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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja 

missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 

edetessä.  

 

ARABIAN TEHDASKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS  OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  Hämeentie 133–135:ssä sijaitsevan tehdaskorttelin nykyisiin ja uu-siin rakennuksiin suunnitellaan tiloja opetusta, työntekoa, palve-luja, asumista ja kauppaa varten. Tavoitteena on kehittää alueesta elävää kaupunkiympäristöä kaupunkilaisten ja alueen toimijoiden käyttöön. Suunnitteilla on uutta asuinrakentamista sekä uusia au-kiota ja yhteyksiä korttelin läpi.  Hämeentien varrelle suunnitellaan pyöräkaistat.  Suunnittelun tavoitteet ja alue   
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 Asemakaavan muutos koskee osaa Arabian tehdaskorttelista 23669 ja osia Hämeentien ja Muotoilijankadun katualueista sekä Bokvillaninpuis-ton ja Arabianmäen puistoalueista.   Arabian historiallinen tehdaskortteli muuttuu kun Arabian tehtaiden ja Aalto yliopiston tilalle tulee uusia toimijoita. Tavoitteena on kehittää alu-etta eläväksi kaupunkiympäristöksi, joka palvelee niin asukkaita, opiske-lijoita, työntekijöitä, yrittäjiä kuin muitakin toimijoita.   Suunnitteilla on uusia rakennuksia. Lähettämörakennuksen tilalle suun-nitellaan korkeita asuinrakennuksia ja Arabiankadun varrelle korttelin eteläosaan asumista nykyisiin ja uusiin rakennuksiin. Uusien rakennus-ten korkeudet täsmentyvät suunnitteluprosessin aikana. Kaikki nykyi-sessä asemakaavassa suojellut rakennukset sekä suuri osa muusta ra-kennuskannasta säilyy. Rakennussuojelun ratkaisut tarkentuvat suun-nitteluprosessin aikana.  Uusiin ja vanhoihin rakennuksiin suunnitellaan tiloja opetusta, työnte-koa, palveluja, asumista ja kauppaa varten. Metropolian ammattikorkea-koulu keskittää kulttuurin alan opintoihin liittyvät toimintonsa Arabian kampukselle. Pop&Jazz konservatorio ja Metropolian ammattikorkea-koulu yhdistävät musiikin opetuksen, ja tätä varten rakennetaan uudet tilat Muotoilijankadun varrelle korttelin pohjoisosaan. Nykyisistä toimi-joista mm. kirjasto, Arabian tehdasmuseo, taiteilija-ateljeet sekä osa liik-keistä jatkaa toimintaansa alueella samoissa tiloissa kuin nykyisin.   Tavoitteena on, että tehdaskortteli kytketään nykyistä paremmin ympä-ristöönsä 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 Bokvil-laninpuiston ja Arabianmäen puistoalueita.  Asemakaavaa valmistellaan vuonna 2016 käydyn arkkitehtuurikilpailun kahden voittajatyön pohjalta. Kilpailutöistä löydät enemmän tietoa verk-kosivuilta arabia135.fi/ideakilpailun-voittajien-ideat/   Osallistuminen ja aineistot    Työpaja suunnittelukysymyksistä pidetään Arabiakeskuksen 3. kerrok-sessa 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 val-misteluaineistoa (havainnekuva ja muuta suunnitteluaineistoa) on esillä 5–30.6.2017 seuraavissa paikoissa: 
 Arabiakeskuksen 3. kerroksessa, osoite Hämeentie 135A 
 kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspal-velussa (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 sähkö-posti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.  Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kir-jaamo@hel.fi.  Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.   Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-vattu 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 kaupungin-osayhdistys 
 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 (ELY-keskus) 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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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 vaiku-tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arvi-ointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantunti-jat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.  

Suunnittelun taustatietoa   Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tont-tien 23669/12–13 omistajien hakemuksesta.  Kaupunki valmistelee ase-makaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotte-luissa.  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 kult-tuuriympäristön 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 Oku-lus)  Tonteilla 23669/12–13 sijaitsee nykyisin ajallisesti kerroksellisesti raken-tunut tehdasalue, jolla on opetustoimintaa, kaupallisia ja julkisia palve-luja 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 sosiaali-sen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä Suun-nitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).     

http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
http://www.youtube.com/user/helsinkisuunnittelee
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Kaavoituksen eteneminen 

 

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin omistajan hakemuksesta

•suunnittelusta  tiedotetaan vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa 

OAS ja Luonnos

•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

Ehdotus

•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

Hyväksyminen

•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.


