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LAUSUNTO ARABIAN TEHDASKORTTELIN (HÄMEENTIE 133-135), ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12470)
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt lausuntoa 23. kaupunginosan(Toukola, Arabianranta) korttelin 23669 tontteja 12, 15, 21 ja 24 sekä puisto- jakatualueitakoskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12470.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.11.2017 päivätyssä pöytäkirjassa todetaanasemakaavan muutosehdotuksesta mm. seuraavaa:

hdaskorttelista 23669ja osia Hämeentien ja Muotoilijankadun katualueista sekä Bokvillaninpuiston jaArabianmäen puistoalueista.
Suunniteltu asukasmäärän lisäys on 1 000 1 250 asukasta. Kaavaratkaisun myötäkorttelin kerrosala vähenee 4 665 k-m² ja on asemakaavan muutoksessa yhteensä131 935 k-m².
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaanseuraavaa:
Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi.Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.
HSY:n yhteyshenkilönä asiassa toimii alueinsinööri Tarmo Hyvärinen,puh. (09) 1561 3312.
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Lausunto asemakaavaehdotuksesta, Helsinki, Arabian tehdaskortteli, Hämeentie 
133–135, nro 12470

Asemakaavan muutos koskee osaa Arabian tehdaskorttelista 23669 ja 
osia Hämeentien ja Muotoilijankadun katualueista sekä 
Bokvillaninpuiston ja Arabianmäen puistoalueista. Alue sijaitsee 
Arabianrannassa Hämeentien, Arabiankadun ja Muotoilijankadun 
rajaamalla alueella.

Arabian tehdaskorttelin laajamittainen kehittäminen on tullut 
ajankohtaiseksi, koska tehdastoiminta on loppunut alueelta 2016. 
Lisäksi Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on 
siirtämässä alueella sijaitsevat toimintonsa Otaniemeen. 

Asemakaavaehdotuksen tavoitteena on toteuttaa poistuvien toimintojen 
tilalle alueen nykyisiin sekä uusiin rakennuksiin tiloja opetusta, 
työntekoa, palveluja, asumista ja kauppaa varten. Samalla avataan 
yhteyksiä tehdaskorttelin läpi ja toteutetaan reitteihin liittyvä 
katuaukioiden sarja. Hämeentielle suunnitellaan yksisuuntaiset 
pyöräkaistat, joita varten katualuetta levennetään.

Uusien rakennusten ja reittien alta puretaan nykyistä rakennuskantaa. 
Kaikki voimassa olevissa asemakaavoissa suojellut rakennukset sekä 
muuta teollisen historiansa ja kaupunkikuvan kannalta merkittävää 
rakennuskantaa säilyy. Korttelin keskeisimmälle alueelle suunniteltu 
rakentaminen on merkittävästi ympäröivää rakennuskantaa 
korkeampaa. Korkeimpaan rakennukseen on suunniteltu 25 kerrosta.

Suunniteltu asukasmäärän lisäys on 1 000–1 250 asukasta. 
Kaavaratkaisun myötä korttelin kerrosala vähenee 4 665 k-m² ja on 
asemakaavan muutoksessa yhteensä 131 935 k-m².

Kaavaratkaisun myötä Arabian tehdaskortteli vahvistaa asemaansa 
Arabianrannan pohjoisen puolen keskuksena ja palvelukeskittymänä. 
Uusien reittien toteuttaminen mahdollistaa alueen avautumisen nykyistä 
paremmin kaupunkilaisten käyttöön.
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Yhdyskuntarakenne

Kaavaa varten on tehty kattavasti selvityksiä aina energia- ja 
ympäristöselvitystä myöten.

Asemakaavaehdotus monipuolistaa palvelurakennetta parantaen 
asukkaiden arjen sujuvuutta. Kaupallisten palveluiden määrä kasvaa 
noin 10 000 k-m2:llä. Konepajarakennuksen tontille voidaan rakentaa 
päiväkoti.

Suunniteltuhanke täydentää kaupunkirakennetta joukkoliikenteen 
äärellä. Kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia on parannettu.

Asemakaavaehdotus toteuttaa sitä koskevia valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita. Poikkeamaa oikeusvaikutteisesta 
yleiskaavasta voidaan pitää perusteltuna poikkeamana ottaen 
huomioon valtuuston hyväksymän uuden yleiskaavan sisältö ja 
muuttunut maankäytöllinen tilanne.

Kulttuuriympäristö

Suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävää Arabian tehtaiden 
kulttuuriympäristöä (www.rky.fi). Sitä koskevat valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet, joiden erityistavoitteiden mukaan mainittujen 
kulttuuriympäristön arvojen tulee säilyä ja alueidenkäytön soveltua 
niiden historialliseen kehitykseen.

Rakennussuojelun osalta ELY-keskus pitää hyvänä voimassa olevissa 
asemakaavoissa suojeltujen rakennusten aseman säilymistä ja ns. 
kirahvitalon suojelemista. Toisaalta on valitettavaa, että tehtaiden 1930- 
ja 1940-luvun laajentumisvaiheeseen kuuluvaa rakennuskantaa, kuten 
tehtaan eteläpäätyä, pajarakennusta tontilla 28 ja Arabiankadun varren 
varastorakennusta ei voida säilyttää.

