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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa toimitilatontin muuttamisen asuin-
käyttöön. Nykyinen toimitilarakennus puretaan ja tontille suunnitellaan
kolme uutta 6 8-kerroksista asuinkerrostaloa. Rakennusten pohjaker-
roksissa on ulosvuokrattavaa liiketilaa. Pysäköinti järjestetään raken-
nusten sisäpihalle kannen alle. Asuinkerrosalaa on yhteensä 17 600
k-m2. Katutasoon saa rakentaa yhteensä 700 k-m2 liiketilaa rakennusoi-
keuden lisäksi.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty Arabian Yritystalo Holding Oy:n aloit-
teesta (10.9.2013).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluon-
nos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja kaupungin
ilmoitustaululla sekä kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla
11.12.2013 15.1.2014. Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty
liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutosta koskevat seuraavat erityistavoitteet:

- Alueiden käytön suunnittelussa pilaantuneen maa-alueen
puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan
toteuttamistoimiin.

- Alueidenkäytön suunnittelussa on ehkäistävä melusta, täri-
nästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrit-
tävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.

Pilaantuneen maaperän puhdistustarpeesta ja liikenteen melusta on
annettu asemakaavakartassa erilliset määräykset. Asemakaavan muu-
tos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
kanssa.
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Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta
asuminen/toimitila. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan
mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
alue on Kantakaupunki C2-aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleis-
kaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 10240 (vahvistettu 28.1.1998).
Kaavan mukaan alue on ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teolli-
suus- ja varastorakennusten sekä toimistorakennusten korttelialuetta
(TYK). Tontin rakennusoikeus on 16 600 k-m2.

Alueella on lisäksi voimassa asemakaava nro 11499 (saanut lainvoi-
man 4.8.2006). Kaavan mukaan alue on autopaikkojen korttelialuetta
(LPA). Alueelle saa rakentaa 20 m2 suuruisen talousrakennuksen.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 22.8.2016.
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Maanomistus

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Kiinteistövirasto valmiste-
lee asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) olevien tonttien myyntiä tai
vuokraamista hakijalle.

Alueen yleiskuvaus

Hämeentie 153 sijaitsee nimensä mukaisesti Hämeentien varrella Ara-
bianrannassa. Kortteli on osa Hämeentien eteläpuolelle muodostunutta
teollisuus- ja asuinkorttelien rintamaa. Tontilla tällä hetkellä oleva 7-ker-
roksinen L-muotoinen pienteollisuus/toimitilarakennus on tarkoitus pur-
kaa ja korvata kolmella asuinkerrostalolla. Nykyisen rakennuksen on
suunnitellut arkkitehti Harry Svedblad ja se on valmistunut vuonna
1989.

Lähiympäristö on uutta kerrostalovaltaista asuntoaluetta ja vanhaa teol-
lisuusaluetta. Alue sijaitsee erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varrella ja laajat puistoalueet sijaitsevat muutosalueen läheisyydessä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen

Nykyisen maanpinnan korkeusasema kaava-alueella on +3,1, alueen
länsipuolella Hämeentie on noin tasolla +8 ja Kaanaankatu laskee län-
nestä Hämeentieltä noin tasolta +8 itään päin Posliinikadun risteykseen
noin tasolle +3,4.

Kaava-alueen länsiosa on moreenialuetta ja itäosa savialuetta. Luon-

itään päin ja on enimmillään alueen itäreunalla noin 3,5 metriä.

Kallionpinta on todettu alueen pohjoispuolella Hämeentiellä noin tasolla
+7,4 ja Kaanaankadun itäpäässä noin tasolla -3,6.

Pohjaveden pinta on havaittu alueen itäreunalla noin tasolla
-0,6 -0,4.

Tontilta ei ole tiedossa maaperää mahdollisesti pilannutta toimintaa.
Tontti rajautuu eteläosistaan Arabianrannan alueeseen, jossa on tehty
laajamittaisia maaperän puhdistamistoimia pilaantuneen täyttöaineksen
ja paikallisten pilaantumista aiheuttaneiden syiden takia.
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Ympäristöhäiriöt

Hämeentien ja Kaanaankadun liikenne aiheuttaa melua ja päästöjä ka-
dun lähiympäristöön.

