@ains.fi

1.3 Kohde ja selvityksen tarkoitus

Kohde: Hämeentie 157
00560, Helsinki

Tehtävä: Kaavamuutoksen liikennemeluselvitys

Tässä selvityksessä tutkitaan kaavamuutosta varten tieliikenteen tuottamia melutasoja koh-
teen Hämeentie 157 julkisivuille ja piha-alueille. Selvityksessä tarkastellaan piha-alueen sijoi-
tusta sekä määritetään julkisivuilta ja parvekkeilta vaadittavat äänitasoerot siten, että meluta-
sojen ohjearvot saavutetaan. Selvityksessä arvioidaan myös läheisten rakennusten LVIS-lait-
teiden sekä kaavamuutosalueen vieressä sijaitsevan lastauslaiturin melua tontin alueelle.

2 LÄHTÖTIEDOT

2.1 Maastomalli ja rakennukset

Selvitys perustuu Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy:n 3.11.2016 päivättyyn
hankesuunnitelmaan sekä Maanmittauslaitokselta saatuun avoimeen pohjakartta-aineistoon.
Kartta sisältää alueen korkeustiedot sekä rakennusten ja liikenneväylien sijainnit:
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi. Korttelin hankesuunni-
telman mukainen asemapiirustus on esitetty kuvassa 1.

mailto:eva.pellonmaa@kolumbus.fi
mailto:henry.niemi@ains.fi
mailto:cecile.simon-bellamy@ains.fi
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi
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Kuva 1. Kohteen Hämeentie 157 kaavamuutosalueen asemapiirustus.

2.2 Liikenne

Kohteen läheisyydessä sijaitsevat merkittävät liikennemelulähteet ovat Hämeentie ja Kaanaan-
katu. Teiden nykyiset ja ennustetut liikennemäärät on saatu Helsingin kaupungilta. Teiden kes-
kiarkivuorokauden liikennemäärät, nopeusrajoitukset sekä raskaan liikenteen osuus on esitetty
taulukossa 1. Yö- ja päiväajan liikennemäärät lasketaan oletuksella, että 90 % keskiarkivuoro-
kausiliikenteestä ajoittuu päiväajalle (klo 7 22) ja loput yöajalle (klo 22 7).

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt keskiarkivuorokauden liikennemäärät

Tieosuus
KAVL

Nykytilanne
v. 2018

[ajon/vrk]

KAVL
Ennuste
v. 2040

[ajon/vrk]

Nopeus-
rajoitus
[km/h]

Raskaan
liikenteen

osuus

Hämeentie 10200 11500 40 7 %
Kaanaankatu 1300 1300 30 5 %*

*raskaan liikenteen osuus arvioitu

3 VAATIMUKSET

3.1 Valtioneuvoston päätös 993/1992 melutason ohjearvoista

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [1] on määritelty melun A-painotetun ekvivalenttitason
LA,eq enimmäisarvot ulko- ja sisätiloissa. Päätöksessä määritetyt suurimmat sallitut äänitasot
on esitetty taulukossa 2.



1615085.1A 6 (12)

22.10.2018

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

1615085.1A Hämeentie 157
Kaavamuutoksen ympäristömeluselvitys

22.10.2018

Taulukko 2. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset suurimmat sallitut ohjearvot

Sovellettava alue

Melun A-painotetun ekvivalenttitason
enimmäisarvo LA,eq

Päiväaikaan
(klo 7-22)

Yöaikaan
(klo 22-7)

Ohjearvot ulkona

Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilai-
toksia palvelevat alueet

55 dB 45 / 50 dB*

Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB

Ohjearvot sisällä

Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -
*Yöohjearvo vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä uusi vai vanha alue. Uusilla alueilla yöoh-
jearvo on 45 dB ja vanhoilla alueilla 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöoh-
jearvoa.

3.2 Ympäristöministeriön asetus 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä

Ympäristöministeriön asetuksessa 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä on määrätty, että
asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita sisältävän rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys
on suunniteltava ja toteutettava aina siten, että äänitasoero on vähintään 30 dB [2]. Mää-
räystä sovelletaan silloin, kun asemakaavassa ei ole annettu kaavamääräystä ja rakennus-
paikka sijaitsee melualueella. Rakennuspaikka voidaan katsoa sijaitsevan melualueella, kun
se sijaitsee meluvyöhykkeellä, joka on 5 dB valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ulkomelun
ohjearvoa pienempi, eli päiväaikaan 50 dB ja yöaikaan 45 dB. Kerrostalojen sisäpihalla, mi-
käli julkisivuun ei kohdistu melukuormaa, voi ääneneristysvaatimus edelleen perustua ta-
pausharkintamenettelyyn.

Asetuksessa on myös määrätty, että saman tai läheisen asuinrakennuksen taloteknisten lait-
teiden synnyttämä keskiäänitaso LA,eq,T ei saa ylittää ikkunoiden tai tuuletusluukkujen ulko-
puolella sekä oleskeluun käytettävillä parvekkeilla tai virkistykseen käytettävillä piha- tai oles-
kelualueilla 45 dB. [2]

Ympäristöministeriön ääniympäristöohjeen [3] mukaan piha- ja oleskelualueiden sekä parvek-
keiden meluntorjunnan suunnittelussa sovelletaan asemakaavan määräyksissä annettuja lu-
kuarvoja. Jos asemakaavassa ei ole tällaisia määräyksiä, noudatetaan asetuksen 796/2017
määräystä, jonka mukaan virkistykseen käytettävät rakennuksen piha- ja oleskelualueet sekä
oleskeluun käytettävät parvekkeet on suunniteltava ja toteutettava siten, että melun keskiääni-
taso klo 7 22 ei ylitä 55 dB [2].
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3.3 Kohteessa sovellettavat vaatimukset

Kaavamuutosta laatiessa sovelletaan valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 määritettyjä oh-
jearvoja, jolloin liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso ei saa asuintiloissa ylittää päiväaikana
LA,eq,7-22 = 35 dB tai yöaikana LA,eq,22-7 = 30 dB. Kohde on tulkittu vanhaksi alueeksi, jolloin
liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso ei saa ulko-oleskelualueilla ja parvekkeilla ylittää päiväai-
kana LA,eq,7-22 = 55 dB tai yöaikana LA,eq,22-7 = 50 dB.