Uudisrakentaminen on mittavaa ja korkeaa. Alueen vuosikymmeniä 
kestänyt teollinen rakentaminen on myös ollut suurta ja teollisuudelle 
ominaiseen tapaan kerroksellista sekä muuntuvaa, mutta myös aluetta 
sulkevaa. Mainitusta johtuen ELY-keskus ei näe esitettyä 
uudisrakentamista sinänsä ongelmallisena. Suljettua rakennetta tullaan 
myös avaamaan, mikä muuttuvan käyttötarkoituksen näkökulmasta on 
luontevaa. 

Korkea rakentaminen tosin muuttaa alueelle ominaista horisontaalista 
kaupunkikuvaa ja näkymää kaukomaisemassa, nousten vanhoja 
teollisuusrakennuksia selkeästi korkeammiksi. Ympäristön ja etenkin 
kaukonäkymien muuttumisesta huolimatta, valtakunnallisesti 
merkittävän entisen teollisuusalueen kerrokselliset ominaispiirteet 
säilyvät sinänsä tunnistettavina katutasolla.
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Melun ja tärinän torjunta sekä ilmanlaadun varmistaminen

Kaavaselostuksen mukaan meluselvityksen perusteella katuliikenteen 
melusta asuinrakennusten julkisivuille kohdistuva äänitasoerovaatimus 
on suurimmillaan 30 dB. Vaatimuksissa on huomioitu myös raitiotien 
enimmäisäänitasot. 

Mikäli asuinhuoneiston julkisivulle kohdistuva melutaso ylittää 
valtioneuvoston päätöksen mukaiset melun ohjearvot, huoneiston on 
avauduttava myös sellaisen julkisivun puolelle, jossa ohjearvoja ei 
ylitetä. Julkisivun ääneneristysvaatimus ja koneellinen ilmanvaihto eivät 
korvaa mahdollisuutta tuulettaa huoneistoa ikkunan kautta, vaan 
tuuletusikkunan kohdalla on saavutettava enintään valtioneuvoston 
päätöksen 993/1992 mukaiset melunohjearvot (KHO 1.7.2013).

Parvekkeiden lasitusmääräystä liikennemelua vastaan on hyvä 
tarkentaa parvekkeilla sallittavalla enimmäismelutasolla. Samoin on 
syytä menetellä parveketerassien melukaiteiden meluntorjunnan 
osalta.1

Kaavaselostuksen mukaan tehtyjen mittausten mukaan raitioliikenteen 
aiheuttama värähtely edellyttää Arabiankadun varressa 
asuinrakennusten jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa tehtäviä 
runkomelun torjuntatoimia, jotta sisätiloissa päästään tavoitteena 
pidettäviin enimmäistasoihin. Tästä annettua kaavamääräystä on hyvä 
täydentää suositusarvoilla.

Natura-alueen huomioon ottaminen

Vanhankaupungin lahden Natura-alue sijaitsee noin 500 metrin päässä. 
suunnittelualueesta.

Paalutusmelun vaikutuksia linnustoon on tutkittu Arabianrannan alueen 
rakentamisen yhteydessä (Mikkola-Roos, M. & Hirvonen, H. 1996). 
Paalutusmelun todettiin tutkimuksessa mukaan aiheuttavan selvää 
häiriötä vesilinnuille, joiden todettiin pakenevan paalutuksesta 
aiheutuvaa voimakasta melua lähes kilometrin etäisyydellä 
melulähteestä. Etäisyys huomioiden on todennäköistä, että Arabian 
tehdasalueelta melu leviää Vanhankaupunginlahden Natura-alueelle. 
Tämän vuoksi on perusteltua rajoittaa kaavamääräyksellä kovaa melua 
aiheuttavat rakennustyöt vesilinnuston kannalta herkimmän ajan 
ulkopuolelle.

Kaavan linnustovaikutuksia on arvioitu, mutta varsinaista kattavaa 
Natura-arviointia vaikutuksista Vanhankaupunginlahden lintuvesi 
(FI0100062) Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin 
ei ole tehty. Linnustovaikutusten arvioinnissa on tunnistettu vaikuttavina 
tekijöinä suunnitellun rakentamisen meluvaikutukset ja korkeiden 

1 Valtioneuvoston päätös 993/1992
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rakennusten aiheuttama törmäysriski. ELY-keskus katsoo, että tehty 
selvitys on riittävä ja varsinaista LSL 65 §:n mukaista Natura-arviointia 
ei tarvita, jos linnustoon kohdistuvia haitallisia vaikutuksia lievennetään 
tehdyn selvityksen suosituksen mukaisesti lisäämällä kaavamääräyksiin 
ajallinen rajoitus (huhti-kesäkuu) kovaa melua aiheuttaville 
paalutustöille ja korkeimpien rakennuksien ylimpien kerroksien 
julkisivuja koskeva törmäyksiä vähentäviä teknisiä ratkaisuja edellyttävä 
määräys.

Muuta

Pilaantuneet maat, hulevesien hallinta ja tulvantorjunta on otettu 
riittävästi huomioon.

Yksikön päällikkö Aimo Huhdanmäki

Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin

Asia on ratkaistu sähköisesti. 
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