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ASEMAKAAVAN SELOSTUS
ASEMAKAAVAKARTTA NRO 12470
PÄIVÄTTY 7.11.2017
Asemakaavan muutos koskee:
Helsingin kaupungin
23. kaupunginosan (Toukola)
korttelin 23669 tontteja 12, 15, 21 ja 24 sekä
puisto- ja katualueita
Kaavan nimi:
Arabian tehdaskortteli
Laatija:
Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu
Vireilletulosta ilmoittaminen: 15.5.2017
Kaupunkiympäristölautakunta:
Nähtävilläolo (MRL 65 §):
Kaupunkiympäristölautakunta / Asemakaavoituspalvelu:
Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:
Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Arabianrannassa Hämeentien, Arabiankadun ja
Muotoilijankadun rajaamalla alueella. Etäisyys keskustasta on n.
4,6 km.

KAAVASELOSTUKSESSA esitetään kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja suunnittelun vaiheet.
Selostusta täydennetään kaavaprosessin edetessä.
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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) 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 Fiskars Oyj lopetti tehdastoimintansa alueelta
2016. Lisäksi Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on siirtämässä alueella sijaitsevat toimintonsa Otaniemeen.
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 ja 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 yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 6771), jossa Hämeentielle Intiankadun ja Verkatehtaanpolun välille osoitetaan tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset
pyöräliikenteen järjestelyt. Tehdaskorttelin edustalla oleva pysäkkialue toteutetaan korotettuna, ja nykyiset jalankulkuvalot poistetaan. Damaskuksentien ja puistokäytävän jatkeena oleva suojatie
ja jalankulkuvalot poistetaan.
Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä Arabian tehdaskortteli vahvistaa asemaansa Arabianrannan pohjoisen puolen keskuksena
ja palvelukeskittymänä. Uusien reittien toteuttamisen myötä alue
avautuu nykyistä paremmin kaupunkilaisten käyttöön.
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Kortteliin suunnitelluista muutoksista järjestettiin
2016 ratkennut kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajatöiden pohjalta asemakaavan muutosta laaditaan.

8 (34)
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda Arabian tehdaskorttelista aktiivinen ja toiminnoiltaan sekoittunut keskus, joka lisää ja monipuolistaa alueen palvelutarjontaa. Kaupunkikuvallisesti tavoitteena on säilyttää alueen suojeluarvot sekä täydentää
kerroksellista teollisuuskorttelia uudella rakentamisella siten, että
kokonaisuudesta muodostuu ainutlaatuinen sekoitus uutta ja vanhaa. Lisäksi tavoitteena ovat uudet reitit korttelin läpi sekä tehdaskorttelin avaaminen paremmin kaupunkilaisten käyttöön.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että edistetään AM-ohjelman asuntotuotantotavoitetta ja uusien asuntojen laadukkaita toteutustapoja. Alueelle
suunnitellut terassi- ja tornitalot monipuolistavat Arabianrannan
asuntotarjontaa. Kaupunkitilaa suunnitellaan ihmisen mittakaavaan poistamalla suuren tehdaskorttelin muodostama estevaikutus avaamalla reittejä korttelin läpi.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 6,1 ha. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuntojen rakentamisen 1 000–1 250 uutta asukasta varten.
Kaavaratkaisun myötä korttelin kerrosala vähenee 4 665 k-m² ja
on asemakaavan muutoksessa yhteensä 131 935 k-m². Rakennusoikeuden arvioidaan jakautuvan seuraavasti:
Asunnot (AK)
(AK yhteensä
Asunnot (ALP)
Hotelli
Toimistot ja muut työtilat
Kaupalliset palvelut
Oppilaitokset
Kirjasto
Muut kulttuuritilat
Liikuntatilat
Kaupalliset varastot
Päiväkoti

37 960 k-m²
750 uutta asukasta
43 675 k-m²)
11 900–22 065 k-m² 250–500 uutta
asukasta
8 500 k-m²
24 700 k-m²
500 työpaikkaa
17 300 k-m²
400 työpaikkaa
20 200 k-m2
1 200 k-m²
3 800 k-m2
1 700 k-m2
2 400 k-m2
1 200 k-m2

Aluetehokkuus kaavamuutosalueella on e a = 2,2.
Korttelitehokkuus kaavamuutosalueella on ek = 2,9.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Arabian tehdaskorttelin laajamittainen kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska Fiskars Oyj lopetti tehdastoimintansa alueelta
2016. Lisäksi Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on siirtämässä alueella sijaitsevat toimintonsa Otaniemeen.
Arabian tehdaskortteli on elänyt lähes jatkuvassa muutostilassa
tehtaan perustamisesta lähtien, kun keramiikkatuotannon laajeneminen ja kehittyminen ovat muovanneet rakennettua ympäristöä.
Korttelin nykyinen rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu ajallisesti kerroksellisesta kokonaisuudesta, jossa eri rakennusvaiheet
ovat paikoin vaikeasti erotettavissa toisistaan. 1980-luvulta lähtien
kortteliin on sijoittunut kasvaneessa määrin myös muita toimintoja.
Samanaikaisesti korttelin luonne on muuttunut muusta kaupunkirakenteesta irrallisesta teollisuuslaitoksesta Arabianrannan keskuskortteliksi.
Korttelin historia on tärkeä osa Suomen taideteollisuuden historiaa ja siihen on totuttu liittämään volyymiin ja laatuun liittyviä superlatiiveja. Tuotanto ja sen puitteet ovat vuosikymmeniä edustaneet jotain suurta ja rohkeaa. Keramiikkatuotannon loppumisen
myötä entinen tehdaskortteli on yhden historiansa suurimman
murroksen edessä. Korttelin kehittämisestä järjestetyssä arkkitehtuurikilpailussa ja sitä seuranneessa asemakaavaprosessissa lähtökohdaksi on otettu, että nyt suunniteltavat muutokset voivat olla
yhtä lailla rohkeita, ennakkoluulottomia ja tulevaisuuteen katsovia
kuin korttelin suuret laajennusvaiheet 1920–40-luvuilla. Korttelin
kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden muokata entisestä tehdasalueesta Arabianrannan keskus, jonka ratkaisut tukevat sen keskeistä sijaintia ympäröivässä kaupunkirakenteessa. Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä merkittävä ja merkityksellinen muutos
korttelin toiminnassa saa aikaan laajalti näkyviä muutoksia myös
rakennetussa ympäristössä.
Rakennettu ympäristö

Arabian posliini- ja fajanssitehtaan ensimmäiset rakennukset pystytettiin Arabian huvilatontille ja Kaanaanmaan niitylle nykyisen
Hämeentien varrelle vuoden 1874 aikana. Rakennuttaja oli Rörstrandin posliinitehdas, joka oli perustanut tytäryhtiön Arabiaan
vuoden 1873 lopulla.
Arabian tehtaiden rakennusryhmä on oiva esimerkki ajallisesti
kerroksellisesta rakentamisesta, joka on jatkunut nykypäiviin

10 (34)
saakka. Vanhimmat rakennusosat vuodelta 1874 sisältyvät eteläosan punatiiliseen rakennusryhmään. Niitä on kuitenkin vaikea
erottaa lisärakennuksista ja korotuksista.
Arabian tehtaiden ensimmäinen merkittävä laajennus toteutettiin
1920-luvun lopun ja 30-luvun puolivälin välisenä aikana, jolloin rakennettiin korttelissa keskeisesti sijaitseva rapatuin julkisivuin
erottuva 5-kerroksinen tehdasrakennus.
Seuraava merkittävä laajennusvaihe ajoittui 1940-luvulle, kun Hämeentien varren massiiviset keramiikkapintaiset tehdasrakennukset rakennettiin.
1990-luvulla korttelia täydennettiin oppilaitoksiin liittyvällä korjausja uudisrakentamisella, kun eteläosaan rakennettiin tilat POPJazz opistoa varten ja pohjoisosaan Taideteollisen korkeakoulun
mediakeskus LUME. Tämän jälkeen 2000-luvulla kortteli täydentyi
Arabiagallerian, kirjastokeskus Araliksen, AV-koulun, toimistorakennuksen sekä pysäköintilaitoksen rakentamisen myötä.
Viimeisimmän korttelin ajallisen kerrostuman muodostavat Arabiankadun varren asuinrakennukset 2010-luvulta.
Alue rajautuu rakennettuihin alueisiin sekä pää- ja kokoojakatuihin, joten se on erittäin hyvin teknisen huollon piirissä.
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Asemakaavan muutoksessa on seitsemän asuinkerrostalojen
korttelialueen tonttia, jotka poikkeavat toisistaan huomattavasti.
Tonteille 23669/29 ja 37 sijoittuu kolme tornimaista asuinrakennusta joiden kerrosluvut vaihtelevat välillä 15–25, kun mukaan
lasketaan korkeiden kerrosten parvitasot. Tornien jalustat rajaavat
korttelin läpi kulkevaa aukiosarjaa ja niiden maantasokerroksissa
sekä kansitasolla on liiketilaa. Eteläisimmän tornin liiketilat ovat
liitettävissä osaksi Arabia gallerian tiloja. Rakennusten mittakaavallisen vaikutelman pienentämiseksi ja tunnistettavan ilmeen aikaansaamiseksi rakennukset jakautuvat pystysuunnassa sisäänvedoin ja ulokkein erilaisiin osiin.
Tonteille 23669/31 ja 33 rakennetaan punatiiliset terassitalot,
jotka matalimmilla osillaan liittyvät mittakaavallisesti Rajasampaanrannan vanhaan rakennuskantaan. Rakennusten maantasokerroksissa on liiketilaa.
Tontilla 23669/32 rakentaminen on vanhojen suojeltujen rakennusten korjausrakentamista ja 30-luvun tehdasrakennuksen eteläpään osalta tontilla 23669/34 nykyisen rakennuksen osan korvaa-
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mista uudisrakentamisella. Tontilla 23669/32 keskeisesti sijaitsevaan entiseen konepajarakennukseen on tarkoitus rakentaa päiväkoti 70–100 lapselle. Entisestä muuntaja-asemasta (ns. kirahvitalo) kunnostetaan sauna korttelin sisäiseen tai julkiseen käyttöön.
Tontilla 23669/35 sijaitsee vuonna 2015 valmistunut 12-kerroksinen asuinrakennus. Tontti on mukana kaavamuutoksessa, koska
sen rajausta muutetaan.
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue (ALP)

Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialueen tontilla
23669/28 sijaitsevaa nykyistä rakennuskantaa muutetaan osittain
uusiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi tontin pohjoisosaan Muotoilijankadun varteen on tarkoitus rakentaa kuusikerroksinen uudisrakennus Metropolian ja Pop & Jazz Konservatorion musiikin tiloja varten. Uudisrakennuksen alta puretaan vuosina 1943–47 rakennettu
pajatiloja sisältävä rakennus ja Hämeentielle avautuvan edusaukion kohdalta puretaan 1970-luvun lopulla rakennettu matala uunirakennus.
Tontin rakennusten maantasokerrokseen sijoittuu pääosin Metropolian tiloja, kulttuuritiloja sekä liike- ja näyttelytiloja. 1930-luvun
tehdasrakennuksen ylemmissä kerroksissa on Fiskars Oyj:n pääkonttori. Hämeentien varren pitkän 1940-luvun tehdasrakennuksen
eteläpäätyyn on suunniteltu hotellia, keskiosaan asuntoja ja pohjoisosaan Metropolian tiloja. Ylimmissä kerroksissa myös pohjoispäätyyn on suunniteltu asuntoja. Arabian myymälä sekä kirjasto
toisessa kerroksessa sekä design-museo ja taiteilija-ateljeet ylimmässä kerroksessa ovat jäämässä nykyisille paikoilleen.
Yleisten pysäköintilaitosten korttelialue (LPY)

Yleisten pysäköintilaitosten korttelialueen tontilla 23669/30 sijaitsee 2000-luvulla rakennettu pääosin maanalainen pysäköintilaitos.
Yläpinta on rakennettu aukioiksi sekä kansitasolta Kaj Franckin
aukion tasoon laskevaksi istuskeluportaikoksi.
Katualueet

Hämeentien katualuetta levennetään ja sille rakennetaan molempiin reunoihin yksisuuntaiset pyöräkaistat. Tehdaskorttelin edusaukion ja Arabianmäen puiston välille tehdään aukion maisema-arkkitehtuuriin liittyvä korotettu katualueen osa suojateineen.
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Liikenne

Lähtökohdat
Tehdaskortteli rajautuu Hämeentiehen, Arabiankatuun sekä Muotoilijankatuun. Hämeentie on alueellinen kokoojakatu, ja sen nykyinen liikennemäärä korttelin eteläpuolella on noin 8 500 ajon/vrk
ja pohjoispuolella noin 10 000 ajon/vrk. Arabiankatu ja Muotoilijankatu ovat paikallisia kokoojakatuja, ja niiden liikennemäärät
ovat noin 1000–2000 ajon/vrk.
Pysäköintilaitosten sisään- ja ulosajot sijaitsevat Hämeentiellä ja
Arabiankadulla.
Hämeentien länsireunalla on eroteltu jalankulku ja pyöräily, mutta
mitoitus on riittämätön molempien kulkumuotojen osalta ja paikoin
ongelmallinen myös bussimatkustajien kannalta. Hämeentien itäpuolella on vain jalkakäytävä. Myös poikittaisissa pyöräyhteyksissä on puutteita alueella. Helsingin kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkossa 2025 Hämeentielle on osoitettu 1-suuntaiset
pyöräliikenteen järjestelyt.
Raitiolinjat 6 ja 8 liikennöivät Hämeentietä ja Arabiankatua. Kääntöpaikka on Kaj Franckin aukiolla.
Kaavaratkaisu

Liikenne-ennusteen mukaan Hämeentien liikennemäärä vuonna
2040 on noin 11 500 ajon/vrk. Korttelin tuottama autoliikenne on
noin 1 500 ajon/vrk ja se jakaantuu korttelia ympäröiville kaduille.
Tehdaskorttelin läpi avataan esteetön, ympäri vuorokauden auki
oleva julkinen yhteys jalankulkijoille ja pyöräilijöille Hämeentien ja
Arabiankadun välille.
Nykyinen Hämeentien pysäköintilaitoksen ajoramppi siirtyy tontilta
katualueelle ja muutetaan vain sisäänajoksi. Tehdaskorttelista aiheutuvien muutostöiden ohessa on luontevaa toteuttaa tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt.Tehdaskorttelin eteläosassa jalankulku sijoittuu tontille, samoin kuin pyörätie osittain. Tehdaskorttelin edustalla oleva pysäkkialue toteutetaan korotettuna, ja nykyiset jalankulkuvalot poistetaan. Damaskuksentien ja puistokäytävän jatkeena oleva suojatie ja jalankulkuvalot poistetaan.
Liikennesuunnitelmassa Hämeentielle on osoitettu yksisuuntaiset
pyöräliikenteen järjestelyt välillä Intiankatu - Verkatehtaanpolku.
Intiankadun ja tehdaskorttelin aukion välisellä osuudella on yksisuuntaiset pyörätiet jalkakäytävän tasossa. Aukion ja Verkateh-
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taanpolun välillä on pyöräkaistat lukuunottamatta ajoratapysäkkien osuuksia, joiden kohdalla pyöräliikenne on ohjattu odotustilan
taakse yksisuuntaiselle pyörätielle. Hämeentien katualue levenee
Bokvillanin puiston osuudella 1,75 m ja osalla tehdaskorttelin
osuutta 5 m. Hämeentien varrella oleva puusto huomioidaan jatkosuunnittelussa ja säilytetään mahdollisuuksien mukaan.
Hämeentie 150 ja 154 bussipysäkit yhdistetään Hämeentie 152
kohdalle. Vastaavasti Hämeentie 149-151 ja 159 bussipysäkit yhdistetään Hämeentie 155-157 kohdalle. Kävelyetäisyydet pysäkeille säilyvät korkeimman palvelutasoluokan mukaisina (tavoite
linnuntietä alle 300 m, enintään 400 m). Nämä pysäkit toteutetaan
ajoratapysäkkeinä.
Asemakaava-alueen pyöräpysäköinti on pääosin tontilla. Pyöräpysäköinti on hajautettu eri toimintojen tarpeiden mukaisesti eri
puolille tehdaskorttelia.
Pyöräpaikkanormit ovat:
- asunnot vähintään 1 pp / 30 k-m2
- vieraspysäköinti 1 pp / 1000 k-m2
- toimistot, oppilaitokset, myymälät, ravintolat vähintään
1 pp / 50 k-m2
- kirjastot vähintään 1 pp / 70 k-m2
- päiväkodit vähintään 1 pp / 90 k-m2
- hotellit ja hostellit vähintään 1 pp / 15 asiakaspaikkaa ja 1 pp /
3 työntekijää
- museot vähintään 1 pp / 100 k-m2
Asemakaava-alueen autopysäköinti järjestetään tontilla. Nykyiset
pysäköintilaitokset yhdistetään ja pysäköintitiloja laajennetaan
korttelin tarpeiden mukaisiksi. Korttelin huolto hoidetaan läpiajettavalla, pohjois-eteläsuuntaisella ja osin kannen alla kulkevalla
huoltoreitillä sekä siihen liittyvillä huoltopihoilla.
Autopaikkanormit ovat:
- asunnot vähintään 1 ap / 135 k-m2
- toimistot enintään 1 ap/150 k-m2
- myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m2
- hotellit, hostellit, kirjastot, museot enintään 1 ap / 220 k-m2
- oppilaitokset ja päiväkodit 1 ap / 320 k-m2
Autopaikkojen nimeämättömyydellä, yhteiskäyttöautojärjestelmällä tms. ratkaisuilla on mahdollista toteuttaa normeja vähemmän autopaikkoja. Ratkaisuista on laadittava selvitys.
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Palvelut

Lähtökohdat
Arabian tehdaskortteli on Arabianrannan pohjoisen puolen palvelukeskus, joka palvelee laajempaakin aluetta. Samalla kortteli on
matkailunähtävyys, johon tulee vierailijoita maailman laajuisesti
tutustumaan Arabian design-museoon ja vierailemaan Arabian
myymälässä. Korttelissa on kaksi päivittäistavarakauppaa, design-liikkeitä, kirjasto, mediakeskus Lume ja ravintoloita. Lisäksi
korttelissa toimii useita oppilaitoksia: Pop & Jazz Konservatorio,
Ammattikorkeakoulu Metropolia, Stadin ammattiopisto sekä vielä
lyhyen aikaa Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
Kaavaratkaisu

Korttelin nykyisistä palveluista Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on siirtämässä toimintonsa Otaniemeen.
Metropolian ja Pop & Jazz Konservatorion tilat keskitetään korttelin pohjoisosalle. Korttelin muutoksen myötä kaupallisten palveluiden määrä lisääntyy n. 10 000 k-m2. Entiseen konepajarakennukseen tontilla 23669/32 on tarkoitus rakentaa päiväkoti 70–100 lapselle.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa alueelle
sijoittuvien julkisten ja kaupallisten palveluiden takia. Lisäksi alueelle suunnitellut katuaukiot jakautuvat eri korkotasoihin sekä Hämeentien että Arabiankadun puolella. Kaj Franckin aukiolta Hämeentielle avattava yhteys on suunniteltu esteettömäksi, mutta
toteutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota sen toteutumiseksi.
Luonnonympäristö

Lähtökohdat
Kaavamuutosalueen luonnonympäristö rajoittuu vähäisiin osiin
Arabianmäen ja Bokvillaninpuiston puistoalueita, jotka muutetaan
katualueeksi. Korttelialue on poikkeuksellisen rakennettu ja kasvillisuuden määrä lähes olematon.
Viereinen Vanhankaupungin selkä ruovikkorantoineen on kansainvälisesti, kansallisesti ja maakunnallisesti arvokas lintualue.
Lahden itäpuoli muodostaa Vanhankaupunginlahden lintuveden
Natura-alueen. Etäisyys kaavamuutosalueelta Natura-alueen reunaan on yli 500 m.
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Kaavaratkaisu
Asemakaavassa on asuinkerrostalojen korttelialueiden pihat merkitty istutettaviksi. Lisäksi aukioille on merkitty istutettavia puurivejä.
Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä rakentamisen aikaisia vaikutuksia linnustolle, vaikka rakentamisen aikainen melu
voi käytetyistä menetelmistä riippuen kantautua myös lintujen pesimäalueille saakka. Rakentamisaikaisia vaikutuksia tutkittiin Arabianrannan asuinkortteleiden rakentamisen yhteydessä, eikä niiden silloin katsottu olevan vaikutuksiltaan niin merkittäviä, että
vaikutuksia olisi tullut vähentää esimerkiksi ajoittamalla mahdolliset voimakasta ja äkillistä melua aiheuttavat toimenpiteet (esim.
paalutus) lintujen pesimäkauden (huhtikuu-elokuu) ulkopuolelle.
Tehdaskortteli sijaitsee Natura-alueeseen nähden asuinkortteleiden takana, jolloin rakentamisaikaiset vaikutukset ovat vähäisempiä. Käytön aikaiset vaikutukset (törmäys- ja virkistyskäyttövaikutukset) arvioidaan myös vähäisiksi. Törmäysriskejä voidaan vähentää käyttämällä törmäyksiä vähentäviä teknisiä ratkaisuja rakennusten lasipinnoissa.
Asuinrakennusten pihatoiminnot
Asukkaiden käyttöön osoitettavat piha-alueet ovat asukasmäärään suhteutettuna pieniä. Riittävien ulko-oleskelumahdollisuuksien turvaamiseksi kaikille alueen asukkaille on asemakaavassa
määräys: "Asuinrakennusten yhteyteen rakennettavien pihojen tulee olla koko kaava-alueen asukkaiden käytössä. Määräys ei
koske tonttia 23669/35". Määräyksellä varmistetaan alueen sisäisen yhteispihajärjestelyn toteutuminen. Tornimaisiin rakennuksiin
on lisäksi tulossa yhteiskäyttöiset terassit yhteistilakerrosten yhteyteen. Kaava-alueelta mahdollistetaan hyvät yhteydet viereiseen Arabianmäen puistoon. Tavoitteena on, että puiston itäosaa
kehitetään kasvavan asukasmäärän tarpeisiin. Alustava luonnos
puiston kehittämisestä on kaava-aineiston liitteenä.
Ekologinen kestävyys
Alue sijaitsee erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja
mahdollistaa kestäviin liikkumistapoihin pohjautuvan elämäntavan
ja työskentelyn. Kaavamuutosalueella mahdollistetaan Hämeentielle yksisuuntaisten pyöräkaistajärjestelyjen toteuttaminen kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti.
Suunnitelmasta on laadittu Helsingin viherkerroin-työkalun mukaiset laskelmat, joiden mukaan suunnitelmien mukaisella toteutuksella on mahdollista päästä työkalun määrittämään minimitasoon.
Viherkerroin-työkalu on laadittu ensisijaisesti uudisrakentamisen
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arvioimiseen, joten tulosta voi arvioida tässä kohteessa vain soveltuvin osin.
Hankkeesta on laadittu energia ja ympäristöselvitys (Sweco,
15.8.2017), jossa on tarkasteltu hankkeen energiantarvetta, mahdollisia energiantuotantomuotoja sekä alueen soveltuvuutta
BREAM-ympäristösertifioinnille. Simulointien perusteella alueen
kokonaisenergiantarve on noin 14–16 GWh, josta lämpöenergian
osuus on n. 50–60 %, jäähdytysenergian n. 5–10 % ja sähköenergian n. 35–40 %. Selvityksessä on käyty läpi energiantuotannon
ja –kierrätyksen kortteliin soveltuvat vaihtoehdot. Ratkaisut ovat
vaihtoehtoisia ja tulevat tarkentumaan jatkosuunnittelun aikana.
Suojelukohteet

