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Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.01.2017 § 22

HEL 2013-013065 T 10 03 03

Ksv 0944_15

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 2.12.2014 päivätyn ja 24.1.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12303 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 23. kaupunginosan (Toukola) korttelin 23124 tonttia 28 ja kort-
telin 23126 tonttia 5.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjalli-
sesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusra-
portti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelyti-
la Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-
sivuilla kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

24.01.2017 Ehdotuksen mukaan

Varapuheenjohtaja Osmo Soininvaara ilmoitti olevansa asiassa esteel-
linen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

17.01.2017 Pöydälle

09.12.2014 Ehdotuksen mukaan

02.12.2014 Pöydälle

http://www.hel.fi/ksv
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Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Matti Neuvonen, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Mikko Juvonen, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.02.2015 § 73

HEL 2013-013065 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Toukolan 
Arabianrannan Hämeentie 153:n asemakaavan muutosehdotuksesta 
nro 12303 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaavamuutos on tullut vireille kaupungin vuok-
ratontin 23126/5 haltijan hakemuksesta. Asemakaavan muutokseen on 
ryhdytty, koska tontilla nykyisin sijaitseva toimitilarakennus on vajaa-
käyttöinen.

Tontti 23126/5 kuuluu voimassaolevan asemakaavan nro 10240 mu-
kaan TYK-korttelialueeseen (ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teolli-
suus- ja varastorakennusten sekä toimistorakennusten korttelialue). 
Tontille on merkitty rakennusoikeutta 16 600 k-m². Tontti on kaupungin 
omistuksessa ja vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 
Arabian Yritystalo Holding Oy:lle teollisuustarkoituksiin ajaksi 1.6.1986 
- 31.12.2025.

Tontti 23124/28 kuuluu voimassaolevan asemakaavan nro 11499 mu-
kaan LPA-korttelialueeseen (autopaikkojen korttelialue). Tontti on kau-
pungin omistuksessa ja vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuk-
sella Arabian Palvelu Oy:lle autopaikoitusta varten ajaksi 1.8.2008 - 
31.12.2099.
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Kaavamuutoksella tontista 23126/5 muodostetaan asuinkerrostalotontit 
(AK) 23126/11 - 13. Nykyinen toimitilarakennus puretaan ja tontille 
suunnitellaan kolme uutta 6 - 8 kerroksista kerrostaloa. Muutosalueen 
pinta-ala on 0,92 ha, asuinkerrosalaa on yhteensä 17 600 k-m². Katuta-
soon saa rakentaa yhteensä 700 k-m² liiketilaa rakennusoikeuden li-
säksi.

Kaavamuutoksessa nykyinen LPA-tontti 23124/28 ehdotetaan jaetta-
vaksi autopaikkatontteihin (LPA) 23124/14 ja 49. Nykyisestä tontista 28 
siirretään osa istutetusta alueesta osaksi tonttia (AK) 23126/13. Tällä 
mahdollistetaan piha-alueen ja Posliinikadun puoleisen kerrostalon 
luonteva liittyminen ympäristöön. Nykyisin Arabian Palvelu Oy:n hallin-
nassa olevan alueen pienentäminen vähentää yhtiön ylläpitovastuita. 
Korttelialueen pysäköintipaikat säilyvät ennallaan. 

Ehdotetut muutokset edellyttävät Arabian Palvelu Oy:n suostumuksen 
ja aiheuttavat huomattavia lisätöitä tonttien maanvuokrasopimusten ja 
palveluyhtiön asiakirjojen järjestelyjen osalta. 

Tämän vuoksi kiinteistötoimi ehdottaakin, että ehdotukseen merkityt 
autopaikkatontit 14 ja 49 yhdistetään siten, että autopaikkatontin 
23124/28 sijaan muodostetaan yksi pinta-alaltaan pienempi autopaik-
katontti siten, että edellä mainitut piha-alueet yhdistetään ehdotuksen 
mukaisesti tonttiin (AK) 23126/13.