Rakennuspaikka sijaitsee melualueella, jolloin ulkovaipan ääneneristävyyden osalta sovelle-
taan Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vähimmäisvaatimusta. Ulkovaipan äänita-
soeron on tällöin LA,vaad = 30 dB.

LVIS-laitteiden melun osalta sovelletaan Ympäristöministeriön asetuksessa 796/2017 esitettyä
vaatimusta, jonka mukaan oleskelualueilla tai asuntojen ikkunoiden ulkopuolella taloteknisten
laitteiden tuottama keskiäänitaso ei saa ylittää LA,eq,T = 45 dB.

4 MALLINNUS

Meluselvityksissä käytettävä melumallinnusohjelmisto CadnaA 2018 sisältää pohjoismaiset tie-
liikenne-, raideliikenne- ja ympäristömelun laskentamallit. Ohjelmistosta on voimassa oleva yl-
läpitosopimus, joka takaa, että käytössä on aina viimeinen versio ohjelmistosta.

Melumallinnus perustuu pohjakartta-aineistosta luotavaan kolmiulotteiseen maastomalliin. Oh-
jelmisto ottaa huomioon maan ja rakennusten pintojen akustiset ominaisuudet. Laskennassa
huomioon otettavien heijastusten määrä on 2. Mallinnuksessa rakennukset, tiet, pysäköintialu-
eet yms. ovat ääntä heijastavia pintoja. Muilta osin maanpinta on asetettu vaimentavaksi. Oh-
jelmisto laskee melun leviämisen maastossa tai rakennetussa ympäristössä liikennemäärien,
ajonopeuksien ja raskaan liikenteen suhteellisten osuuksien perusteella.

Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskiäänitasot on laskettu päiväaikaan (LA,eq,7-22) ja yöai-
kaan (LA,eq,22-7). Melun leviämisen havainnollistamiseksi liitteessä 1 on esitetty mallinnuksen
tuloksena saadut melukartat, jotka tässä selvityksessä on laskettu käyttämällä 2 metriä tiheää
laskentapisteverkkoa. Melukartat on laskettu 2 metriä maanpinnan yläpuolella.

Melukartoissa keskiäänitasot on esitetty erivärisinä vyöhykkeinä, joiden leveys on 5 dB. Vyö-
hykkeet on lisäksi jaettu pienempiin osiin mustilla viivoilla 1 dB välein. Meluvyöhykkeet on piir-
retty karttoihin, kun A-painotettu keskiäänitaso ylittää päiväajan kartoissa 55 dB ja yöajan kar-
toissa 45 dB.

Liitteessä 1 on julkisivuille kohdistuvan melun suurimmat äänitasot esitetty numeroarvoina jul-
kisivun pinnan kohdalla ilman julkisivusta tulevaa heijastusta. Laskenta on tehty rakennuksen
asuinkerroksien korkeudella 2 m lattiatason yläpuolella. Liitteissä on esitetty ainoastaan kor-
keussuunnassa suurimmat äänitasot.
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5 TULOKSET

5.1 Liikennemelu

5.1.1 Ulko-oleskelualueet

Kohteen oleskelualueet on alustavasti määritetty tontin itäreunalla sijaitsevalle leikkipihalle,
sekä 7-kerroksisen, sisäpihan puoleisen, rakennusmassan päällä sijaitsevalle kattoterassille
(kuva 1). Piha-alueilla maanpinnan tasalla vallitsevat keskiäänitasot on esitetty liitteen 1 melu-
kartoissa.

Kattoterassin keskiäänitasoja on tarkasteltu laskennallisesti melumallin avulla sijoittamalla las-
kentapiste keskelle terassia 2 m terassin pinnan yläpuolelta (kuva 2). Laskennan perusteella
liikennemelusta aiheutuvat keskiäänitasot ovat:

Ennustetilanteessa 2040 päiväaikaan LA,eq,22-7 = 43 dB
Ennustetilanteessa 2040 yöaikaan LA,eq,7-22 = 36 dB

Kuva 2. Kohteen kattoterassille melumallissa sijoitettu laskentapiste.

Liitteen 1 melukartoista sekä kattoterassilla lasketuista äänitasoista nähdään, että liikenteestä
aiheutuvat äänitasot eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 vaatimuksia piha-alueen
oleskelualueilla tai kattoterassilla.
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5.1.2 Ulkovaipan ääneneristävyys

Kohteen julkisivuille kohdistuvat, suurimmat liikenteestä aiheutuvat keskiäänitasot on esitetty
liitteen 1 melukartoissa sekä päiväaikaan ennustetilanteessa kuvassa 3. Kohteen 3.11.2016
päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti Hämeentien puoleisen julkisivun kaksi alimpaa ker-
rosta ovat liiketiloja, jolloin alimman asuinkerroksen lattiakorko on +11,92. Liike- ja toimistoti-
loissa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvot ovat 10 dB pienemmät kuin asuintiloissa,
jolloin ne täyttyvät tavanomaisilla ulkovaipan rakenteilla.

Kuva 3. Päiväajan v. 2040 ennustetilanteen keskiäänitasot kohteen pohjois- ja länsijulkisivuilla.
Kolmanneksi alimmat laskentapisteet Hämeentien puolella sijaitsevat alimman asuinkerroksen
korkeudella (+13,92)

Melukartoista ja kuvasta 3 nähdään, että kohteen Hämeentien puoleisen julkisivun asuinker-
roksille kohdistuvat keskiäänitasot ovat ennustetilanteessa suurimmillaan päiväaikaan
LA,eq,7-22 = 67 dB ja yöaikaan LA,eq,22-7 = 62 dB. Rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimus

LA,vaad.

