
Helsingin kaupunki Esityslista 4/2015 1 (4)
Kiinteistölautakunta

To/1
19.2.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2214 Fabianinkatu 31 D +358 9 310 1671 0201256-6 FI4780001370069628
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
tontti@hel.fi http://www.hel.fi/kv/tontti +358 9 310 36380 FI02012566

1
Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Hämeentie 153:n asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12303 
(Toukola, Arabianranta, tontit 23124/28 ja 23126/5)

HEL 2013-013065 T 10 03 03

Lausuntoehdotus

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

Lautakunta toteaa, että kaavamuutos on tullut vireille kaupungin 
vuokratontin 23126/5 haltijan hakemuksesta. Asemakaavan 
muutokseen on ryhdytty, koska tontilla nykyisin sijaitseva 
toimitilarakennus on vajaakäyttöinen.

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

Tontti 23124/28 kuuluu voimassaolevan asemakaavan nro 11499 
mukaan LPA-korttelialueeseen (autopaikkojen korttelialue). Tontti on 
kaupungin omistuksessa ja vuokrattu pitkäaikaisella 
maanvuokrasopimuksella Arabian Palvelu Oy:lle autopaikoitusta varten 
ajaksi 1.8.2008 - 31.12.2099.

Kaavamuutoksella tontista 23126/5 muodostetaan asuinkerrostalotontit 
(AK) 23126/11 - 13. Nykyinen toimitilarakennus puretaan ja tontille 
suunnitellaan kolme uutta 6 - 8 kerroksista kerrostaloa. Muutosalueen 
pinta-ala on 0,92 ha, asuinkerrosalaa on yhteensä 17 600 k-m². 
Katutasoon saa rakentaa yhteensä 700 k-m² liiketilaa 
rakennusoikeuden lisäksi.

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



Helsingin kaupunki Esityslista 4/2015 2 (4)
Kiinteistölautakunta

To/1
19.2.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2214 Fabianinkatu 31 D +358 9 310 1671 0201256-6 FI4780001370069628
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
tontti@hel.fi http://www.hel.fi/kv/tontti +358 9 310 36380 FI02012566

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

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

Kaupunginhallitus päätti 24.1.2011 (54 §) kehottaa kiinteistövirastoa 
kyseisenlaisissa kaavamuutoksissa ja vuokraoikeuden siirroissa 
siirtymään menettelyyn, jossa kaupunki joko kilpailuttaa 
vuokraoikeuden tai muutoin varmistaa sen, että vuokra-oikeuden uusi 
haltija toteuttaa hankkeessaan MA-ohjelman mukaista hallintamuoto-
jakaumaa siinä määrin kuin kohteen laajuus huomioiden on 
mahdollista. Vuokraoikeuden siirron yhteydessä tulee tehdä uusi 
tontinvaraus, joka tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen 
kaavamuutoksen kaupunginvaltuustokäsittelyä.

Lautakunta ilmoittaa, että se tulee alkuvuodesta 2015 tekemään 
erillisen esityksen kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen mukaisten 
uusien asuinkerrostalotonttien varaamiseksi asuntotuotantoon edellä 
mainitun päätöksen mukaisin ehdoin.

Arabianrannasta on kehittynyt viime vuosina pääosin uusi 
vetovoimainen asuinalue, minkä vuoksi TYK-korttelin muuttaminen 
asuinkäyttöön soveltuu alueelle hyvin. Kaavaehdotus luo huomattavat 
edellytykset asuntorakentamiselle ja siten kaupungin kehittämiselle 
sekä lisää samalla kaupungin tontin luovutukseen liittyviä tuloja sekä 
maanarvoa. 

Lautakunnalla ei ole muuten huomauttamista itse asemakaavan 
muutokseen.

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnittelulautakunta pyytää kiinteistölautakunnalta lausuntoa 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12303. Kaavamuutoksella 
TYK-korttelialue (ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuus- ja 
varastorakennusten sekä toimistorakennusten korttelialue) 
muutettaisiin asuinkäyttöön.
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Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kiinteistölautakunnan lausuntoa 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.12.2014 puoltamasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12303. Määräaika lausunnon antamiselle on 
20.2.2015.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.12.2014 lähettää Toukolan 
Arabianrannan Hämeentie 153:n asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12303 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa ehdotuksessaan mm. 
seuraavaa:

”Tiivistelmä:

Asemakaavan muutos mahdollistaa toimitilatontin muuttamisen 
asuinkäyttöön. Nykyinen toimitilarakennus puretaan ja tontille 
suunnitellaan kolme uutta 6 - 8 -kerroksista asuinkerrostaloa. 
Rakennusten pohjakerroksissa on ulosvuokrattavaa liiketilaa. 
Pysäköinti järjestetään rakennusten sisäpihalle kannen alle. 
Asuinkerrosalaa on yhteensä 17 600 km². Katutasoon saa rakentaa 
yhteensä 700 k-m² liiketilaa rakennusoikeuden lisäksi.

Tavoitteet:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa toimitilatontti asuin-
kerrostalojen korttelialueeksi ja saada lisää asuntoja Arabianrantaan.”

Kaavalausunto

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus päätti 24.1.2011 (54 §) kehottaa 
kiinteistövirastoa kyseisenlaisissa kaavamuutoksissa ja 
vuokraoikeuden siirroissa siirtymään menettelyyn, jossa kaupunki joko 
kilpailuttaa vuokraoikeuden tai muutoin varmistaa sen, että 
vuokraoikeuden uusi haltija toteuttaa hankkeessaan MA-ohjelman 
mukaista hallintamuotojakaumaa siinä määrin kuin kohteen laajuus 
huomioiden on mahdollista. Vuokraoikeuden siirron yhteydessä tulee 
tehdä uusi tontinvaraus, joka tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 
ennen kaavamuutoksen kaupunginvaltuustokäsittelyä.

Esittelijän mielestä lautakunnan tulisi antaa 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle ehdotuksen mukainen lausunto.
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