Lähtökohdat
Arabian tehdaskortteli sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Arabian tehtaat).
Alueen lainvoimaisissa asemakaavoissa on suojeltu pientä poikkeusta lukuun ottamatta tehtaan vanhimmat säilyneet punatiiliset
osat 1870-luvun ja 1920-luvun alun väliltä. Poikkeuksen muodostaa verstasrakennuksen 1920 rakennettu laajennus, jota on myöhemmin korotettu 1961 savisäiliöt sisältävällä laajennusosalla.
Toisen asemakaavoissa suojellun kokonaisuuden muodostavat
Hämeentien varren Karl Malmströmin ja Erik Lindroosin suunnittelemat suuret laajennusosat vuosilta 1942–47. Rakennukset on
suojeltu merkinnällä sr-2: "Historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas
tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy."
Kaavaratkaisu

Asemakaavan muutoksessa kaikki nykyisissä kaavoissa suojellut
rakennukset sekä entinen muuntaja-asema (ns. kirahvitalo) suojellaan merkinnällä sr-2: "Historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja
kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa.
Rakennuksessa tehtävien korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokkaat tai kaupunkikuvan kannalta merkittävät ominaispiirteet säilyvät tai palautuvat.
Julkisivumateriaaleja ja julkisivujen mittasuhteita ei tule tarpeettomasti muuttaa. Korttelin teollisuushistoriaan liittyvät elementit kuten pyöröuuni, Hämeentien korkean osan piippu, Arabia-teksti ja
reliefi sekä vanhan pääsisäänkäynnin reliefi tulee säilyttää." Määräyksessä lueteltujen asioiden lisäksi umpinaiset kattopinnat ovat
ominaispiirre, joka tulee pääosin säilyttää.
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Tehtaan ensimmäinen suuri laajennusvaihe 1920-luvun lopun ja
1930-luvun lopun väliltä sen eteläpäätyä lukuun ottamatta suojellaan merkinnällä sr-3: "Historiallisesti arvokas rakennus, jonka julkisivuja ei saa purkaa. Alkuperäinen rakenneratkaisu tulee pääosin säilyttää. Julkisivuihin saa tehdä uusia aukkoja ja parvekkeita. Merkintä ei koske 1950-luvun jälkeen tehtyjä laajennuksia
eikä yksikerroksisia rakennuksen osia tontilla 23669/28.” Samalla
merkinnällä suojellaan myös verstasrakennuksen 1920 rakennettu laajennus sekä 1940-luvun laajennuksen L-kirjaimen muotoinen osa, joka rajaa keskeistä aukiotilaa yhdessä tornirakennusten kanssa.
Suojelun kannalta oleellista on ympäristön säilyminen ajallisesti
kerroksellisena. Tavoitteena ei ole palauttaa suojeltuja rakennuksia niiden alkuperäisen rakentamisajankohdan ulkoasuun vaan
pikemminkin säilyttää ne niiden historiasta kertovine muutosvaiheineen.
Tehtaan ensimmäisen suuren laajennusvaiheen eteläpäädyn matalat kerroskorkeudet ja uusiin käyttötarkoituksiin soveltumattomat
rakenteet estävät sen kunnostamisen asuinkäyttöön. Eteläpäätyä
ei myöskään ole mahdollista säilyttää käyttämättömänä, joten se
on jätetty suojelumerkinnän ulkopuolelle.
Arabiankadun varrella olevassa entisessä varastorakennuksessa,
joka nykyisin palvelee Pop & Jazz Konservatorion tiloina, on havaittu sisäilman laatuun liittyviä riskitekijöitä, joita on selvitetty useassa tutkimuksessa. Maanpintaa rakennuksen ympärillä on nostettu huomattavasti, mikä on todettu erääksi riskitekijäksi. Korttelin
eteläosaa on suunniteltu pääosin asuinkäyttöön. Syvärunkoinen
varastorakennus olisi hankalasti muutettavissa asunnoiksi, joten
rakennuksen suojeleminen vaikuttaisi suoraan myös maankäytölliseen ratkaisuun. Kiinteistön omistaja ei toivo rakennuksen suojelemista ja pitää rakennuksen nykyisten sisäilmaongelmien aiheuttamaa huonoa mainetta riskinä rakennuksen uusille käyttötarkoituksille. Alueen lainvoimaisessa asemakaavassa vuodelta 2008
tai koko tehdaskorttelin asemakaavassa vuodelta 2001 rakennusta ei ole suojeltu eikä sen suojelemista katsota nytkään tarkoituksenmukaiseksi.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat

Kaava-alue on yleisten yhdyskuntateknisen huollon verkostojen
piirissä. Tonttien teknisen huollon palvelut perustuvat osittain yhteisten johtojen ja kaapeleiden käyttöön. Tontit muodostavat yhtenäisen pintakuivatusalueen.
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Kaavaratkaisu
Kaava-alueen teknisen huollon palveluiden järjestämistä on tarkasteltu raportissa ”Arabia 135, Kunnallistekninen selvitys,
8.9.2017”. Kaavamääräyksen mukaan kaava-alueelle saa sijoittaa
kutakin tonttia ja lähitontteja palvelevia yhdyskuntateknisen huollon tiloja, laitteita, johtoja ja kaapeleita.
Kaavan Hämeentielle osoittaman tonttirampin läheisyydessä Hämeentiellä sijaitsevat yhdyskuntateknisen huollon johdot ja kaapelit joudutaan rakentamaan uudestaan.
Koska kaavan osoittama rakentaminen toteutuu ennen Toukolanrannan-Arabianrannan alueellisen tulvantorjuntajärjestelmän rakentamista, tonttien ns. alin suositeltava rakentamiskorkeus korkean merivedenpinnan varalta on +2,8 m (N2000). Suure on esitetty Ympäristöoppaassa 2014 ”Tulviin varautuminen rakentamisessa – Opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi
ranta-alueilla”. Tonttien jatkosuunnittelussa on lisäksi otettava
huomioon viemäriverkostojen liittymissopimuksissa määritettävät
padotuskorkeudet.
Tonttien alueella rankkasateiden aikaisten, katualuille johtavien
pintakuivatusreittien ja niiden jatkuvuuden turvaamiseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota jatkosuunnittelussa.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat

Luonnontilainen maanpinta Hämeentien alueella vaihtelee tasoväliltä
+6,5…+8,7 Arabiankadun tasoväliin +4,3…+5,1. Kortteli on kokonaan rakennettu lukuun ottamatta tonttia 23669/17. Rakennuksissa
on eri syvyisiä kellaritiloja. Kellarit ovat pääsääntöisesti meren pinnan yläpuolella, poikkeuksena pysäköintilaitokset, joista Arabian parkin alin lattiataso on noin -15 ja Hämeentien puoleisen pysäköintilaitoksen lattia on tasovälillä -0,9…+0.2.
Pintakerros on täyttömaata, ulkoalueet ovat pääosin asfalttipintaisia
ja päällysteen alla on liikennealueiden rakennekerroksia ja yleistäyttöä. Rakennusten alueella täyttömaat ovat lattioiden alustäyttöjä ja
yleistäyttöä. Kallion pinta alueella vaihtelee tasovälillä - 5,7…+3,5.
Täyttömaan alla on monin paikoin ohuehko savikerros, jonka alla on
moreenikerros ja kallio. Paikoin savikerros puuttuu. Arabiankadun
korttelien sekä pysäköintilaitoksen alueelta maakerrokset on poistettu kallioon asti.
Luonnontilainen pohjavesipinta alueella on noin tasolla +0,5…+1,
nousten länteen.
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Nykyiset rakenteet on perustettu pääosin kallion varaisesti, osin paaluille. Alueen itäreunassa Arabian pysäköintilaitoksen vieressä on
huomioitava, että viereisen pysäköintilaitoksen louhintataso on noin
- 20 ja toteutetussa kallion lujituksessa ei ole otettu huomioon tulevia
kuormituksia. Arabiankadun vierustalla on patorakenne, joka muodostuu osittain kallioon ulotetuista teräsbetonisista patoseinistä ja
osittain teräsponttiseinistä. Rakenteet on tehty eri aikoina toteutettujen hankkeiden yhteydessä ja rakenteet on liitetty yhteen.

Asemakaavamuutosalueella on aiemmin toiminut keramiikkatehdas. Arabian tehtaan lähiympäristön maaperässä on esiintynyt
laajalla alueella merkittäviä määriä posliinitehtaan jätettä, jota on
sijoitettu tehtaan ympäristöön tehtyihin täyttöihin. Maaperää on
kunnostettu laaja-alaisesti Arabianrannan- Toukorannan rakentamisen yhteydessä.
Kaavaratkaisu

Uudet rakenteet perustetaan kallion varaisesti joko suoraan kallioon
tai paalujen välityksellä. Alueen itäreunassa Arabian pysäköintilaitoksen vieressä on huomioitava, että perustaminen tällä alueella edellyttää kallion lujittamista.
Ennen kaivutöitä on tehtävä viereisten maanvaraisten perustusten
vahvistus ja varmistettava Arabiankadun vierustan patorakenteen
kunto ja toimivuus.

Kaavamuutosalueella ei ole asemakaavan laatimisen aikana tehty
täydentäviä maaperän pilaantuneisuustutkimuksia. Teollisen käyttöhistorian ja siitä lähiympäristöön aiheutuneen laajamittaisen
maaperän pilaantumisen perusteella on arvioitu, että on todennäköistä, että pilaantuneisuutta esiintyy myös asemakaavamuutoksen alueella. Koska alueen käyttötarkoitus muuttuu aiempaa huomattavasti herkemmäksi, on maaperän laatu selvitettävä, mahdollisten haitta-aineiden aiheuttamat riskit arvioitava ja maaperä tarvittaessa puhdistettava asemakaavamuutoksen osoittamaan käyttötarkoitukseen sopivaksi. Koska alueella säilytetään ja muutetaan uuteen käyttöön entisiä tehdasrakennuksia, on tutkimuksissa
ja jatkosuunnittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota siihen mahdollisuuteen, että rakennusten alla voi esiintyä kulkeutuvia haittaaineita.
Muutettaessa vanhoja tuotanto- ja varastorakennuksia uuteen,
entistä herkempään käyttöön, tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää
erityistä huomiota mahdollisuuteen, että aiemman toiminnan jäljiltä myös purettavissa ja säilytettäväksi tarkoitetuissa rakenteissa
voi olla haitta-aineita. Jatkosuunnittelussa on tarpeen selvittää
aiempien pilaantumisriskejä aiheuttaneet toiminnot sekä varautua
riittävin tutkimuksin suunnittelun tarpeisiin. Rakenteiden haitta-aineiden poistamisessa tulee ottaa huomioon myös suojelumääräykset.
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Asemakaavassa on annettu määräys: ”Maaperän pilaantuneisuus
on selvitettävä ja pilaantuneet alueet on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä”.
Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Ympäröivistä kaduista erityisesti Hämeentie aiheuttaa alueelle
melu- ja ilmanlaatuhaittoja. Arabiankadulla kulkevan raitiotien liikenteestä voi aiheutua ilmaäänen lisäksi häiriötä tärinän tai runkomelun muodossa. Arabiakeskuksen rakennuksissa on myös lukuisia taloteknisiin laitteisiin liittyviä melupäästöiltään merkittäviä melulähteitä.
Arabian tehdaskortteliin sijoittuu ammattikorkeakoulu, jolla on
opetuskäyttöön tarkoitettuja erikoistiloja, kuten laboratorioita ja
verstaita. Toiminta sijoittuu sisätiloihin ja ympäristöön koituvat vaikutukset ovat vähäiset. Tilat suunnitellaan määräysten mukaisesti, jolloin esimerkiksi puupölyn käsittelyn räjähdysvaaralliset
tilat ja kemikaalien säilytys järjestetään turvallisesti.
Kaavaratkaisu

Kaavamuutosalueelta on laadittu erillinen liikenteen ja taloteknisten laitteiden ympäristömeluselvitys (Akukon 170457-1-D) sekä
raitioliikenteen tärinä- ja runkomelumittaukset (Akukon 170457-2C). Selvityksen perusteella katuliikenteen melusta asuinrakennusten julkisivuille kohdistuva äänitasoerovaatimus on suurimmillaan
30 dB. Vaatimuksissa on huomioitu myös raitiotien enimmäisäänitasot. Suurimmalla osaa katutason ulkoalueista alitetaan melutason ohjearvot ulkona, mikä mahdollistaa oleskelualueiden sijoittamisen jatkosuunnittelussa. Paikoin uudisrakennusten kattoterassit
tulee suojata noin 1,5 metriä korkealla umpinaisella kaiteella, jotta
niillä saavutettaisiin ohjearvot ulkona.
Taloteknisten laitteiden osalta selvityksessä mitattiin Arabiakeskuksen olemassa olevien melulähteiden melupäästöt sekä kartoitettiin suunnitellut Metropolian uudet melulähteet. Mallilaskennan
perusteella määritettiin melulähteisiin kohdistuvat vaimennustarpeet ja alustavat meluntorjuntatoimenpiteet siten, että taloteknisten laitteiden aiheuttama melun keskiäänitaso ei ylitä 45 dB
(RakMK C1 määritelmän mukaisesti).
Tehtyjen mittausten mukaan raitioliikenne aiheuttama värähtely
edellyttää Arabiankadun varressa asuinrakennusten jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa tehtäviä runkomelun torjuntatoimia,
jotta sisätiloissa päästään tavoitteena pidettäviin enimmäistasoi-
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hin. Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia ohje- tai raja-arvoja runkomelulle ja liikennetärinälle, mutta suunnittelun tavoitearvoina
voidaan käyttää VTT:n esittämiä suosituksia.
Kaavassa on annettu määräykset liikennemelun, taloteknisten
laitteiden ja raitiotien aiheuttaman runkomelun huomioon ottamiseksi jatkosuunnittelussa.
Laaditussa meluselvityksessä on tarkasteltu myös huoltotiloja melulähteenä. Korttelin pääasiallinen huolto on suunnitelmassa ratkaistu yksisuuntaisena Muotoilijankadulta keskeisen aukion kansirakenteen ali ja edelleen Arabiankadun länsireunan asuintalojen
länsipuolella olevan kujanteen kautta Arabiankadulle. Tehdaskorttelin ja Arabiankatu 6 asuinkerrostalojen välisen kujanteen yhteyteen sijoittuu tehdaskorttelin liiketiloja palvelevia huolto- ja lastaustiloja. Laituripaikat ovat n. 20 m etäisyydellä Arabiankatu 6c ja
6d asuinkerrostalojen länsijulkisivusta. Näiden talojen ensimmäiset asuinkerrokset ovat kaksi kerrosta huoltotilojen yläpuolella
eikä asuinkerroksista ole suoraa näköyhteyttä laituripaikkoihin.
Huoltoliikenne painottuu aamuun klo 7.00 jälkeen. Huipputunnin
aikana arvioidaan käyvän enimmillään n. 5 ajoneuvoa. Huoltotilojen alueella voi ajoittain esiintyä lyhytaikaisia melutapahtumia kuten kolahduksia, ajoneuvojen peruutusmerkkiääniä sekä kylmäkuljetusautojen jäähdytyslaitteiden aiheuttamaa melua. Kolahduksia voi estää vaimentamalla lastauslaiturien reunat esim. kumimatoilla. Asemakaavassa huoltokujanteen yhteydessä olevat huoltoja lastaustilat määrätään kattamaan katoksella, jonka sisäpinta tulee verhoilla kaikua vähentävällä materiaalilla. Huolto- ja lastaustoiminnasta tai huoltoajoneuvojen liikenteestä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä häiriöitä alueen asukkaille.
Autoliikenteen pakokaasupäästöjen vaikutusta alueen ilmanlaatuun on arvioitu leviämismallilaskelmin (Ilmatieteen laitos,
23.8.2017). Sekä nykytilannetta että vuoden 2040 edustavien
mallilaskelmien tulosten mukaan typpidioksidipitoisuuden vuosiraja-arvo 40 µg/m3 ja vuorokausiohjearvo 70 µg/m3
alittuvat alueella hengityskorkeudella. Myös kaikissa erillistarkastelupisteissä typpidioksidin raja- ja ohjearvot alittuivat ollen tulevassa tilanteessa 24-38 % vuosiraja-arvosta ja 39–77 % vuorokausiohjearvosta. Pienhiukkasten vuosikeskiarvopitoisuudet molemmilla laskentavaihtoehdoilla alittivat selvästi vuosiraja-arvon
25 µg/m3 korttelin alueella hengityskorkeudella ja erillistarkastelupisteissä, myös WHO:n suosituksenomainen vuosiohjearvo (10
µg/m3) sekä vuorokausiraja-arvo (25 µg/m3) alittuvat. Tulevassa
tilanteessa vuosiraja-arvoon verrannolliset pitoisuudet erillistarkastelupisteissä ovat 6–7 µg/m3. Asemakaavassa on määräys:
”Hämeentiehen rajoittuviin asuntoihin tulee tuloilman sisäänotto
järjestää suodatettuna rakennuksen katolta tai rakennuksen suojaiselta puolelta.” Lisäksi asemakaavan määräyksellä on estetty
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asuntojen sijoittaminen Hämeentiehen rajoittuvien rakennusten
kahteen alimpaan kerrokseen.
Rakennuksen tuloilmakohtien suunnittelussa on syytä ottaa huomioon myös laboratorioiden poistoilmakohtien sijainti. Pienetkin
ilmassa olevat kemikaalimäärät voivat aiheuttaa hajuhaittaa, mikäli poistoilma ohjautuu muiden tilojen tuloilmakohtiin.
Pelastusturvallisuus
Viitesuunnittelun yhteydessä on laadittu palotekninen selvitys
asemakaavamuutosta varten. Selvityksessä on käsitelty uudisrakentamisen lisäksi muutosten vaikutuksia olemassa oleviin tiloihin. Suunnittelun lähtökohtana on, että olemassa olevien rakennusten ja tilojen palo- ja pelastusturvallisuusratkaisuja ei heikennetä. Selvityksessä on varauduttu myös vaiheittain rakentamiseen.
Rakennusten poistumisjärjestelyt järjestetään osittain varustamalla rakennukset vähintään kahdella uloskäytävällä ja osaan rakennuksista on suunniteltu uloskäytävän lisäksi varatie. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt. Alueen pelastustiejärjestelyt tulee
suunnitella kokonaisuutena. Katualueelle sijoittuvat pelastustiet ja
nostopaikat sekä katualueelta tontille johtavat ajoreitit tulee yhteensovittaa ja suunnitella huomioiden alueen liikennesuunnitelman asettamat reunaehdot.
Asemakaavan muutoksessa on palo- ja pelastusturvallisuutta koskevat kaavamääräykset liittyen vaiheittaiseen toteutukseen ja tontinrajat ylittävän hankekokonaisuuden suunnitteluun kokonaisuutena. Asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset palo- ja pelastusturvallisuuden määräysten mukaiselle jatkosuunnittelulle ja
toteutukselle.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Luettelo laadituista selvityksistä on selostuksen alussa kohdassa
Erilliset liiteraportit. Selvityksiin perustuen on asemakaavassa annettu määräyksiä melua ja runkomelua, ilmanvaihdon järjestämistä, kunnallistekniikan järjestämistä sekä paloteknisiä ratkaisuja
koskien. Rakennussuojelun ratkaisuja on osaltaan määritelty selvitysten perusteella.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Asemakaavamuutoksen toteuttamisesta on arvioitu kaupungille
aiheutuvan ilman arvonlisäveroa yhteensä n. 1,8 M€ kustannukset. Näistä n. 1,3 M€ on seurausta katualueen ja n. 0,5 M€ kunnallistekniikan muutoksista.
Edellä esitetyn lisäksi voidaan arvioida aiheutuvan 4,5 M€ kustannukset pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisten järjestelyjen toteuttamisesta Hämeentielle Intiankadun ja Verkatehtaanpolun välillä, minkä toteuttaminen alueen rakentamisen yhteydessä on
nähty hyödylliseksi. Lisäksi asemakaavan muutoksen yhteydessä
on tarkasteltu mahdollisuutta Arabianmäen puiston Hämeentien
puoleisen reunan kehittämiseen toiminnallisempaan suuntaan.
Puiston kehittämisen kustannuksiksi on arvioitu n. 0,7 M€.
Asemakaavan muutosehdotus korottaa tontin arvoa merkittävästi.
Kaupunki perii maanomistajalta korvauksia kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, mistä sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaisesti.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun
ympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä Arabian tehdaskorttelin
asema Arabianrannan pohjoisen puolen palvelukeskuksena kasvaa merkittävästi. Kortteliin ja sen läpi avattavat uudet reitit sekä
julkiset tilat liittävät alueen nykyistä paremmin ympäristöönsä.
Merkittävä ja merkityksellinen muutos korttelin toiminnassa saa
aikaan laajalti näkyviä muutoksia myös rakennetussa ympäristössä. Korkeat rakennukset muuttavat lähinäkymien lisäksi tapaa,
jolla Arabianranta piirtyy kaukomaisemissa. Erityisen havaittava
muutos tulee olemaan Vanhankaupungin selältä ja sen vastarannalta katsottaessa.
Kaavaratkaisun toteutumisen myötä valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009, Arabian tehtaat) täydentyy uudella rakentamisvaiheella, joka muutoksen merkittävyydeltään vertautuu 1920–30-lukujen sekä 1940-luvun suuriin laajennusvaiheisiin. Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun
ympäristöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön esitetään asemakaavan liitteessä: ”Viitesuunnitelma: Arabia 135, Anttinen Oiva
Arkkitehdit Oy ja Verstas Arkkitehdit Oy 3.10.2017”.
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Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Alueelle suunnitellun korkean rakentamisen vaikutuksia linnustoon on selvitetty asemakaavan liitteessä: ”Arabian tehdaskorttelin asemakaavamuutos: Linnustovaikutusten arviointi, FCG Suunnittelu ja tekniikka, 16.8.2017”.
Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä rakentamisen aikaisia vaikutuksia linnustolle. Käytön aikaiset vaikutukset (törmäys- ja virkistyskäyttövaikutukset) arvioidaan vähäisiksi.
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Tehdaskorttelin läpi avattavat reitit parantavat jalankulun ja pyöräilyn sekä esteettömän liikkumisen edellytyksiä.
Kaavan toteuttamisen myötä Hämeentielle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon 2025 mukaisesti, jolloin pyöräliikenteen edellytykset paranevat.
Alueen rakentaminen lisää paikallisliikennettä. Liikenne johdetaan
hallitusti kokoojakatujen kautta pääkatuverkkoon.
Kaava mahdollistaa korkeatasoisten yhdyskuntateknisen huollon
palveluiden toteuttamisen alueelle.
Vaikutuksia teknisen huollon järjestämiseen on kuvattu asemakaavan liitteessä: ”Arabia 135, Kunnallistekninen selvitys, Sweco
Talotekniikka Oy, 8.9.2017”.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Alueen rakenteiden ja kunnallistekniikan suunnittelussa on varauduttu merivedenpinnan nousuun sekä lisääntyviin myrskyihin ja
rankkasateisiin.
Energian tuotannon ja kierrätyksen vaihtoehtoja on käyty läpi selvityksessä: ”Arabia 135, Energia- ja ympäristöselvitys, Sweco Talotekniikka Oy 15.8.2017”.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Melua ja ilmanlaatua sekä maaperän pilaantuneisuutta koskevilla
kaavamääräyksillä varmistetaan asumiselle ja muulle toiminnalle
terveellisten ja turvallisten olosuhteiden toteutuminen. Liikenteen
ja taloteknisten laitteiden sekä huolto- ja lastaustilojen aiheuttamaa melua on käsitelty asemakaavan selvityksessä: ”Arabia 135,
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Liikenteen ja taloteknisten laitteiden ympäristömeluselvitys, Akukon 24.9.2017”. Raitiotieliikenteen aiheuttamaa tärinää ja runkomelua on käsitelty selvityksessä: ”Arabia 135, Raitioliikenteen tärinä- ja runkomelumittaukset, Akukon 21.9.2017”. Ilmanlaatua on
käsitelty selvityksessä: ”Ilmanlaatuselvitys, Autoliikenteen päästöjen vaikutus ilmanlaatuun Arabia 135-korttelin ympäristössä, Ilmatieteen laitos – Ilmanlaatu ja energia asiantuntijapalvelut
23.8.2017”.
Uusien toimintojen ja reittien myötä kortteli avautuu nykyistä paremmin kaupunkilaisten käyttöön. Uudet julkiset tilat yhdistettynä
tehokkaaseen ja monipuoliseen maankäyttöön synnyttävät uutta
kaupunkikulttuuria.
Vaikutukset tuulisuuteen