Hämeentien puoleisen julkisivun ulkovaipan ääneneristävyys tulee tällöin mitoittaa käyttäen
ulkovaipan äänitasoerovaatimuksena LA,vaad = 32 dB. Muille julkisivuille kohdistuvat kes-
kiäänitasot ovat niin pieniä, että valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvot täyttyvät sisä-
tiloissa Ympäristöministeriön asetuksen 30 dB vähimmäisvaatimuksen perusteella.

5.1.3 Parvekkeiden meluntorjunta

Kohteen julkisivuille kohdistuvat, suurimmat liikenteestä aiheutuvat keskiäänitasot on esitetty
liitteen 1 melukartoissa. Parvekkeen äänitasoerovaatimus ilmoitetaan parvekelasitukseen koh-

LA,vaad. Melukartoista nähdään,
että julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot ovat päiväaikaan suurimmillaan kohteen länsijulki-
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sivuilla 67 dB ja pohjoisjulkisivuilla 62 dB. Näin ollen parvekkeille kohdistuvat suurimmat ääni-
tasoerovaatimukset ovat kohteen länsijulkisivulla LA,vaad = 12 dB ja pohjoisjulkisivulla
LA,vaad = 7 dB.

Erityisesti pohjoisjulkisivulla äänitasoerovaatimus voi vaihdella voimakkaasti, riippuen parvek-
keen sijainnista julkisivulla sekä siitä onko kyseessä sisäänvedetty, kulma- vai ulokeparveke.
Parvekkeiden tarkat sijainnit ja tyypit eivät kuitenkaan ole hankesuunnitteluvaiheessa tiedossa.
Tästä johtuen parvekkeiden äänitasoerovaatimukset LA,vaad on suositeltavaa määrittää raken-
nuslupavaiheessa parvekelinjoittain siten, että parvekkeilla vallitsevat keskiäänitasot eivät ylitä
valtioneuvoston päätöksen mukaisia ohjearvoja.

5.2 Muut melulähteet

5.2.1 LVIS-laitteet

Kohteen lähistöllä sijaitsee LVIS-laitteita, jotka tuottavat melua ympäristöön. Lähimmät asuin-
rakennukset sijaitsevat kaavamuutosalueen itä- ja luoteispuolella (kuva 4). Kohteen itäpuolisen
asuinkerrostalon LVI-suunnittelijalta saatujen tietojen, sekä ilmakuvien perusteella on todettu,
että läheisten rakennusten vesikatolla sijaitsevat talotekniset laitteet ovat lähinnä huippuimu-
reita. Lähimpien huippuimurien etäisyys kohteen julkisivuille on noin 30 m. Tilakohtaisten huip-
puimurien äänitehotasot ovat tyypillisesti niin pieniä, ettei niiden tuottama A-painotettu äänitaso
ei ylitä 45 dB tällä etäisyydellä.

Kuva 4. Kohteen viereisten rakennusten katoilla sijaitsevat lähimmät LVIS-laitteet
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Kohteen itäpuolisen asuinkerrostalon LVIS-laitteet on kyseisen rakennuksen IV-suunnittelijalta
saadun tiedon mukaan suunniteltu siten, etteivät ne ylitä Rakennusmääräyskokoelman osan
C1 määräystä, jonka mukaan LVIS-laitteiden tuottama äänitaso LA,eq,T saa olla enintään 45 dB
saman tai läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla ja muilla me-
lulle herkillä alueilla.

Viitesuunnitelmassa esitetyn leikkialueen läheisyydessä sijaitsee piha-alueen tasalla LVIS-lait-
teita kuvan 5 mukaisesti. Isännöitsijältä saadun tiedon mukaan molemmat laitteet palvelevat
kaavamuutosalueen tontin kiinteistöä (Hämeentie 157). Pohjoisempi laite on savunpoistoko-
neen raitisilma-aukko, josta otetaan myös tontin autohallin koneellinen tuloilma. Eteläisempi
laite on kylmän autohallin savunpoistolaite. Savunpoistokone seuraa autohallin pakokaasujen
pitoisuuksia, ja käynnistyy kun pitoisuudet ylittävät sallitut rajat. Mikäli laitteita ei uusita muu-
tostyön yhteydessä, on viimeistään rakennuslupavaiheessa varmistuttava siitä, että laitteista
aiheutuvat keskiäänitasot LA,eq,T eivät ylitä leikkipihalla tai asuinhuoneiden avattavien ikkunoi-
den ulkopuolella 45 dB. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi laitteen ja pihan välille sijoitettavalla
meluesteellä tai suuntaamalla tulo- / poistoilma-aukot pois melulta herkiltä alueilta.

Kuva 5. Piha-alueella sijaitsevat tonttia palvelevat LVIS-laitteet.

Maanpinnalla sijaitsevien laitteiden lisäksi kohteen katolla sijaitsee ilmakuvien perusteella
kaksi lauhdutinta. Kohteen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä LVIS-laitteet on suunni-
teltu uusittaviksi. Uudet laitteet on suunniteltava siten, että niistä aiheutuvat keskiäänitasot
LA,eq,T eivät ylitä oleskelualueilla tai asuinhuoneiden avattavien ikkunoiden ulkopuolella 45 dB.

5.2.2 Lastauslaituri

Kohteen eteläpuolella rakennuksen sisäpihalla sijaitsee lastauslaituri (kuva 6). Sisäpihan alue
palvelee sekä kaavamuutostonttia (Hämeentie 157) että eteläisempää tonttia (Hämeentie 155).
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Kuva 6. Kohteen eteläpuolella sijaitseva lastauslaituri

Kaavamuutosalueen (Hämeentie 157) käyttötarkoitus muuttuu, jolloin tätä tonttia palveleva lii-
kenne poistuu sisäpihalta. Tontin liikenne ohjataan maanalaiseen pysäköintihalliin, jolloin sisä-
pihan liikenne ei eroa tavallisesta asuinkerrostalon pysäköintialueen liikenteestä, eikä näin ol-
len aiheuta ylimääräistä meluhaittaa tontille.

Osa sisäpihasta on kaavamuutosalueen eteläpuolisen tontin (Hämeentie 155) käytössä. Tilaa-
jalta saadun tiedon mukaan sisäpihaa käyttää muuttolaatikkoja yksityisasiakkaille ja yrityksille
vuokraava yritys Suomen Muuttolaatikko Oy. Yritykseltä saadun tiedon mukaan heidän muut-
tolaatikkokuljetukset tapahtuvat ainoastaan eteläisemmältä, Hämeentielle avautuvalta pihalta
klo 7.30 16.00 välisenä aikana. Sisäpihalla taas ei ole kuljetuksia, vaan sitä käytetään lähinnä
kuorma-autojen pysäköintiin. Tällöin voidaan katsoa, ettei sisäpihalle aiheudu tavallisesta kau-
punkiympäristöstä poikkeavaa meluhaittaa. Sisäpiha on kuitenkin liikennöity, joten suositte-
lemme, että myös kohteen sisäpihan julkisivujen ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksessa
sovelletaan ympäristöministeriön vähimmäisvaatimusta LA,vaad = 30 dB.

LIITTEET

1. Melukartat ja julkisivuille kohdistuvat äänitasot (4 s.)

LÄHTEET

1. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. Suomen säädöskokoelma, nro 993/1992
2. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä, nro 796/2017
3. Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä. 2018. Helsinki, ympäristöminis-

teriö.
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KERROSALA
Kerros k-m²

1. krs 851.9 m²
2. krs 1391.8 m²
3. krs 1392.1 m²
4. krs 1392.1 m²
5. krs 1392.1 m²
6. krs 1393.3 m²
7.krs 1393.3 m²
8.krs 394.3 m²
9.krs 393.0 m²
10.krs 393.0 m²
11.krs 393.0 m²
12.krs 393.0 m²
13.krs 393.0 m²
14.krs 306.9 m²
15.krs 233.9 m²
YHTEENSÄ 12106.4 m²

KAAVAN JA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN EDELLYTTÄMÄT TILAT:

PYÖRÄPAIKKATARVE (ASUNNOT):
1pp/ 30 k-m²: 11872.6 k-m²/ 30 k-m² = 395pp
1 vieras pp / 1000 k-m²: 11872.6 k-m²/1000 k-m² = 12 vieras pp

AUTOPAIKKATARVE:
1 ap/135 k-m²: 11872.6 k-m²/135k-m² = 88ap

Autopaikoista 62kpl sijaitsee korttelissa 671 tontilla 15 ja omalla tontilla kellarissa
30kpl eli yht. 92 autopaikkaa

VÄESTÖNSUOJATARVE:
2% kerrosalasta: 237.5 m²

MONIKÄYTTÖ- JA SAUNATILAT:
1% kerrosalasta 119 m²

PESULA:
n. 30 m²

LASTENVAUNUVARASTOT:
0,5m²/ asunto (113 x 0,5m²) 56.5 m²

IRTAIMISTOVARASTOT:
2m²-3m²/ as huoneluvusta riippuen 343 m²

HÄMEENTIE 157
VANHAKAUPUNKI  27  671  1
HÄMEENTIE 157, 00560 HELSINKI

RATU:
Tontin rakennusoikeus yhteensä: 11 800kem²
12 kerrosta

PINTA-ALALASKELMA KAAVAMUUTOSTA VARTEN:

BRUTTOALA: 14 490.5 Brm² (+ autohalli 2 728.5 Brm²)
TEHOKKUUSARVIO
(Hum²/Brm²) 0,49 7098.0 Hum²/ huoneistot

0,64 9330.0 Hum²/kaikki vuokrattavat/ myytävät tilat

HUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ: ka 63m²/as 92 asuntoa

HUONEISTOLUETTELO:

1H+K 37.5 - 44m² 17 kpl
2H+K 52.5 - 63m² 35 kpl
3H+K 69 - 78m² 28   kpl
4H+K 90.5-  93.5m² 12 kpl

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN:

1H + KPH 21.0 - 29.5 m² 26 kpl

BRUTTOALA
Kerros Brm²

Kellari 1248.5 m²
1. krs 1320.0 m²
2. krs 1398.0 m²
3. krs 1398.0 m²
4. krs 1378.5 m²
5. krs 1398.0 m²
6. krs 1398.0 m²
7.krs 1398.0 m²
8.krs 395.0 m²
8.krs 556.0 m²
9.krs 395.0 m²
10.krs 395.0 m²
11.krs 395.0 m²
12.krs 395.0 m²
13.krs 395.0 m²
14.krs 395.0 m²
15.krs 234.0 m²
YHTEENSÄ 14490.5 m²

Huoneistoala
Hum²

Asuminen

5907.5 m²

Palvelutalo, tehostettu
palveluasuminen
1308.0 m²
7215.5 m²

Liiketila
Palvelutalo, Palvelut
995.5 m²

Ravintola
305.5 m²
1301.0 m²

Toimisto
Toimisto
813.5 m²
813.5 m²
9330.0 m²YHTEENSÄ

ASUMINEN

LIIKETILA

TOIMISTO

LASKELMAT
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JULKISIVU HÄMEENTIELLE 1:500

JULKISIVU POHJOISEEN 1:500

JULKISIVUMATERIIALIT

1. Kahitiili (alkuperäisen kaltainen)
2. rappaus, luonnonvalkoinen (alkuperäisen kaltainen)
3. lasi
4. opaalilasi
5. teräs, tehtaalla jauhemaalattu, tummanharmaa
6. konesaumattu peltikate, punainen (alkuperäisen kalt.)
7. perforoituteräspaneeli, sininen (alkuperäisen kalt.)