3
TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa toimitilatontti asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi ja saada lisää asuntoja Arabianrantaan.
Tavoitteena on saada kortteliin urbaani katutaso, johon sijoittuu vähin-
tään 700 k-m2 liiketiloja. Mahdollistamalla U-muotoisen korttelin raken-
taminen yhtenäistetään kaupunkikuvaa ja muodostetaan Posliinikadun
sekä alueen eteläreunan katukuvasta nykyistä hallitumpi urbaani ympä-
ristö.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutos mahdollistaa toimitilarakennusten korttelialueen
muuttamisen asuinkäyttöön. Asemakaavan muutokseen on ryhdytty,
koska tontilla nykyisin sijaitseva toimitilarakennus on vajaakäyttöinen.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 0,92 ha, asuinkerrosalaa on yhteensä
17 600 k-m2. Katutasoon saa rakentaa yhteensä 700 k-m2 liiketilaa ra-
kennusoikeuden lisäksi.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Nykyinen toimitilarakennus puretaan ja tontille suunnitellaan kolme
uutta 6 8-kerroksista asuinkerrostaloa. Rakennusten pohjakerroksiin
on rakennettava vähintään 700 k-m2 ulosvuokrattavaa liiketilaa.

Hämeentien puolella uusi asuinrakennus jatkaa nykyiseen tapaan muu-
rimaista rakennusrintamaa, joka suojelee korttelin sisäosia liikenteen
melulta. Korttelialueen rakentamisjärjestyksessä Hämeentien puoleinen
tontti tulee rakentaa ensin, jotta piha-alueella voidaan ottaa käyttöön
riittävästi melulta suojattuja oleskelualueita.
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Jokaiselle tontille on ylimpään kerrokseen tai kattokerrokseen raken-
nettava sauna ja monikäyttötila sekä kattoterassi asukkaiden käyttöön.
Tilat saadaan rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan li-
säksi ja kerrosluvusta välittämättä.

Rakennusten kadun puoleisten julkisivujen on oltava paikalla muurattua
savitiiltä maantasokerrosta lukuun ottamatta. Maantasokerroksen julki-
sivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Hämeentien yhtenäinen teollisuus- ja asuinrakennusten rintama on
yleisilmeeltään vaalea ja uuden Hämeentien puoleisen julkisivun tulee
olla vaaleaa rappausta ja tällä tavoin liittyä naapurirakennuksiin.

Ylimmän kerroksen on oltava sisäänvedetty katujulkisivujen puolella ja
se on suunniteltava muusta julkisivusta selvästi poikkeavasti.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Nykyisestä autopaikkojen korttelialueesta siirretään osa istutetusta alu-
eesta osaksi asuinkerrostalojen tonttia. Tällä mahdollistetaan piha-alu-
een ja Posliinikadun puoleisen kerrostalon luonteva liittyminen ympäris-
töön. Nykyisin Arabian Palvelu Oy:n hallinnassa olevan alueen pienen-
täminen vähentää yhtiön ylläpitovastuita. Korttelialueen pysäköintipai-
kat säilyvät ennallaan.

Liikenne

Tontti sijaitsee erittäin hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrella.
Hämeentietä pitkin kulkee useita bussilinjoja, ja tontin välittömässä lä-
heisyydessä on niiden pysäkki. Tontin läheisyydessä on raitiovaunulin-
jojen 6 ja 8 kääntöpaikka ja pysäkki.

Pysäköinti on osoitettu pihakannen alle. Vaadittava autopaikkojen
määrä asuinkerrostalojen korttelialueella on vähintään suurempi lu-
vuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6 ap/asunto. Jos tonttien autopaikat toteute-
taan keskitetysti ja nimeämättöminä, voidaan paikkamäärästä vähentää
10 %.

Hämeentien ja Kaanaankadun risteys on jo muutettu kiertoliittymästä T-
risteykseksi. Näkemien varmistamiseksi tulee Hämeentien puoleisen
rakennuksen pohjakerros olla sisäänvedetty Kaanaankadun kulmassa.
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Asemakaavan muutoksessa edellytetään yleiselle jalankululle raken-
nettavaa yhteyttä Posliinikadun länsipuolelle, joka parantaa jalankulku-
yhteyksiä paikallisesti. Muuten nykyiset katualueet ja reitit säilyvät en-
nallaan.

Palvelut

Asuinkerrostalojen katutasoon tulee rakentaa yhteensä 700 k-m2 liiketi-
laa.