Kaupunginhallitus päätti 24.1.2011 (54 §) kehottaa kiinteistövirastoa ky-
seisenlaisissa kaavamuutoksissa ja vuokraoikeuden siirroissa siirty-
mään menettelyyn, jossa kaupunki joko kilpailuttaa vuokraoikeuden tai 
muutoin varmistaa sen, että vuokra-oikeuden uusi haltija toteuttaa 
hankkeessaan MA-ohjelman mukaista hallintamuoto-jakaumaa siinä 
määrin kuin kohteen laajuus huomioiden on mahdollista. Vuokraoikeu-
den siirron yhteydessä tulee tehdä uusi tontinvaraus, joka tuodaan kau-
punginhallituksen käsittelyyn ennen kaavamuutoksen kaupunginval-
tuustokäsittelyä.

Lautakunta ilmoittaa, että se tulee alkuvuodesta 2015 tekemään erilli-
sen esityksen kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen mukaisten uu-
sien asuinkerrostalotonttien varaamiseksi asuntotuotantoon edellä mai-
nitun päätöksen mukaisin ehdoin.

Arabianrannasta on kehittynyt viime vuosina pääosin uusi vetovoimai-
nen asuinalue, minkä vuoksi TYK-korttelin muuttaminen asuinkäyttöön 
soveltuu alueelle hyvin. Kaavaehdotus luo huomattavat edellytykset 
asuntorakentamiselle ja siten kaupungin kehittämiselle sekä lisää sa-
malla kaupungin tontin luovutukseen liittyviä tuloja sekä maanarvoa. 
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Lautakunnalla ei ole muuten huomauttamista itse asemakaavan muu-
tokseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.02.2015 § 63

HEL 2013-013065 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa toimitilatontti Hä-
meentie 153:ssa asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja saada lisää 
asuntoja Arabianrantaan. Tontilla oleva nykyinen vajaakäyttöinen toimi-
tilarakennus puretaan ja korvataan kolmella 6–8-kerroksisella asuinra-
kennuksella. Tavoitteena on saada kortteliin urbaani katutaso, johon si-
joittuu myös liiketiloja.

Asemakaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia tä-
män hetken tiedon mukaan.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12303.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 37

HEL 2013-013065 T 10 03 03

Lausunto
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Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa vajaakäyttöisen pienteollisuus/toi-
mitilarakennuksen purkamisen ja tontin muuttamisen asuinkäyttöön. 
Asuinrakentamisen tiivistäminen on kannatettavaa, sillä alue sijaitsee 
erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja laajojen viher- ja virkistysa-
lueiden äärellä.  Hämeentien liikenne aiheuttaa kuitenkin huomattavia 
melu- ja ilmanlaatuhaittoja etenkin Hämeentien puoleisella kortteliosal-
la. 

Hämeentien puoleiselle rakennuksen julkisivulle kohdistuu kaavaselos-
tuksen mukaan 68 dB melutaso (LAeq 7-22). Näin korkeilla julkisivun 
melutasoilla tulee varmistaa asuntojen avautuminen myös hiljaisem-
man julkisivun puoleen, jossa valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 
mukaiset melutason ohjearvot alittuvat. Kaavamääräyksiä tulee tältä 
osin täydentää. Tavoitteena on etenkin yöaikaisten haittojen vähentä-
minen mahdollistamalla makuuhuoneiden sijoitus hiljaisemmalle puolel-
le. Hämeenkadulla raskaan liikenteen osuus on huomattavan korkea, 
noin 14 %, mikä lisää etenkin yöaikaisen melun häiritsevyyttä.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 14

HEL 2013-013065 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Arabianrannan (23 ko.) 
asemakaavan muutoksesta nro 12303, Hämeentie 153

Asemakaavan muutoksessa tulee huomioida rakennusten käyttötarkoi-
tuksen muutos toimitilarakennuksesta asuinrakennukseksi. Mikäli 
asuinrakennusten poistumistiejärjestelyjä ei ratkaista rakenteellisin kei-
noin, tontille on varattava tilaa pelastusteille sekä riittävä määrä nosto-
paikkoja pelastuslaitoksen nostolava-ajoneuvoille.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224
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markku.holopainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.1.2014