8. graniitti sokkeli (alkuperäinen)
9. maalattu betonisokkeli (alkuperäisen kaltainen)
10. tiili, valkoinen

JULKISIVUT







HÄMEENTIE 157 KÄYTTÖHISTORIA

ARABIAN, VANHANKAUPUNGIN JA TOUKOLAN ALUEEEN HISTORIA

Helsingin Vanhakaupunki oli Helsingin kaupungin ensimmäinen sijaintipaikka vuosina 1550-1640. Kuningas Kustaa
Vaasa perusti kaupungin Tallinnan kanssa kilpailevaksi kauppapaikaksi. (Heikkinen 1994)

Kaupunki sijaitsi Vantaanjoen suulla kosken länsirannalla nykyisen Kellomäen ja Annalanmäen rinteillä sekä niiden
välisessä laaksossa aina1640-luvulle asti. Alueen asemakaava on alkujaan keskiaikainen. Kadut ja korttelit
noudattavat luonnon muotoja, tontit ulottuvat epäsäännöllisten kapeiden ja pitkien kortteleiden läpi. Myös korttelit
ulottuivat mereen saakka keskiaikaiseen tapaan siellä missä se oli mahdollista. Kaupunki oli talouspoliittinen
pettymys. Sen sijainti matalan lahden pohjukassa osoittautui huonoksi ja vuonna 1640 Helsinki siirrettiin nykyiselle
paikalleen Vironniemelle, joka nykyisin tunnetaan nimellä Kruununhaka. Kaupungin siirtymisen jälkeen alueelle jäi
sairaala kirkkoineen sekä myllyjä ja krouveja. (Heikkinen 1994), (Museovirasto 2018)

Helsingin tultua Suomen pääkaupungiksi vuonna 1812 tehtiin aloite kaupunkiin johtavien pääteiden kaunistamiseksi
huviloilla. Annalan huvila oli tämän idean ensimmäinen toteutettu rakennus vuonna 1826. Verkatehtaan puistossa
sijaitseva Villa Arabeski puolestaan rakennettiin vuosina 1928-29. Vanha Helsingin satama sijaitsi suunnilleen Villa
Arabeskin kohdalla. (Artova 2018)

Vuonna 1871 Arabian posliinitehtaalle osoitettiin paikka nykyiselle Arabian alueelle. Alue sijaitsi Vironniemelle siirretyn
uuden kaupungin laitamilta ja sen ajateltiin olevan tarpeeksi syrjäinen alue posliinitehtaalle. Alkujaan ruotsalainen
Rörstrandin posliinitehdas perusti 1871 uuden tehtaan Helsingin Vanhankaupungin Kaanaanniityn alueen kapealle
kaistaleelle Hämeentien ja merenrannan väliin. Tehdas rakennettiin vuonna 1874 ja se sai uuden nimensä läheisen
Villa Arabeskin huvilan nimestä (Artova 2018). Tehdasta laajennettiin 1890-luvulla ja uudestaan 1927-36. Alueen
kaukainen sijainti asutuksesta johti siihen, että tehdas rakensi aikakaudelleen poikkeuksellisesti työntekijöilleen
asuintalot tehtaan läheisyyteen. Alue oli siis edelläkävijä työsuhdeasumisen suhteen. (Ark. hist kurssijulkaisu 1989, 9)

1960-luvun taitteessa alueelle rakennettiin muitakin teollisuuden rakennuksia, kuten Hämeentien 155-157
vaateteollisuuden rakennukset. Arabian asuinalue alkoi vasta 1980-luvun lopussa kehittyä täyttömaalle
tehdasalueen ja rannan väliin. (Ark. hist kurssijulkaisu 1989)

ARKKITEHTI IGOR ”IIKKA” MARTAS

Hämeentie 157:ssa sijaitsevan Norabia- rakennuksen suunnittelija arkkitehti Igor ”Iikka” Martas (s.1909 *1965) valmistui
arkkitehdiksi vuonna 1938 ja perusti Arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä & Martas Oy:n opiskelutoverinsa Jussi Lappi-
Seppälän kanssa. Arkkitehdit työskentelivät yhdessä vuoteen 1953 saakka, jolloin Lappi-Seppälä nimitettiin
rakennushallituksen pääjohtajaksi, ja Martas jatkoi toimistoa yksinään. (Lappi-Seppälä 1972)

Suunnitelmiinsa Martas haki vaikutteita Ruotsista, Ranskasta ja Italiasta. Arkkitehtuuriopintojensa ohella hän suoritti
matemaattisia opintoja. Martas julkaisi rakennusalaa käsitteleviä kirjoituksia sekä ammattijulkaisuissa että
aikakauslehdissä. Tämän lisäksi hän esitelmöi radiossa. (HS 1965)

Iikka Martaksen työt painottuvat pääosin Helsingin kaupungin alueelle. Hän on suunnitellut asuintaloja mm.
Kruununhakaan, Kamppiin, Punavuoreen ja Taka-Töölöön vuosina 1938-64. Hänen tunnetuimmat kohteensa
Helsingissä ovat Kasarmintorilla sijaitseva Kaartin halli (1960)  ja Päivälehden museon toimistorakennus (1938)
osoitteessa Ludviginkatu 4. Hän suunnitteli myös useita asuinkerrostaloja, joista mainittakoon Kalevankadulla
sijaitseva selkeälinjaisen riisuttu asuinkerrostalo, jonka erityispiirteenä on parvekekaiteiden koristeellisuus. Lisäksi hän
suunnitteli julkisia rakennuksia kuten Kittilän kunnantalon (1948), Harjavallan kaupungintalon (1952) sekä Vihdin
säästöpankin talon (1958). (HS 1965)

Martaksen suunnitelmat olivat yleisesti selkeälinjaisia funktionalismin tyylisuuntaa edustavia rakennuksia. Töistä voi
havaita suunnittelun muovautuneen uran alkuvaiheiden koristeellisimmista ratkaisuista pelkistetympiin funktionalismin
ihanteita noudattaviin ratkaisuihin. Norabian uusiokäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon Martaksen ihanteet.