Alueelle suunniteltu korkea rakentaminen lisää tuulisuutta katutasossa tornien välittömässä läheisyydessä. Vaarallisen kovia puuskatuulia (> 23 m/s) ei esiinny laskennallisesti tarkastellen useammin kuin kerran vuodessa eikä tuulitunnelikokeille tai tuulisuutta
koskeville kaavamääräyksille ole tarvetta. Nykyisillä yleisillä alueilla tuulisuusolosuhteiden arvioidaan säilyvän ennallaan Kaj
Franckin aukiota lukuun ottamatta. Alueelle suunnitellut korkeat
rakennukset lisäävät Kaj Franckin aukion ajoittaista tuulisuutta,
mutta muutoksella ei arvioida olevan turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyviä merkittäviä vaikutuksia.
Vaikutuksia tuulisuuteen on kuvattu asemakaavan liitteessä: ”
Arabia 135 Tuulisuusselvitys, WSP 2.10.2017”.
Vaikutukset varjostukseen

Uuden rakentamisen aiheuttamaa varjostusvaikutusta on tutkittu
alueesta laaditussa varjostus- ja heijastusselvityksessä. Rakennusten heittämät varjot ja heijastukset on esitetty kuvin kevät ja
syyspäivän tasauksen sekä kesäpäivänseisauksen aikaan kahden tunnin välein ajalta 8.00–18.00 ja talvipäivänseisauksen ajalta
klo 12.00. Tarkastelu havainnollistaa, että torniryhmän varjostusvaikutus on hyvin erilainen esim. umpikorttelirakenteeseen verrattuna. Korkeiden pistemäisten talojen varjostusvaikutus ulottuu
verrattain pitkälle ja lähimpien rakennusten osalta ylimpiin kerroksiin saakka. Toisaalta tornien varjot ovat kapeahkoja ja varjoisien
alueiden väliin jää alueita suoraan auringonvaloon. Tornien varjokeilojen liikkuessa varjostusvaikutus tasaantuu laajalle alueelle.
Merkittävin varjostusvaikutus rajoittuu tehdaskorttelin pohjoisosaan jossa ei ole olemassa olevaa asuinrakentamista. Lisäaineistona varjostusvaikutuksen arvioinnissa on käytetty näkymä-,
julkisivu- ja leikkauskuvia, pienoismallia sekä nykyisten rakennusten pääpiirustuksia.
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Vaikutuksia varjostukseen kuvataan asemakaavan liitteessä: ”Viitesuunnitelma: Arabia 135, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy ja Verstas Arkkitehdit Oy 3.10.2017”.
Vaikutukset ympäristön asunnoista avautuviin näkymiin

Vaikutuksia ympäristön asunnoista avautuviin näkymiin on arvioitu näkymä-, julkisivu- ja leikkauskuvien, pienoismallin sekä nykyisten rakennusten pääpiirustusten avulla. Kortteliin suunniteltu
korkea rakentaminen muuttaa asuntojen ikkunoista avautuvia näkymiä laajalla alueella. Merkittävimpiä muutokset ovat Arabiankadun asunnoissa sekä Kaj Franckin kadun viistonäkymissä. Kortteleissa, joissa kaavamuutosalueen ja tarkastelupisteen välille jää
muuta rakentamista, muutokset vaikuttavat erityisesti ylimpien
kerrosten asuntojen näkymiin.
Arabiankatu 6:n ja 8:n länteen avautuvissa asunnoissa muuttuvat
näkymät erityisesti ylimmissä kerroksissa, kun suunniteltu korkea
rakentaminen tonteilla 23669/29 ja 37 sekä kahdeksan ja yhdeksän kerroksiset rakennukset tonteilla 23669/31, 33 ja 34 nousevat
tehtaan ensimmäisen suuren laajennusvaiheen räystäslinjan yläpuolelle. Arabiankatu 6:n ja 8:n asunnoista länteen avautuvissa
näkymissä tulee kuitenkin säilymään suuri osa vanhan tehtaan
matalampaa rakentamista. Pääpiirustusten mukaan Arabiankatu
6:ssa on rakennusten lännen puoleisissa päädyissä neljään suuntaan avautuvia asuntoja. Arabiankatu 8:ssa on rakennuksen lännen puoleisessa päädyssä 3–12 kerroksen kulmissa kahteen
suuntaan avautuvat asunnot, mutta julkisivun keskellä pelkästään
länteen avautuva yksiö, jonka ikkunasta avautuvaa näkymää lähimmäksi suunniteltu korkea asuintalo tulee rajoittamaan merkittävästi. Viistoittaiset näkymät lounaaseen säilyvät kuitenkin verrattain avarina.
Osoitteessa Kaj Franckin aukio 2 on MS-talo, jossa on enimmäkseen yhteen suuntaan avautuvia asuntoja. Asuntoihin Kaj
Franckin aukion yli avautuva näkymä muuttuu kaavamuutosalueen rakentamisen seurauksena merkittävästi. Kaj Franckin aukion
avoimuudesta johtuen näkymät säilyvät kuitenkin verrattain avarina.
Kaj Franckin kadun läntinen pääte muuttuu oleellisesti nykyisestä,
kun entisten teollisuusrakennusten kokonaisuuden sijaan näkymän päätteenä on polveileva korkeiden rakennusten ryhmä.
Elinkeino-, työllisyys-, talous- ja yritysvaikutukset

Kaavamuutosalueella toimii tällä hetkellä 20–30 yritystä, joiden
koko vaihtelee pienistä liikkeistä Fiskars Oyj:n pääkonttoriin. Korttelin muutoksen negatiiviset työllisyysvaikutukset ovat jo suurelta

27 (34)
osin toteutuneet Fiskars Oyj:n tehdastoiminnan loputtua. Työpaikkojen määrän odotetaan kasvavan nykyisestä liiketilojen lisääntymisen myötä.
Tehdaskorttelin kaupallisesta ja toiminnallisesta potentiaalista on
tehty selvitys korttelin arkkitehtuurikilpailun ja sitä seuranneen
kaavamuutoksen pohjaksi. Selvitystä on täydennetty jatkokehitetyn suunnitelmaratkaisun arviolla keväällä 2017. Korttelin liiketiloista tavoitellaan voimakkaasti brändättyä, ns. kaupallista destinaatiota, jollainen se tälläkin hetkellä on. Korttelin potentiaalisimpia kaupallisia toimintoja ovat nykyisen designmyymäläkeskittymän vahvistamisen lisäksi korttelin ja sen lähiympäristön nykyisille
ja uusille asukkaille tarjottavat täydentävät lähipalvelut sekä korttelin muita toimintoja tukevat palvelut. Keskeisiä käyttäjäryhmiä
ovat asukkaiden lisäksi erityisesti opiskelijat ja taide- ja muotoilualan käyttäjät ja vierailijat.
Positiiviset yritysvaikutukset liittyvät lisääntyviin kaupallisiin tiloihin
ja uudenlaisen kokonaisuuden syntymiseen, korttelin jalankulkuja pyöräily-yhteyksien paranemiseen sekä entistä parempaan
brändättävyyteen. Uudet yritykset lisäävät kysyntää tukipalveluille,
lounasravintoloille ja kahviloille. Rakennusten korjaaminen ja uudisrakentaminen luovat työtä rakennussektorille.
Negatiiviset yritysvaikutukset liittyvät rakentamisen aikaisiin haittoihin. Työmaan kesto pyritään minimoimaan ja työjärjestelyt
suunnittelemaan niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän
käytännön haittoja yritystoiminnalle.
Vaikutukset matkailuun

Tehdaskortteli on toiminut matkailukohteena Arabian myymälän,
museon ja tehtaan ansiosta. Tehtaan toiminta on päättynyt. Jää
nähtäväksi, vaikuttaako tehdastuotannon loppuminen korttelin
suosioon matkailukohteena. Kaavan toteuttamisen myötä palvelut
matkailijoille lisääntyvät.
TOTEUTUS
Hankkeen tämänhetkisenä tavoitteena on toteuttaa koko rakennushanke tiiviinä kokonaisuutena rakentamisaikaisten häiriöiden
keston minimoimiseksi. Rakentamisen arvioidaan ajoittuvan aikaisintaan vuosille 2018–2022.
Alustava suunniteltu toteuttamisjärjestys on:
1. Metropolian ja Pop & Jazz Konservatorion tilat korttelin pohjoispäätyyn, Lumen studioiden muutostyöt, peruskorjaukset
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Hämeentie 135 kadunvarsirakennuksissa sekä kansirakenteen
vahvistaminen Arabiankadun varressa.
2. Lähettämö- ja uunihallirakennusten purkaminen, keskeisen
alueen huoltotilojen rakentaminen ja uusi pysäköintilaitoksen
sisäänajo Hämeentielle
3. Uudisrakennukset Rajasampaanrantaa lukuun ottamatta sekä
purkutyöt ja peruskorjaus Rajasampaanrannassa
4. Rajasampaanrannan uudisrakennus
Toteutuksen suunniteltu vaiheistus on esitetty Arabia 135 viitesuunnitelmassa.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisua koskevat seuraavat erityistavoitteet:
-

Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti
merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot
säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit
otetaan huomioon alueiden käytön suunnittelun lähtökohtina.

-

Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja
pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

-

Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman
epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään
jo olemassa olevia haittoja.

-

Alueiden käytössä uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä
toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää
meluntorjuntaa.

-

Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen
toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.

-

-

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maa-ja
kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen
maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä
kaavan toteuttamistoimiin.
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin
myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
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Näistä kaavan valmistelussa erityisesti painottuvat valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyttäminen, jalankulun ja pyöräilyn verkostojen vahvistaminen sekä alueen sijoittuminen poikkeuksellisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien palvelualueelle.
Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyttämistä on käsitelty selostuksen kohdassa Suojelukohteet.
Meluntorjuntaa käsitellään tarkemmin asemakaavan muutoksen
kuvausta käsittelevässä kohdassa ympäristöhäiriöt. Kaava-aineiston liitteenä ovat alueesta tehdyt melu- ja tärinäselvitykset sekä
ilmanlaatuselvitys.
Maaperäolosuhteita käsitellään tarkemmin selostuksen kohdassa
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnostaminen.
Varautumista tulvariskeihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin käsitellään selostuksen kohdassa yhdyskuntatekninen huolto. Selostuksen liitteenä on alueesta tehty kunnallistekninen yleissuunnitelma. Tuulisuutta on käsitelty selostuksen kohdassa Vaikutukset
tuulisuuteen.
Jalankulun ja pyöräilyn verkostot on turvattu alueen suunnitelmissa. Suunnitelmat esitetään kaava-alueelle laaditussa liikennesuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä. Lisäksi asiaa käsitellään selostuksen kohdassa Liikenne.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta
sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta.
Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä
Yleiskaava
Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (tullut kokonaisuudessaan voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta)
alue on hallinnon ja julkisten palveluiden aluetta, jota kehitetään
hallinnon, julkisten palveluiden, korkeakoulutuksen ja ympäristöhaittoja aiheuttamattomien toimitilojen, asumisen ja virkistyksen
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sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon, virkistyksen ja liikenteen käyttöön. Lisäksi alue on kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää
aluetta, jolla aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevan
yleiskaavan mukainen.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on kantakaupunkia. Nyt laadittu kaavaratkaisu
on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.
Maanalainen yleiskaava
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alueella on kallioresurssi,
joka soveltuu maanalaisten tilojen rakentamiseen. Tilojen soveltuvuus alueelle ja käyttötarkoitus tutkitaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Virkistys-, työpaikka- ja asuntoalueiden alle
suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota maanpäällisen
maankäytön häiriöherkkyyteen sekä kulku- ja pintayhteyksien sijoittamiseen. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa:
-

Asemakaava nro 12122 (tullut voimaan 9.8.2013). Kaavan
mukaan alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta.

-

Asemakaava nro 11615 (tullut voimaan 6.6.2008). Kaavan
mukaan alue on ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuus- ja varastorakennusten, yleisten rakennusten sekä toimistorakennusten korttelialuetta.

-

Asemakaava nro 10914 (tullut voimaan 6.4.2001). Kaavan
mukaan alue on ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuus- ja varastorakennusten, yleisten rakennusten sekä toimistorakennusten korttelialuetta.

-

Asemakaava nro 10923 (tullut voimaan 23.2.2001). Kaavan
mukaan alue on puistoa.

-

Asemakaava nro 10240 (vahvistettu 28.1.1998). Kaavan mukaan alue on katualuetta.

-

Asemakaava nro 10299 (vahvistettu 26.6.1996). Kaavan mukaan alue on puistoa.
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-

Asemakaava nro 1708 (vahvistuminen 22.2.1938). Kaavan
mukaan alue on liikennealueita.

Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Muut suunnitelmat
Tonttien omistaja järjesti 22.2–19.9.2016 kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun korttelin kehittämisestä. Kilpailu oli kutsukilpailu ja
mukana ensimmäisessä vaiheessa oli yhteensä yhdeksän eri arkkitehtitoimistoa. Toiseen vaiheeseen valittiin neljä työtä, joita kehitettiin eteenpäin jatkosuunnitteluohjeiden mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen työt olivat yleisön nähtävillä 14.–20.5.2016. Kilpailussa esitetyt ratkaisut on arvioitu kilpailun arvostelupöytäkirjassa.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut ja Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on hyväksynyt pohjakartan.
Maanomistus
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueella olevat puisto- ja katualueet.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin omistajan hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:













Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Auris Kaasunjakelu Oy
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY)
Museovirasto
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
pelastuslaitos
Uudenmaan ELY-keskus
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent.
varhaiskasvatusvirasto)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
kaupunkiympäristötoimiala (ent. kiinteistöviraston geotekninen
osasto, ent. kiinteistöviraston tilakeskus, ent. kiinteistöviraston
tonttiosasto, ent. rakennusvalvontavirasto, ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnosaineiston nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
Vireilletulosta ja OAS:n sekä luonnosaineiston nähtävilläolosta on
ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Metro-lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosaineisto olivat
nähtävillä 5.–30.6.2017 seuraavissa paikoissa:
 Arabiakeskuksen 3. kerroksessa, Hämeentie 135A
 kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2)
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitelmia esittelevä näyttely ja pienoismalli olivat esillä Arabiakeskuksen 3. kerroksessa (käyntiosoite Hämeentie 135A) 5.–
30.6.2017.
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Työpaja suunnittelukysymyksistä pidettiin Arabiakeskuksessa
osoitteessa Hämeentie 135A 12.6.2017 klo 17–20.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennetun kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan huomioimiseen, rakennussuojeluun sekä kunnallistekniikkaan, joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn sekä koulu- ja päiväkotiverkkoon.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että suojelumääräyksiä on täsmennetty, alueen nykyinen
kunnallistekniikka on esitetty kaavan liiteaineistossa ja Hämeentien bussipysäkkien mitoitus on suunniteltu HSL:n esityksen mukaisesti. Asemakaavan muutosehdotus edellyttää rakentamaan
vähintään 1 200 k-m2 päiväkodiksi soveltuvaa tilaa.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennusten korkeuksiin (erityisesti torneihin sekä tehtaan ensimmäisen suuren
laajennusvaiheen eteläpäädyn paikalle rakennettavaan kerrostaloon tontilla 23669/34), uudisrakentamisen volyymiin ja tiiviyteen,
varjostukseen, tuulisuuteen, työmaa-aikaisiin haittoihin, rakennetun kulttuuriympäristön huomioimiseen, tehtaan Hämeentien varren laajennuksen päädyn (Arabia-teksti ja piippu) asemaan kaupunkirakenteessa, Arabiankadun varastorakennuksen purkamiseen, rakennussuojeluun, yhteistiloihin sekä Arabian Palvelu
Oy:hyn liittymiseen, tornin yläosan hyödyntämiseen kaupallisena
tai julkisena tilana, hotellin sijoittumiseen kortteliin, liikenneyhteyksien toimivuuden varmistamiseen, pysäköintinormeihin, yhteyteen
korttelin läpi, aukio- ja puistotilojen suunnitteluun sekä toiminnallisuuteen, pihatilojen mitoitukseen, päiväkoti- ja kouluratkaisuun
sekä mitoitukseen, suunnitellun huoltoratkaisun aiheuttamiin häiriöihin ja vaaroihin, arkkitehtoniseen kokonaisratkaisuun, rakennuksiin sijoittuviin toimintoihin ja niiden muuttamiseen, ympäristön rakennusten huomioimiseen, yleiskaavan mukaisuuteen, kiinteistöjen tasapuoliseen kohteluun, vaikutuksiin lintuihin sekä Vanhankaupungin selän luontoalueisiin, havainnollistavan aineiston luotettavuuteen, selvitysten riittävyyteen, kiinteistöille tai tonteille aiheutuviin mahdollisiin haittoihin sekä tiedonsaantiin rakentamisjärjestelyistä.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että tehtaan
ensimmäisen suuren laajennusvaiheen eteläpäädyn paikalle
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suunniteltua rakennusta on madallettu yhdellä kerroksella ja samalla kasvatettu etäisyyttä itäpuolella oleviin asuinrakennuksiin.
Meluselvitys on lisätty kaavan valmisteluaineistoon ja selostuksen
kohtaa ympäristöhäiriöt on täydennetty. Alueen väestöennusteita
on päivitetty ja palveluverkkoa tarkasteltu päiväkotien ja koulujen
osalta. Valmisteilla olleet selvitykset on lisätty kaavan liiteaineistoon. Viitesuunnitelman aukioita koskevaa osiota on tarkennettu
ja kaavan katuaukiomerkintää täsmennetty. Lisäksi kaavaan on
lisätty määräys: ”Jalankulku- ja pyöräily-yhteys Kaj Franckin aukiolta Hämeentielle tulee pitää läpikuljettavissa ympäri vuorokauden.” Kaavaselostuksen vaikutustenarviointia sekä kaavan liiteaineistoa on täydennetty ja päivitetty.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 20 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.
Esitelty lautakunnalle
Helsingissä, 7.11.2017
Marja Piimies

HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
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ARABIAN TEHDASKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Hämeentie 133 135:ssä sijaitsevan tehdaskorttelin nykyisiin ja uusiin rakennuksiin suunnitellaan tiloja opetusta, työntekoa, palveluja, asumista ja kauppaa varten. Tavoitteena on kehittää alueesta
elävää kaupunkiympäristöä kaupunkilaisten ja alueen toimijoiden
käyttöön. Suunnitteilla on uutta asuinrakentamista sekä uusia aukiota ja yhteyksiä korttelin läpi. Hämeentien varrelle suunnitellaan
pyöräkaistat.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin
edetessä.
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Asemakaavan muutos koskee osaa Arabian tehdaskorttelista 23669 ja
osia Hämeentien ja Muotoilijankadun katualueista sekä Bokvillaninpuiston ja Arabianmäen puistoalueista.
Arabian historiallinen tehdaskortteli muuttuu kun Arabian tehtaiden ja
Aalto yliopiston tilalle tulee uusia toimijoita. Tavoitteena on kehittää aluetta eläväksi kaupunkiympäristöksi, joka palvelee niin asukkaita, opiskelijoita, työntekijöitä, yrittäjiä kuin muitakin toimijoita.
Suunnitteilla on uusia rakennuksia. Lähettämörakennuksen tilalle suunnitellaan korkeita asuinrakennuksia ja Arabiankadun varrelle korttelin
eteläosaan asumista nykyisiin ja uusiin rakennuksiin. Uusien rakennusten korkeudet täsmentyvät suunnitteluprosessin aikana. Kaikki nykyisessä asemakaavassa suojellut rakennukset sekä suuri osa muusta rakennuskannasta säilyy. Rakennussuojelun ratkaisut tarkentuvat suunnitteluprosessin aikana.
Uusiin ja vanhoihin rakennuksiin suunnitellaan tiloja opetusta, työntekoa, palveluja, asumista ja kauppaa varten. Metropolian ammattikorkeakoulu keskittää kulttuurin alan opintoihin liittyvät toimintonsa Arabian
kampukselle. Pop&Jazz konservatorio ja Metropolian ammattikorkeakoulu yhdistävät musiikin opetuksen, ja tätä varten rakennetaan uudet
tilat Muotoilijankadun varrelle korttelin pohjoisosaan. Nykyisistä toimijoista mm. kirjasto, Arabian tehdasmuseo, taiteilija-ateljeet sekä osa liikkeistä jatkaa toimintaansa alueella samoissa tiloissa kuin nykyisin.
Tavoitteena on, että tehdaskortteli kytketään nykyistä paremmin ympäristöönsä ja alue tulee kaupunkilaisten käyttöön. Kortteliin ja sen läpi
avataan uusia aukioita sekä jalankulku- ja pyöräilyreittejä.
Hämeentien varrelle suunnitellaan pyöräkaistat ja katualuetta joudutaan
leventämään 2 5 m. Katu- ja puistoalueen väliset rajaukset täsmentyvät
suunnittelun edetessä. Pyöräkaistojen vuoksi suunnittelualueessa on
mukana myös Hämeentien ja Muotoilijankadun katualueita sekä Bokvillaninpuiston ja Arabianmäen puistoalueita.
Asemakaavaa valmistellaan vuonna 2016 käydyn arkkitehtuurikilpailun
kahden voittajatyön pohjalta. Kilpailutöistä löydät enemmän tietoa verkkosivuilta arabia135.fi/ideakilpailun-voittajien-ideat/
Osallistuminen ja aineistot
Työpaja suunnittelukysymyksistä pidetään Arabiakeskuksen 3. kerroksessa osoitteessa Hämeentie 135A 12.6.2017 klo 17 20.
Arabiakeskuksen 3. kerroksessa voi tutustua suunnitelmia esittelevään
näyttelyyn ja pienoismalliin 5-30.6.2017 ma-pe 10-20 ja la-su 10-16
(käyntiosoite Hämeentie 135A).
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos sekä kaavan valmisteluaineistoa (havainnekuva ja muuta suunnitteluaineistoa) on esillä
5 30.6.2017 seuraavissa paikoissa:
Arabiakeskuksen 3. kerroksessa, osoite Hämeentie 135A
kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2)
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta
sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään
30.6.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, kaupunkilaiset (asukkaat ja
alueen käyttäjät), yritykset ja muut toimijat
seurat ja yhdistykset
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys
Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry
Helsingin Yrittäjät
Helsingin Yrittäjät - Vanhakaupunki ry
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Museovirasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus)
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Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
pelastuslaitos
kulttuuripalvelut
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut
sosiaali- ja terveystoimialan tilahallinto
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan, maisemaan,
kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset
kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.
Suunnittelun taustatietoa
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tonttien 23669/12 13 omistajien hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan
maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1938 2013) ja
niissä alue on merkitty ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuus- ja
varastorakennusten, yleisten rakennusten sekä toimistorakennusten
korttelialueeksi, asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä katualueeksi ja
puistoksi.
Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty hallinnon ja
julkisten palvelujen alueeksi.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty kantakaupunki
(C2) alueeksi.
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun kulttuuriympäristön alueelle. Kortteli 23669 muodostaa Museoviraston RKY
2009-kohdeluettelon Arabian tehtaat.
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
Arabia - Hämeentie 135, yleispiirteinen rakennushistoriaselvitys
2015, (Mikko Bonsdorff ja Kati Winterhalter, Arkkitehtitoimisto Okulus)
Tonteilla 23669/12 13 sijaitsee nykyisin ajallisesti kerroksellisesti rakentunut tehdasalue, jolla on opetustoimintaa, kaupallisia ja julkisia palveluja sekä työskentelytiloja. Suuri osa tiloista on tyhjillään. Tontilla
23669/21 sijaitsee 2015 rakennettu asuinkerrostalo. Tontti on mukana
kaavamuutosalueessa, koska tontin luoteiskulma on tarkoitus liittää
osaksi naapuritonttia.
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Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Tuukka Linnas, arkkitehti, p. (09) 310 37308, tuukka.linnas@hel.fi
Liikenne
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37312,
riikka.osterlund@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37250,
kaarina.laakso@hel.fi
Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 31217, sakari.mentu@hel.fi
Vuorovaikutus
Maija Mattila, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37435,
maija.mattila@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS ja Luonnos

Ehdotus

Hyväksyminen

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin omistajan hakemuksesta
suunnittelusta tiedotetaan vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa

OAS ja kaavaluonnos sekä muuta aineistoa nähtävillä 5-30.6.2017, työpaja asukkaille ja
alueen toimijoille 12.6.2017 Arabiakeskuksen 3. kerroksessa
nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Metro-lehdessä
mahdollisuus esittää mielipiteitä

kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta syksyllä 2017
mielipiteisiin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy karttapalvelusta
kartta.hel.fi
lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa
kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla
mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot
muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti
pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana
kaava tulee voimaan.

Asemakaavan nro 1708, 10240, 10299, 10914, 10923, 11615 ja
12122 osa, jonka asemakaavan muutos
nro 12470 voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 1708, 10240, 10299,10914, 10923, 11615
och 12122 som upphävs då detaljplaneändringen
nr 12470 träder i kraft.
Poistuvat merkinnät ovat eri mittakaavassa kuin
asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna är i annan skala än
detaljplaneändringen.
Kartta on eri korkeusjärjestelmässä kuin asemakaavan muutos.
Kartan har ett annat höjdsystem än detaljplaneändringen.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

VIRKISTYSALUE

VESIALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN / TOIMITILA

Helsinki-puistona kehitettävä alue.

KESKUSPUISTON ALUE

Toimitilavaltaisena kehitettävä alue.

LIIKENNEALUE

SUUNNITTELUALUE

PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN
HALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE
TYÖPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS /
TOIMISTO / SATAMA

SATAMA-ALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKÄYTTÖ
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

TEKNISEN HUOLLON ALUE
KAUPUNKIPUISTO
Ympärivuotisena tivolialueena
kehitettävä alue. Ekoasumisen
kokeilualue.

Ote yleiskaava 2002:sta
Liite selostukseen nro 12470

SOTILASALUE

MOOTTORIKATU
PÄÄKATU
METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN

Alue, joka muutetaan asunto- ja virkistysalueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu
muu toiminta siirtyy alueelta pois.
LUONNONSUOJELUALUE
KULTTUURIHISTORIALLISESTI, RAKENNUSTAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN
KANNALTA MERKITTÄVÄ ALUE

PÄÄLIIKENNEVERKON MAANALAINEN OSUUS
VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS

MAAILMANPERINTÖKOHDE

KÄVELYKESKUSTA

JOUKKOLIIKENTEEN KEHÄMÄINEN RUNKOLINJA ASEMINEEN (JOKERI, bussi tai raitiotie)

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama–Malmi-tiimi

Liike- ja palvelukeskusta C1

Satama

Kantakaupunki C2

Puolustusvoimien alue

Lähikeskusta C3

Virkistys- ja viheralue

Asuntovaltainen alue A1

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve
Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi

Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3

Viheryhteys
Rantaraitti

Asuntovaltainen alue A4

Vesialue

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Rautatie asemineen

Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Liite selostukseen nro 12470

Metro asemineen
Raideliikenteen
runkoyhteys

Pääkatu
Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus
Baanaverkko
Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen
Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama – Malmi-tiimi

Ote maakuntakaavasta
Liite selostukseen nro 12470

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama – Malmi-tiimi

Taajamatoimintojen alue
Tiivistettävä alue

Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on virkistys-,
matkailu- ja/tai koulutustoiminta
Moottoriväylä

Taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialue

Valtatie / Kantatie

Raideliikenteeseen tukeutuva
taajamatoimintojen alue

Seututie

110 kV voimajohto
110 kV voimajohdon
ohjeellinen linjaus
Estlink 1
Estlink 2

Raideliikenteeseen tukeutuva
asemanseudun kehittämisalue

Yhdystie

110 kV voimajohdon tai merkittävän merikaapelin yhteystarve

Kylä

Eritasoliittymä

Energiahuollon alue

Päärata

Siirtoviemäri

Palvelujen alue
Keskustatoimintojen alue,
valtakunnan keskus
Keskustatoimintojen alue,
seutukeskus
Keskustatoimintojen alue

Yhdysrata

Maakaasun runkoputki
Liikennetunnelin ohjeellinen
linjaus

Merkitykseltään seudullinen
vähittäiskaupan suuryksikkö

Liikenneväylän katkoviivamerkintä
osoittaa vaihtoehtoisen ratkaisun
tai ohjeellisen linjauksen

Työpaikka-alue

Liikenteen yhteystarve

Teollisuusalue

Joukkoliikenteen vaihtopaikka

Virkistysalue

Liityntäpysäköintipaikka

Viheryhteystarve

Pääkaupunkiseudun poikittainen
joukkoliikenteen yhteysväli

Luonnonsuojelualue

Ulkoilureitti

Puolustusvoimien alue

Siirtoviemärin ohjeellinen linjaus

Liikennetunneli
Lentomelualue M
(LAeq 7-22 yli 55db)
Puolustusvoimien melualue
(LAeq 7-22 yli 55 db)
Natura 2000 verkostoon
kuuluva tai ehdotettu alue
Kulttuuriympäristön vaalimisen
kannalta tärkeä alue, tie tai
kohde,valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009)
Arvokas harjualue tai muu
geologinen muodostuma
Kunnan raja 1.1.2013

400 kV voimajohto

Ote Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavasta
Liite selostukseen nro 12470

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama–Malmi-tiimi

Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta
Liite kaavaan nro 12470

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama–Malmi-tiimi

Maanalainen yleiskaava ei kumoa oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n ratkaisuja vaan täydentää niitä
määrittelemällä ja täsmentämällä maanalaisten tilojen sijaintia ja laajuutta.

Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta, määräykset

Liite kaavaan nro 12470

KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT
SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET
Maanalaista tilaa suunniteltaessa ja rakennettaessa on otettava huomioon ympäristön
terveellisyys-, turvallisuus- ja viihtyisyysnäkökohdat. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä
huomiota pohjaveteen, melu- ja ilmapäästöihin
sekä tulvavaaraan.
Kalliotekninen rakennettavuus tulee varmistaa
riittävin tutkimuksin.
Maanalaisia tiloja suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös maanalaisten
ja maanpäällisten toimintojen yhteensovittamiseen. Maanalaisten tilojen sekä niiden pintaan tulevien rakenteiden, mm. uloskäytävien,
ilmanvaihtolaitteiden, pelastusyhteyksien
ja savunpoiston suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon ympäristönäkökohdat, virkistyskäyttö, maisema, kaupunkuva ja tilaan sopeuttaminen.
Maanalaisten tilojen suunnittelussa on otettava huomioon palo- ja pelastusturvallisuus.
Maanalaista tilaa suunniteltaessa on normaaliajan käytön lisäksi arvioitava väestönsuojien tarve alueella.
Maanpintaan johtavien kulkuyhteyksien alin
ohjeellinen korkotaso on + 3,0 metriä.
Yleiskaavassa esitettyjen maanalaisten tilojen
ja aluevarausten lisäksi tulee maanalaisia tiloja
suunniteltaessa ottaa huomioon puolustushallinnon maanalaiset tilat ja suunnitelmat.
Esitettyjen varausten lisäksi otetaan huomioon
maanalaisen asukaspysäköinnin lisäystarve
kantakaupungissa, karttalehden 2 alueella.
Maanalaisessa yleiskaavassa esitettyjen tilatarpeiden lisäksi sallitaan muutakin maanalaista rakentamista, mikäli siitä ei aiheudu
olennaista haittaa alueen pääasialliselle maanalaiselle toiminnalle tai maanpäälliselle käyttötarkoitukselle.

Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta, määräykset

Liite kaavaan nro 12470

Arabian tehdaskortteli, asemakaavan muutosehdotus nro 12470
Kuvaliite suojelukohteista

Suojellut rakennukset viistoilmakuvassa

Arabian tehdaskortteli, asemakaavan muutosehdotus nro 12470
Kuvaliite suojelukohteista

Suojellut rakennukset Arabiankadulta

Arabian tehdaskortteli, asemakaavan muutosehdotus nro 12470
Kuvaliite suojelukohteista

Suojellut rakennukset Rajasampaanrannan kujanteella

Arabian tehdaskortteli, asemakaavan muutosehdotus nro 12470
Kuvaliite suojelukohteista

Suojeltuja rakennuksia Rajasampaanrannan sisäpihalta

kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Arabian tehdaskortteli, asemakaavan muutosehdotus nro 12470
Kuvaliite suojelukohteista

Suojeltuja rakennuksia huoltopihalta kohti etelää ja itäreunan kujanteelta

kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Arabian tehdaskortteli, asemakaavan muutosehdotus nro 12470
Kuvaliite suojelukohteista

Suojeltuja rakennuksia Hämeentieltä
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I

Arabiankadun puoleisten pelastusauton
nostolavapaikkojen toimivuus (ajolangat ja
etäisyys rakennuksesta) on tarkistettava
pelastuslaitoksen kanssa ennen tarkempaa
rakennussuunnittelua

FILE=O:\Projektit\1405 Arabia 135\03_Suunnitelmat\01_DWG\LII_katu_pelastuspaikat_07.dwg

23

13

52
I

15:12 mikko.tuunanen

57

a
at m

11

5

26.09.2017

18

23

231

13,0

Nostopaikan mitat

3

,0 0

58

kt

89

1

1

5
122
1
17

15

A 23
KOL
TOU
kt

6
R1

6,0

,9 1

+7

115

I

5

kt

89

Arabiankatu

148

147

I

115

Arabiankatu

14 8

23K

6

4

23K

14 7

Hämeentie

PITUUS
LEVEYS
KORKEUS
KÄÄNTÖSÄDE
(SISÄ)
KÄÄNTÖSÄDE
(ULKO)

LAYOUT=Pelastus_02

=
=
=
=

PII RUSTUSNUMERO

ARABIAKESKUS

LS-10-06

PELASTUSPAIKAT ARABIANKATU 2

12,0 m
2,6 m
4,2 m
5,5 m

PÄIVÄMÄÄRÄ

26.9.2017

12.00

AJOURATARKASTELUT
SUUNNIT TELI JA(T)

= 12,5 m
2.80

6.70

Mikko Tuunanen
Harri Haantio

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25/
N2000
SUHDE

A3
1:500

23
59 67

70

kt

70

kt

kt

130

1

A 23
KOL

67

OLA

67

59 67

130

kt

15,0

0
12 3

:8
:8

kt

18,0

68

12

68

20,0

68

15,0

70

70

18,0

68

20,0
:8
:8

48

66

64

66

37

48

66

64

66

37

kt

ma

65

65

ma

65

65

65

60

56

kt

65

60

56

kt

39

40

39

40

IV

IV

VI

VI
41

VIII

VIII

41

4.3

4.3

13,0

6
R1

tr
II

6,0

Nostopaikan mitat
26.09.2017

15:16 mikko.tuunanen

FILE=O:\Projektit\1405 Arabia 135\03_Suunnitelmat\01_DWG\LII_katu_pelastuspaikat_07.dwg

PITUUS
LEVEYS
KORKEUS
KÄÄNTÖSÄDE
(SISÄ)
KÄÄNTÖSÄDE
(ULKO)
LAYOUT=Pelastus_03

=
=
=
=

PII RUSTUSNUMERO

ARABIAKESKUS

PELASTUSTIE TIKASAUTO

LS-10-07

PELASTUSPAIKAT HÄMEENTIE

12,0 m
2,6 m
4,2 m
5,5 m

PÄIVÄMÄÄRÄ

26.9.2017

12.00

AJOURATARKASTELUT
SUUNNIT TELI JA(T)

= 12,5 m
2.80

6.70

Mikko Tuunanen
Harri Haantio

KOORDINAATISTO

ETRS-GK25/
N2000
SUHDE

A3
1:500

ts

VIII

16

69
236 2 3

I
XXI

ts

12

16

XII
VI

VIII

236

I
XXI

6293

12

XII
VI

49

XVI

48

I

XV

VII
IV

VIII
45
s
III Ra

30

93

68

49

XVI

48

I

XV

Ras
a
at m

15

VII
IV
ar

XII

21

93

50

30

VIII
45
s
III Ra

68

Ras

50

47

7

6
51

45

15

a
at m

I

I

46
148

I
2

148

Ka j

17

87

FILE=O:\Projektit\1405 Arabia 135\03_Suunnitelmat\01_DWG\LII_katu_pelastuspaikat_07.dwg

6

15:17 mikko.tuunanen

PII RUSTUSNUMERO

r

46

46

PITUUS
LEVEYS
KORKEUS
KÄÄNTÖSÄDE
(SISÄ)
KÄÄNTÖSÄDE
(ULKO)

Nostopaikan mitat

17

ARABIAKESKUS

PELASTUSTIE TIKASAUTO

I

87

I

50

6,0

6

F
Kaj

1

10

26.09.2017

46

I

I

50

13,0

6
R1

10

8

LAYOUT=Pelastus_04

=
=
=
=

LS-10-08

PELASTUSPAIKAT TORNITALOT

12,0 m
2,6 m
4,2 m
5,5 m

PÄIVÄMÄÄRÄ

26.9.2017

12.00

AJOURATARKASTELUT
SUUNNIT TELI JA(T)

= 12,5 m
2.80

6.70

Mikko Tuunanen
Harri Haantio

KOORDINAAT ISTO

ETRS-GK25/
N2000
SUHDE

A3
1:500

3
LA 2

67

23

59 67

kt

70

130
kt

130

68

kt

15,0

1:8
1:8

70

70

18,0

68

20,0

kt

kt

70

18,0

68

48

15,0

0
12 3

68

66

64

66

37

20,0

48

66

64

66

37

ma

65

65

kt

ma

65

65

65

60

56

kt
39

40

65

60

kt

56

IV
39

40

VI

IV
VI

41

42

VIII
41

VIII

4.3

4.3

13,0

6
R1

IX

6,0

Nostopaikan mitat
26.09.2017

15:19 mikko.tuunanen

FILE=O:\Projektit\1405 Arabia 135\03_Suunnitelmat\01_DWG\LII_katu_pelastuspaikat_07.dwg

PITUUS
LEVEYS
KORKEUS
KÄÄNTÖSÄDE
(SISÄ)
KÄÄNTÖSÄDE
(ULKO)
LAYOUT=Pelastus_05

=
=
=
=

PII RUSTUSNUMERO

ARABIAKESKUS

PELASTUSTIE TIKASAUTO

LS-10-09

PELASTUSPAIKAT TERASSITALO 1

12,0 m
2,6 m
4,2 m
5,5 m

PÄIVÄMÄÄRÄ

26.9.2017

12.00

AJOURATARKASTELUT
SUUNNIT TELI JA(T)

= 12,5 m
2.80

6.70

Mikko Tuunanen
Harri Haantio

KOORDINAAT ISTO

ETRS-GK25/
N2000
SUHDE

A3
1:500