Asemakaava-alueen läheisyydessä on kirjasto ja kaupallisia palveluita.
Alueen tuntumassa sijaitsee Arabianrannan koulu, päiväkoti ja liikunta-
puisto sekä päiväkoti Aalto. Monipuolinen kauppakeskus päivittäistava-
rakauppoineen ja erikoisliikkeineen sijaitsee n. 1 km päässä Hämeen-
tien ja Kustaa Vaasan tien risteyksessä.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Kaava-alue on lähes tasainen, mutta piha-alue tullaan rakentamaan toi-
sen kerroksen tasolle rantakaduista nähden. Kerrostalorakentaminen ja
pihakannen rakentamisen korkotasot tulee edellyttämään hissien ra-
kentamista jokaisen porrashuoneen yhteyteen. Asemakaavassa ei kui-
tenkaan ole erityisiä määräyksiä, jotka edellyttäisivät esteettömyyden
toteutumista alueella, koska yleiset rakentamismääräykset edellyttävät
esteettömyyden huomioimista porrashuoneiden osalta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Uudet rakennukset liitetään olemassa oleviin teknisiin verkostoihin.

Asuinkorttelin kaakkoiskulmassa LPA-alueen puolella sijaitsee muun-
tamo.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Rakentamisessa tulee ottaa huomioon olemassa olevat rakennukset ja
rakenteet. Nykyisten rakennusten perustusrakenteet saattavat vaikeut-
taa uusien rakennusten ja rakenteiden perustamista. Rakennusten ja
rakenteiden perustamistapa tarkentuu hankekohtaisten tutkimusten ja
suunnittelun myötä.

On mahdollista, että Arabianrannassa laaja-alaisesti esiintynyttä pilaan-
tunutta täyttöaineista on myös asemakaavan muutosalueella. Alueella
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tehdään maaperän pilaantuneisuustutkimuksia maaperän laadun var-
mistamiseksi. Tiedot täydennetään kaava-aineistoon niiden valmistut-
tua.

Kaavassa on maaperän tutkimista ja pilaantuneen maaperän kunnosta-
mista koskeva määräys.

Ympäristöhäiriöt

Katuliikenteen aiheuttamaa melua on arvioitu melumallin avulla. Arki-
vuorokauden keskimääräinen liikennemäärä Hämeenkadulla on noin
8 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä, pääosin linja-autoja, on
noin 14 %. Kaanaankadun liikennemäärä on noin 1 300 ajoneuvoa/vrk,
josta raskasta liikennettä nykyisin noin 6 %. Katujen liikennemäärän ei
arvioida juuri kasvavan. Kaanaankadulla raskaan liikenteen osuuden
ennustetaan jonkin verran pienenevän.

Korttelin sisäpihalle on kaavassa asukkaiden yhteiskäyttöön osoitettu
oleskelu- ja leikkialue, joka on korttelirakenteen vuoksi suojassa liiken-
teen melulta ja päästöiltä. Hämeentien puoleiselle rakennuksen julkisi-
vulle kohdistuu enimmillään 68 dB ja Kaanaankadun puoleisella julkisi-

Aeq 7-22), minkä perusteella
kaavassa on annettu määräys rakennusten ulkovaipan kokonaisääne-
neristävyydestä. Hämeentien puoleiselle julkisivulle ei tule sijoittaa
oleskeluparvekkeita. Kaanaankadun puoleiselle julkisivulle mahdolli-
sesti toteutettavat parvekkeet tulee lasittaa niin, että niillä saavutetaan
melun ohjearvotaso 55 dB (LAeq 7-22).

Hyvän sisäilmanlaadun varmistamiseksi tuloilman otto on järjestettävä
suodatettuna sisäpihan puolelta tai rakennuksen kattotasolta.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Uudisrakennusalueen ympäristövaikutuksia selvitettiin laajalti Arabian-
rannan asemakaavoituksen yhteydessä 1994 98. Nämä arviot ovat
edelleen suurimmaksi osaksi ajankohtaisia ja päteviä asemakaavan
muutosalueella.