RAKENNUKSEN VAIHEET JA NYKYTILA

HISTORIA

Helsingin Arabiassa sijaitseva toimistotalo Norabia, osoitteessa Hämeentie 157 on rakennettu vuonna 1960-
1961(Arska 2018). Rakennus on tyypillinen 1960-luvun teollisuusrakennus, nauhaikkunoineen ja vaaleine julkisivuineen.
Rakennuksen eteläpäähän, osoitteeseen Hämeentie 155 kiinnittyy vuonna 1957 valmistunut Arabian
pienteollisuustalo III, toimistorakennus, jonka suunnittelusta on vastannut Iikka Martas yhtiökumppaninsa Jussi Lappi-
Seppälän kanssa (Arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä & Martas) (Arska 2018). Aiemmin valmistunut naapurirakennus on
julkisivuiltaan hyvin samankaltainen ja Hämeentien julkisivu jatkaa naapurirakennuksen julkisivua. Rakennuksen
pohjoisjulkisivun ja sisäpihan julkisivuja kiertää funktionalismille tyypillisemmät nauhaikkunat. Nauhaikkunat eroavat
naapurirakennuksen tasavälisestä ikkuna-aukotuksesta.

Rakennuksessa toimi alun perin Veikko ja Inga Syväsen omistama vaateteollisuuden trikootehdas Syväsen asuste Oy,
joka sittemmin tunnettiin nimellä Syvänen-Invest Oy.  Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi alkujaan
kirjapaino, toimisto sekä talonmiehen asunto, jonne oli oma sisäänkäynti rakennuksen kaakkoiskulmasta sisäpihan
puolelta. 2. - 7. kerroksiin sijoittuivat kolme suurta työhuonetta kussakin kerroksessa, joissa todennäköisesti on sijainnut
Syväsen asusteen ompelutyöhuoneet sekä työntekijöiden tilat, kuten aamiaishuone ja pukuhuoneet. Tontin
kaakkoisosaan suunniteltiin vuonna 1956 kolmikerroksinen Tohtuan Kutomo Oy:n kutomorakennus mutta se jäi
toteuttamatta ja paikalle rakennettiin nykyinen seitsemän kerroksinen teollisuusrakennus. (Arska 2018)

Rakennuksen kantava pilari-laattarakenne mahdollistaa sisätilojen joustavan käytön. Sisätilan muutoksia tilajaoissa
onkin tehty huomattava määrä rakennuksen toiminnan muuttuessa ajan saatossa toimistomaisempaan
työskentelyyn. Rakennukseen on tehty useita muutoksia vuosien varrella, erityisesti tilajakoihin. Ensimmäiset
muutokset suunnitelmiin tehtiin jo rakennusvaiheessa vuonna 1961. Tällöin rakennuksen eteläpäätyyn puhkaistiin
kerroksittain oviaukot, jotka avasivat yhteyden naapurirakennus Arabian pienteollisuustalo III:een. Kulkuyhteydestä
voi päätellä naapurirakennuksessa sijainneen Sjöblomin rintaliivitehtaan toimineen yhteistyössä Syväsen
vaatetehtaan kanssa. (Arska 2018)

Suurimmista muutoksista mainittavimmat: 1970 2. kerroksen työhuoneet muutettiin korjaamoksi ja varastoksi. Vuotta
myöhemmin työtilasta tuli toimisto. Kellarikerrokseen rakennettiin 1978 uima-allasosasto, joka nykyisin on purettu pois
ja muutettu varastotilaksi. Vuonna 1981 3.kerroksen pohjoispäädyn varastot ja aamiaishuone purettiin ja tila
muutettiin työtilaksi. Vuosina 1984-1985 7.kerroksen työtilat muutettiin teollisuustilaksi ja keittiö sekä työntekijöiden
taukotila siirrettiin ja rakennuksen itäpäätyyn sijoitettiin toimistotiloja. (Arska 2018)

1990- luvulta vuoteen 2009 asti rakennuksessa toimi Veikko Syväsen johtama postimyyntiyritys Hobby Hallin myymälä
ja varasto. (Wikipedia 4.2018) (Stockmann vuosikertomus 1999, 2018). Myymälä toimi rakennuksen ensimmäisessä ja
toisessa kerroksessa. 1996 1.kerroksen toimisto/myymälätilasta puhkaistiin portaikko 2.kerrokseen, jonka myötä
myymälätila laajeni. Vuonna 2003 rakennuksen pääsisäänkäynnille Hämeentien varteen lisättiin sisäänkäyntikatos ja
mainostaulu. (Arska 2018)

Rakennus on todennäköisesti ollut Syväsen suvun omistuksessa aina 1960-luvulta vuoteen 2009 asti. Rakennuksen
tilajako on kokenut suuria muutoksia mutta julkisivut ovat säilyneet lähes alkuperäisenä. Useista muutoksista voi
havaita rakennuksen muuntojoustavuuden eri käyttötarkoituksiin sopivaksi.

NYKYTILA

Nykyisin rakennus on yksityisomistuksessa ja siitä on vuokrattu tiloja eri toimijoille. Norabian tiloissa toimii mm.
Kirjapaino Onnela & co, Taideyhteisö Kolmas kerros ry, Aito Media Oy sekä Paula Suhosen omistaman IVANAhelsinki-
merkin markkinointiosasto. Rakennuksen kahdessa ylimmässä kerroksessa on Loft-office toimistotilaa, joka toimii ikään
kuin toimistohotellin tapaan. Yritykset voivat vuokrata toimistokerroksesta tarvitsemansa huoneet ja jakaa keskenään
yhteistilat.

Naapuritontin, Kaanankatu 5, rakentamisen yhteydessä vuonna 2012 parkkialueen alle rakennettiin kylmä
pysäköintihalli palvelemaan Hämeentie 157 kiinteistöä. Ajo Pysäköintihalliin kulkee Kaanankadun kautta.
Autohallissa on yhteensä 96 autopaikkaa, joista 62 sijaitsee uudessa osassa tontilla 15.



Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet lähes alkuperäisenä. Pohjois-  ja itäjulkisivuille on lisätty IV-kanavat, jotka
vaikuttavat huomattavasti rakennuksen ulkonäköön. Hämeentien puoleiselle sisäänkäynnille on lisätty
sisäänkäyntikatos sekä mainostaulut. Julkisivujen rappaus on paikoitellen kulunut mutta yleisesti julkisivupinnat ovat
hyvässä kunnossa. Ikkunat ovat alumiinirakenteiset.

Sisätilassa rakennuksen kantavanarakenteena toimivat betoniset sienipilarit ovat hyvin säilyneet kuten Hämeentien
puoleisen toiseen kerrokseen johtavan sisäänkäynnin yhteydessä oleva punatiilinen seinäkin. Sen sijaan
sisäänkäynnin portaikko on kulunut ja paikoitellen murentunut. Sisäpihanpuolelle sijoittuva porrastorni hisseineen on
hyvin säilynyt ja itse portaat ovat hyvässä kunnossa. Nykytilassaan sisäpiha toimii lastauspaikkana ja myös
lastauslaituri on edelleen käytössä. Yleisilmeeltään piha on sekava ja ajoneuvojen valtaama.

NAAPURIRAKENNUKSET JA YMPÄRISTÖ

Rakennus sijoittuu Arabian pohjoisosaan, lähelle Vanhaakaupunkia ja Vanhankaupungin koskea. Talo rajautuu
vilkkaaseen Hämeentiehen ja rauhaisaan Verkatehtaanpuistoon. Rakennuksesta avautuu näkymät myös länteen
Hämeentien toisella puolella olevaan Annalan huvilaan puutarhoineen sekä itään kohti Lammassaarenrantaa ja
Vanhankaupunginselkää.

Rakennuksen pohjoispuolella Verkatehtaan puistossa sijaitsee arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema, vuosina
1928-29 rakennettu, kaksikerroksinen Villa Arabeski. Rakennus toimi alun perin tehtaan isännöitsijän talona. Vuodesta
1959 alkaen aina 1980-luvun lopulla saakka Villa Arabeskissa toimi kehitysvammaisten lasten päivähuoltola ja Kallion
musiikkikoulu. Rakennus on ollut pitkään tyhjillään ja Helsingin kaupunki on parhaillaan myymässä sitä asuinkäyttöön.
(

Rakennus kiinnittyy eteläpäädystään vuonna 1954 rakennettuun Arabian pienteollisuustalo III:een (Hämeentie 155),
joka arkkitehtuuriltaan on lähes identtinen Norabian kanssa. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto
Lappiseppälä- Martas. Rakennuksessa toimi alkujaan rintaliivitehdas Sjöblom. (

Tontin itäpuolella on Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkasen suunnittelema asuinkerrostalo vuosilta 2008-2012.
Hämeentien vastakkaisella puolella olevat asuinkerrostalot ovat 1940-luvulta.

RESTAUROINTIPERIAATE JA ARVOTTAMINEN

Hämeentie 157 edustaa, yhdessä naapurikiinteistön kanssa, ajalleen tyypillistä pienteollisuusrakennusta. Sillä on pitkä
yli 50 vuoden historia alueen työllistäjänä. Rakennuksen arvot pohjautuvat pitkälti aineettomiin historiallisiin arvoihin.
Se on muuntunut ajansaatossa käyttäjilleen sopivaksi aina avotilaisista ompelusaleista umpinaisempiin,
työhuoneellisiin toimistotiloihin. Rakennuksen kulttuurinen merkitys perustuu sen sijaintiin Arabian vanhalla
teollisuusalueella.

Työskentelytilat ovat kokeneet tilallisesti suuria muutoksia ja niissä vanha on purettu uuden tieltä. Sisätiloissa ei ole
jäljellä alkuperäistä kiinteää sisustusta eikä kalusteita.  Sen sijaan käytävätilat sekä porrashuone ovat säilyneet
alkuperäisinä. Sisääntulokäytävä ja etenkin sen hyvin säilynyt ajan patinoima punatiiliseinä yhdessä portaiden kanssa
ovat arvokkaita niin tilallisesti kuin historiallisestikin. Sisäänkäynti on palvellut vuosikymmenten ajan niin asiakkaita kuin
työntekijöitäkin. Sisätilaa rytmittävät jykevät sienipilarit ovat säilyneet erityisen hyvin ja muodostavat oleellisen osan
koko rakennuksen arkkitehtuuria. Rakennukseen tehdyt muutokset on pääosin tehty autenttisuus säilyttäen
tuhoamatta vanhaa.

Suunnitteluratkaisut ovat funktionalismin aikakaudelle tyypillisiä ratkaisuja, julkisivujen vaalea värisävy sekä puhdas
koristeista riisuttu muotokieli ulottuu rakennuksen joka osa-alueelle. Aikaansa ilmentävät nauhaikkunat ovat
oleellinen osa rakennuksen arkkitehtuuria ja autenttisuutta.

Rakennuksen pohjois- ja itäjulkisivuille on lisätty IV-kanavat, jotka hallitsevat julkisivuja, eivätkä sovi ajan henkeen.
Sisäpihan puolella julkisivuihin on tehty aukkomuutoksia jo 1960-luvulla. Ne noudattavat muotonsa ja sijaintinsa
puolesta ajan henkeä mutta myöhemmin uusitut huolto-ovet ovat nykyaikaiset eivätkä sovi rakennuksen
yleisilmeeseen. Muilta osin julkisivut ovat säilyneet ajan hengen mukaisina. Suhteellisen hyvin säilynyt lastauslaituri
ilmentää teollisen rakennuksen luonnetta.
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Yritysvaikutusten arviointi, Hämeentie 157

Hankkeen vaikutukset hakemuksen taustalla olevalle yritykselle

Vaikutukset kiinteistösijoittajalle ovat hankkeesta aiheutuvat suunnittelu-, selvitys- ja
käsittelykulut sekä jatkossa mahdollinen kaupungille maksettava maankäyttökorvaus arvioidusta
arvonnoususta sekä kiinteistön muutos- ja korjaustoimenpiteiden kulut. Lopputilanteessa
asuntojen myynnistä tai vuokraamisesta syntyvän taloudellisen hyödyn voidaan olettaa kattavan
alkuvaiheen kulut ja tuottavan yritykselle voittoa.

Hankkeen taustalla oleva yritys on kiinteistöosakeyhtiö.

Vaikutukset kiinteistössä toimiviin yrityksiin ja yhdistyksiin

Kiinteistön tilojen nykyinen käyttöaste on noin 80%. Kiinteistössä toimii mm. seuraavia yrityksiä:
Modeo Oy (huonekalu- ja sisustusliike), Ilves-Interiööri Oy (kehystämö), Palttina (verhoilu),
Gold&Green Foods Oy (elintarvike kehitys Nyhtökaura), Kolmas Kerros ry (taiteilijoita), Kirjapaino
Onnela, Aito Media Oy (media- ja markkinointiala), PuljuNet (verkkokauppa), Suomen
Terveysravinto (puhelinmyynti), Loft Office toimitilojen pienyrityksiä jotka kukin toimivat yhdessä
pientoimistossa (n. 35) heidän joukossaan on mm. seuraavien alojen toimijoita; siivous,
maahantuonti, tietotekniikka, markkinointi ja suunnittelu sekä taide.

Kohteessa työskentelevien henkilöiden lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa. Seutucd:n
toimipaikkarekisterin tietojen mukaan (tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2016) kiinteistössä on
useita yrityksiä, joista tärkeimmät on lueteltu yllä. Yrityksissä työskentelee yhteensä n. 200
työntekijää. Taidealan toimijoita on n. 55.

Hankkeen esittämän suunnitelman mukaan osa toimijoista voi jatkaa toimintaansa rakennuksessa
muutostöiden valmistuttua, koska yksi kerros jää toimitilakäyttöön. Kerros on viitesuunnitelmassa
osoitettu taiteilijoille sekä pientoimistoille ja kerroksessa voisi työskennellä noin 50 henkilöä.
Tiloissa nykyisin toimivien yritysten/työntekijöiden sijoittuminen uudistettuihin tiloihin on
kuitenkin epävarmaa, uusi sijainti täytyy joka tapauksessa hakea työmaa-ajaksi jostain muualta.

Suurimmalle osalle rakennuksessa nyt toimivista yrityksistä hakemuksen mukainen hanke
tarkoittaa vuokrasopimusten irtisanomisia ja uusien toimitilojen etsimistä muualta. Myös läheinen
toimitilarakennus osoitteessa Hämeentie 153 muuttuu asuinkäyttöön. Korvaavia toimitiloja on
lähistöllä tarjolla mm. Arabian tehdaskorttelissa. Lisäksi lähistölle ollaan kaavoittamassa ja
rakentamassa myös uutta toimitilaa.

Vaikutukset uusiin yrityksiin ja toimijoihin

Kaavamuutos mahdollistaa palveluasumisen rakentamisen enintään kolmeen kerrokseen
rakennuksessa. Palveluasumisen työllisyysvaikutukset kattavat hoitohenkilökunnan, ruokahuollon,



siivouksen ja muut mahdolliset oheispalvelut. Suunnitelma tuo siten poistuvien työpaikkojen tilalle
uusia.

Alueellinen tarkastelu ja johtopäätökset

Yleiskaavan kantakaupunkimerkintä korostaa toiminnallista monipuolisuutta. Rakennuksen
maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi
toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava
kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen
sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä
alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja
pyöräilyn, ehdoilla.

Lähistölle on tulossa suuria kaupunkirakenteellisia muutoksia kun Arabian tehdaskortteli,
Kumpulan kampus, Koskelan varikko ja Kalasataman pohjoisosa rakentuvat. Alueet tiivistyvät ja
muuttuvat nykyistä kantakaupunkimaisemmiksi. Saavutettavuus joukkoliikenteellä tulee
parantumaan kun uudet raideyhteydet Kalasataman ja Pasilan sekä Keskustasta Viikin kautta
Malmille toteutetaan.

Hermannin, Kumpulan, Toukolan, Arabianrannan ja Vanhankaupungin osa-alueilla on tällä hetkellä
noin 3000 yritysten työpaikkaa ja noin 3700 julkisen alan työpaikkaa, joista valtaosa yliopiston.
Yliopisto on erittäin merkittävä toimija alueella.

Arabian uudistuvassa tehdaskorttelissa on eniten potentiaalia uusille työpaikoille. Isoimmat
toimijat joutuvat todennäköisesti kuitenkin hakemaan uusia toimitiloja alueen ulkopuolelta

Muutos on perusteltu koska rakennus muutetaan käyttötarkoitukseltaan monipuoliseen käyttöön,
asumiseen, palveluasumiseen ja toimitilaksi. Katutasoon osoitettu liiketila vahvistaa rakennuksen
kantakaupunkimaista luonnetta ja elävöittää katutilaa. Ympäristössä on tyhjillään olevaa vastaavaa
toimitilaa, joten muutoksen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset yrityksille eivät ole
kohtuuttomia.