HEL 2013-013065 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on ilmoittanut Toukolan korttelin 126 tonttia 
5, osoitteessa Hämeentie 153, koskevan asemakaavamuutoksen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen esille tu-
losta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukai-
sesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen nä-
kökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Arabian tehtaan ympäristö Toukolassa on viimeisen viidentoista vuo-
den aikana käynyt läpi huomattavan muutoksen teollisuusympäristöstä 
ja joutomaasta uudeksi merelliseksi asuinalueeksi. Myös kortteli 12 on 
rakentunut ja uudistunut 2000-luvun kuluessa. Tontilla 5 osoitteessa 
Hämeentie 153 sijaitseva arkkitehti Harry Svendbladin suunnittelema, 
vuonna 1989 valmistunut toimitilarakennus edustaa nykyisellään kortte-
lin vanhinta rakennuskantaa, sillä kaikki muut rakennukset ovat valmis-
tuneet 2000-luvun puolella.

Nyt suunnittelun kohteena oleva Hämeentien ja Kaanaankadun kul-
maan sijoittuva tontti on tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön. Sillä sijaitse-
va toimitilarakennus on tarkoitus korvata kolmella uudella 6-8 –kerrok-
sisella asuinkerrostalolla. Rakennusten pohjakerroksiin on suunniteltu 
runsaasti liiketilaa ja pysäköinti järjestettäisiin rakennusten välisen yh-
teispihan alle.

Esitetty asemakaavaluonnos mahdollistaisi sekä Hämeentien että Kaa-
naankadun varteen kahdeksankerroksiset asuinkerrostalot, joiden katu-
tasoon on sijoitettava liiketilaa. Rakennusten korkeus ei ilmeisesti rat-
kaisevalla tavalla muuttuisi nykytilanteeseen verrattuna, mitä kaupun-
ginmuseo pitää tärkeänä Hämeentien luonteen säilymisen kannalta. 
Hämeentien itäpuolta reunustavat tällä kohtaa jo nykyisellään lähes 
muurimaisesti kohoavat rakennukset. Hämeentien vastakkaisella puo-
lella seisovat väljästi sijoitetut 1940-luvun lopun pistetalot, joiden taka-
na levittäytyy Annalan kartanon puisto, palstaviljelyalue ja Vanhankau-
pungin ja Kellomäen ympäristön vihervyöhyke, jotka ovat osa valtakun-
nallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Tällaisella raja-
vyöhykkeellä kaupunginmuseo pitää tärkeänä, ettei kaupunkitilan luon-
ne ratkaisevalla tavalla muutu eikä uusia asuintaloja luonnoksessa esi-
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tetystä enää koroteta. Muutoin kaupunginmuseo ei näe estettä tontilla 
sijaitsevan toimitilarakennuksen korvaamiselle uudisrakentamisella ja 
asuinkäytöllä.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Hämeentie 153:n 
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja 
asemakaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.1.2014

HEL 2013-013065 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1130-00/13 ja asemakaavan muu-
tosluonnoksesta. Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungino-
sassa 23. (Arabia, Toukola) korttelin 12 tonttia 5, osoitteessa Hämeen-
tie 153.

Asemakaavan muutos mahdollistaa toimitilatontin muuttamisen asuin-
käyttöön. Nykyinen toimitilarakennus puretaan ja tontille suunnitellaan 
kolme uutta 6-8 -kerroksista asuinkerrostaloa. Rakennusten pohjaker-
roksiin on suunniteltu runsaasti ulosvuokrattavaa liiketilaa. Pysäköinti 
järjestetään rakennusten yhteispihan alle. Asuinkerrosalaa on yhteensä 
17 600 k-m2 Katutasoon saa rakentaa yhteensä 700 k-m2 liiketilaa ra-
kennusoikeuden lisäksi.

Kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu alueen sijoittumista jo 
melko valmiiksi rakennetun ja palveluiltaan monipuolisen Arabianran-
nan alueelle hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle.

Asemakaavan muutosta on hakenut tontin nykyinen vuokralainen Ara-
bian Yritystalo Holding Oy. 

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota sisäänkäyntien ja yhteisti-
lojen esteettömyyteen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaan 1130-00/13 tai asemakaavan muutos-
luonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
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petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi