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan

Nykyinen 7-kerroksinen toimitilarakennus rajaa aluetta Hämeentie ja
Kaanaankadun suunnista koko matkaltaan. Asemakaavan muutok-
sessa esitetty ratkaisu olisi tältä osin varsin samankaltainen tuoden kui-
tenkin näkymäaukon Hämeentien ja Kaanaankadun kulmaan.
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Merkittävin muutos rakennettuun ympäristöön on esitetty Posliinikadun
suuntaisen 6-kerroksisen rakennusmassan rakentamisella. Posliinika-
dun puoleinen rakennusmassa sijoittuu vinottain Posliinikatuun nähden,
muodostaen kolmiomaisen etelään avautuvan katutilan. Rakennuksen
sijoitus vahvistaa Posliinikadun katutilan kaupunkikuvaa sulkemalla ny-
kyisen näkymän toimitilarakennuksen pysäköintialueelle. Posliinikadun
puoleinen rakennus on 6-kerroksinen viereisten rakennusten tavoin.
Nykyinen pysäköintialue katetaan ja korttelialueen piha rakennetaan
kannen päälle. Uusi asuinkerrostalojen kortteli noudattaa Arabianran-
nan suunnitteluperiaatteita rakennusmateriaalien ja värityksen osalta.

Vaikutukset liikenteeseen

Toimitilatontin muuttamisessa asuinkäyttöön ei ole merkittäviä liiken-
teellisiä vaikutuksia. Kadunvarsiliiketilojen määrä on suunnitelmassa
verrannollinen nykytilanteeseen ja kerrosalan lisääminen alueella
1 000 k-m2 ei aiheuta merkittävää lisäystä liikenteeseen alueen koko-
naisrakennusoikeus huomioiden.

Asemakaavan muutoksessa edellytetään asuinrakennusten autopaik-
kojen rakentamista pihakannen alle, jolloin nykyinen pysäköityjen auto-
jen hallitsema näkymä peittyy.

Asemakaavan muutoksessa edellytetään yleiselle jalankululle raken-
nettavaa yhteyttä Posliinikadun länsipuolelle, joka parantaa jalankulku-
yhteyksiä paikallisesti.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Nykyisen rakennuksen purkaminen sekä asuinrakennusten rakentami-
nen aiheuttavat melua ja pölyä sekä työmaa-aikaisia liikenteen poik-
keusjärjestelyjä alueen nykyisille asukkaille ja toimijoille. Rakentamisai-
kaiset haitat ovat lyhytaikaisia liittyen nykyisen rakennuksen purkami-
seen ja uusien rakennusrunkojen pystyttämiseen. Rakentamisaikaiset
haitat ovat alueella hyvin hallittavissa niistä vastaa hankkeeseen ryh-
tyvä.

Rakentamisen seurausvaikutuksena maaperässä olevat epäpuhtaudet
käsitellään niin, että ympäristö on tulevaisuudessa sekä terveellinen
että turvallinen.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan muutoksen toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustan-
nuksia. Laajemman alueen käyttöhistorian perusteella on kuitenkin
mahdollista että maaperä edellyttää puhdistamista mikä aiheuttaa kus-
tannuksia. Mahdollisten kustannusten jaosta sovitaan kiinteistöviraston
ja hakijan välisissä tonttineuvotteluissa.

Asemakaavan muutoksen mahdollistama käyttötarkoituksen muutos ja
rakennusoikeuden määrän kasvu korottavat tontin arvoa merkittävästi.
Neuvottelut tontin käytöstä ovat käynnissä hakijan ja kaupungin kes-
ken.

6
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille Arabian Yritystalo Holding Oy:n hakemuk-
sen johdosta (saapunut 10.9.2013).

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos (päivätty 3.12.2013).

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtä-
vänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 11.12.2013 15.1.2014.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä kiinteistöviraston kanssa.

Ennen lautakuntakäsittelyä on saatu lausunnot Helsingin Energialta,
kiinteistöviraston tonttiosastolta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymältä (HSY), pelastuslaitokselta, rakennusvalvontavirastolta,
kaupunginmuseolta, ympäristökeskukselta sekä rakennusvirastolta.

Lausunnoissa esitetyt huomiot on otettu asemakaavan valmistelussa
huomioon.
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Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 6 mielipidettä, jotka koskivat asemakaavan muutosluon-
nosta.

Saadut mielipiteet kohdistuivat rakennusoikeuden lisäykseen, raken-
nusten korkeuteen, liiketilan määrään, nykyisen toimistotalon purkami-
sen aiheuttamaan työpaikkojen vähentymiseen ja työmaa-aikaiseen
pölyyn ja meluun sekä liikenneturvallisuuteen Hämeentien ja Kaanaan-
kadun risteyksessä.

Mielipiteet on kaavoitustyössä pyritty ottamaan huomioon muilta osin,
paitsi hankkeesta luopumisen osalta.

Muistutukset ja lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.1. 16.2.2015.

Kaavaehdotuksesta saatiin yksi muistutus ja kahdeksan lausuntoa.

Muistutuksessa (Mu1, 2 allekirjoittajaa) esitetään (29.12.2014), että
Posliinikadun varrella sijaitsevaa LPA-tontin osaa ei pidä liittää uuteen
AK-tonttiin. Posliinikadun alimittaisten pysäköintijärjestelyjen korjaami-
nen toimiviksi on suunniteltava ja tarkasteltava AK-tontin Posliinikadun
puoleinen raja sen perusteella.

Kaanaankadun varren rakennusmassaa on lyhennettävä ja jätettävä
tilaa Posliinikadun pysäköintipaikkojen ja rakennusalan väliin. Posliini-
kadun suuntainen lamellitalo on muutettava pistetaloksi. AK-tontin Pos-
liinikadun puoleinen osa on suunniteltava uudestaan siten, että otetaan
huomioon toimivat kevyen liikenteen yhteydet, korjataan Posliinikadun
pysäköinti toimivaksi sekä sopeutetaan rakennusmassoittelu alueen
kaupunkikuvaan.

Asemakaavaehdotus on palautettava uuteen valmisteluun. Hankkee-
seen ryhtyneeltä yksityiseltä taholta on vaadittava korkeatasoisempaa
suunnittelua, on vaadittava yhtä laadukasta suunnittelua kuin Arabian-
rannassa kaupunki on edellyttänyt omilta luovuttamiltaan tonteilta. Kau-
pungin tulee edellyttää arkkitehtikilpailun järjestämistä ennen lopullisen
asemakaavan laatimista ja hyväksymistä (kumppanuuskaavoitus).
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Vastine

Asemakaavan muutosta on tarkennettu autopaikkojen korttelialuetta
(LPA) olevan tontin osalta siten, että Posliinikadun varrella olevien au-
topaikkojen uudelleenjärjestely on mahdollista. Posliinikadun puoleista
rakennusmassaa on siirretty länteen, jotta Posliinikadun varren pysä-
köintipaikkojen uudelleenjärjestäminen olisi helpompaa.

Posliinikadun puoleinen rakennusmassa muodostaa toteutuessaan
mielenkiintoisen kolmioista muodostuvan katutilan jatkumon Kaanaan-
kadun risteyksestä Posliinikadun kautta Muotoilijankadulle. Arabianran-
nan asemakaavoituksen lähtökohtana on ollut pistetalojen sijoittaminen
katujen päätteiksi rajoittuen rantapuistoon.

Asemakaava ei voi edellyttää arkkitehtikilpailua, vaikka sellaisen järjes-
täminen rakennussuunnittelun yhteydessä olisikin erittäin toivottavaa.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n, Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymän HSL:n, kiinteistölautakunnan, yleisten
töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan ja ympäristölautakunnan
sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausun-
not.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
(26.1.2015) katsoo, että asemakaavan muutos noudattaa yleispiirtei-
sempiä suunnitelmia ja täydentää jo olemassa olevaa kerrostaloval-
taista yhdyskuntarakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Sisäpihalla on meluselvityksen mukaan kelvolliset olosuhteet sijoittaa
leikki- ja oleskelualue lähes minne vaan, joten alue tulee merkitä myös
kaavakarttaan. ELY-keskus katsoo, että kaavaan tulee lisätä määräys
melusta.

Helen Sähköverkko Oy (11.2.2015) esittää, että kaavakarttaan lisä-
tään määräys: Alueellista sähkönjakelua palveleva muuntamo tulee ra-
kentaa kortteliin 23126. Muuntamotilan lattiapinta-ala on noin 20 m2.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) ilmoittaa
lausunnossaan (18.2.2015), että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja
viemärit on rakennettu valmiiksi, eikä muutosehdotus ei edellytä niiden
siirtämistä. Tontin tulee liittyä yksityisillä johdoilla Kaanaankadulle
aiemmin rakennettuihin yleisiin vesijohtolinjoihin.
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Helsingin Seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) toteaa lausunnos-
saan (16.2.2015), että on suositeltavaa tiivistää maankäyttöä alueilla,
joiden läpi esikaupunkialueiden bussilinjat kulkevat.  Koska suunnittelu-
alueella joukkoliikennepalvelut ovat korkeatasoisia, HSL pitää hyvänä
ratkaisuna sitä, että suunnittelualueen pysäköinti on mahdollista toteut-
taa keskitetysti ja nimeämättömänä. Lisäksi HSL toteaa, että kaavaeh-
dotuksen mukainen yleisen jalankulun reitti suunnitellun korttelialueen
läpi on perusteltu paikallisten kävely-yhteyksien parantamiseksi. HSL ei
katso kaavaehdotuksella olevan haitallisia vaikutuksia.

Kiinteistölautakunta (19.2.2015) toteaa, että kaavamuutos on tullut
vireille kaupungin vuokratontin 23126/5 haltijan hakemuksesta. Asema-
kaavan muutokseen on ryhdytty, koska tontilla nykyisin sijaitseva toimi-
tilarakennus on vajaakäyttöinen.

Ehdotetut muutokset edellyttävät Arabian Palvelu Oy:n suostumuksen
ja aiheuttavat huomattavia lisätöitä tonttien maanvuokrasopimusten ja
palveluyhtiön asiakirjojen järjestelyjen osalta. Tämän vuoksi kiinteistö-
toimi ehdottaakin, että ehdotukseen merkityt autopaikkatontit 14 ja 49
yhdistetään siten, että autopaikkatontin 23124/28 sijaan muodostetaan
yksi pinta-alaltaan pienempi autopaikkatontti siten, että edellä mainitut
piha-alueet yhdistetään ehdotuksen mukaisesti tonttiin (AK) 23126/13.

Vuokraoikeuden siirron yhteydessä tulee tehdä uusi tontinvaraus, joka
tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kaavamuutoksen kau-
punginvaltuustokäsittelyä. Lautakunta ilmoittaa, että se tulee alkuvuo-
desta 2015 tekemään erillisen esityksen kaupunginhallitukselle kaava-
ehdotuksen mukaisten uusien asuinkerrostalotonttien varaamiseksi
asuntotuotantoon edellä mainitun 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.

Yleisten töiden lautakunta (10.2.2015) toteaa lausunnossaan, että
Hämeentien ja Kaanaankadun risteys muutetaan kiertoliittymästä T-
risteykseksi. Näkemien säilymisen vuoksi tulee Hämeentien puoleisen
rakennuksen pohjakerros olla sisäänvedetty Kaanaankadun kulmassa.
Asemakaavan muutoksessa edellytetään yleiselle jalankululle raken-
nettavaa yhteyttä Posliinikadun länsipuolelle. Yhteys parantaa jalankul-
kuyhteyksiä paikallisesti.
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Lautakunta toteaa myös, että lähtökohtaisesti asemakaavan toteuttami-
nen ei aiheuta kaupungille kustannuksia, mutta mikäli mahdollinen
maaperän pilaantuneisuuden kunnostaminen aiheuttaa kustannuksia,
sovitaan näiden jaosta kaupungin ja hakijan välisissä neuvotteluissa.

Pelastuslautakunta (20.1.2015) toteaa, että asemakaavan muutok-
sessa tulee huomioida rakennusten käyttötarkoituksen muutos toimitila-
rakennuksesta asuinrakennukseksi. Mikäli asuinrakennusten poistu-
mistiejärjestelyjä ei ratkaista rakenteellisin keinoin, tontille on varattava
tilaa pelastusteille sekä riittävä määrä nostopaikkoja pelastuslaitoksen
nostolava-ajoneuvolle.

Ympäristölautakunta (27.1.2015) toteaa, että asuinrakentamisen tii-
vistäminen on kannatettavaa, sillä alue sijaitsee erittäin hyvien joukko-
liikenneyhteyksien ja laajojen viher- ja virkistysalueiden äärellä. Hä-
meentien liikenne aiheuttaa kuitenkin huomattavia melu- ja ilmanlaatu-
haittoja etenkin Hämeentien puoleisella kortteliosalla.

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 mukaiset me-
lutason ohjearvot alittuvat. Kaavamääräyksiä tulee tältä osin täydentää.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 24.1.2017 tarkistaa asemakaavan
muutosehdotusta lausuntojen ja muistutuksen johdosta seuraavasti:

Kaavakarttaan on lisätty seuraavat merkinnät:

"Ilmanvaihtohormien ja -laitteiden aiheuttama äänitaso leikki- ja ulko-
oleskelualueilla ei saa ylittää 45 dB."

"AK-korttelialuella tulee varautua tarvittavien sähkönjakelua palvelevien
muuntamoiden rakentamiseen."

"AK-korttelialueella asunnot eivät saa avautua ainoastaan Hämeentien
puolelle."

Kaavakarttaan on lisätty merkintä le - leikki- ja oleskelualueeksi varattu
alueen osa.
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Kiinteistöviraston lausunnon johdosta autopaikkojen korttelialuetta
(LPA) olevat tontit 23124/49 ja 23126/14 on yhdistetty yhdeksi tontiksi
23124/49.

Asemakaavan lähtökohtana on nykyisen rakennuksen purkaminen. Uu-
sien asuinrakennusten suunnittelun yhteydessä pystytään varautu-
maan asuinrakennusten määräysten mukaiseen palo- ja pelastusturval-
lisuuteen.

Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

7
KÄSITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 2.12.2014. Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti asian pöydälle ja
päätti 9.12.2014 esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutos-
ehdotuksen hyväksymistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 24.1.2017 muuttaa asemakaavan
muutosehdotusta lausuntojen ja muistutuksen johdosta.

Helsingissä 24.1.2017

Olavi Veltheim
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HÄMEENTIE 153,
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee
Arabianrannan tonttia osoit-
teessa Hämeentie 153 (kau-
punginosa 23 Toukola, kortteli
12 tontti 5).

Nykytilanne

Tontilla on nykyisin 7
-kerroksinen L-muotoinen pien-
teollisuus/toimitilarakennus
(arkkitehti Harry Svendblad
1989). Rakennus on vajaakäyt-
töinen ja se on tarkoitus pur-
kaa. Rakennuksen pohjaker-
roksessa on liiketiloja.

Mitä alueelle suunnitellaan

Tontti on tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön. Sille on suunnitteilla kolme uutta 6-8 -kerroksista
asuinkerrostaloa. Rakennusten pohjakerroksiin on suunniteltu runsaasti liiketilaa. Pysäköinti
järjestetään rakennusten yhteispihan alle. Asuinkerrosalaa on yhteensä 17 600 k-m2 Katu-
tasoon saa rakentaa yhteensä 700 k-m2 liiketilaa rakennusoikeuden lisäksi.
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Aloite

Asemakaavan muutosta on hakenut ton-
tin nykyinen vuokralainen Arabian Yritys-
talo Holding Oy (10.9.2013).

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontin.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuo-
delta 1998 tontti kuuluu ympäristöhaittoja
aiheuttamattoman teollisuus- ja varasto-
rakennusten sekä toimistorakennusten
korttelialueeseen (TYK):Tontin rakennus-
oikeus on 16 600 k-m2.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi, asumi-
nen/toimitila.

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaa-
van muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankäyttösopimuk-
sen hakijan kanssa käytävissä neuvotte-
luissa.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan
toteuttamisen vaikutuksia rakennettuun
ympäristöön ja kaupunkikuvaan kaavan
valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä 11.12.2013–
15.1.2014:

 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3, 1. krs

 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä
nyt").

Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mie-
lipiteen viimeistään 15.1.2014 kirjallisesti
osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle keväällä
2014.

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 syksyllä 2014.
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Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Arabianranta-Toukola- Vanhakaupun-

ki-kaupunginosayhdistys
 Arabian Palvelut Oy
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

kiinteistöviraston tonttiosasto, raken-
nusvalvontavirasto, rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto, ympäristökes-
kus, kaupunginmuseo, pelastuslaitos,
Helsingin Energia, Helen sähköverk-
ko, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut /Vesi

Mistä saa tietoa

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

Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöi-

den kirjeet lähetetään isännöitsijöille,
joiden toivotaan toimittavan tiedon
osakkaille ja asukkaille)

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä
nyt")

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

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Pia Kilpinen
puhelin (09) 310 37443.
sähköposti pia.kilpinen(a)hel.fi





















Ote maakuntakaavasta
Hämeentie 153

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama–Malmi-projekti



Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Hämeentie 153

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama–Malmi-projekti



Ote Yleiskaava 2002:sta
Hämeentie 153

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama–Malmi-projekti



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Hämeentie 153

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Kalasatama–Malmi-projekti






