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1
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa Lohiniemenrannassa sijaitsevan
edustustilan laajentamisen koulutustiloilla nykyisille A1-korttelialuetta
palvelevien rakennusten korttelialueelle, lähivirkistys-, ja vesialueelle
sekä toimintaa tukevan majoitustilan rakentamisen nykyiselle asuinton-
tille.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyö on käynnistetty Planmeca Oy:n aloitteesta.

Asemakaavamuutosta valmisteltiin keväällä ja syksyllä 2015 koulutusti-
lan osalta Harbo Lounge-edustustilan länsipuolelle luontoarvoiltaan ar-
vokkaalle rantaniitylle. Kaavaehdotus esiteltiin joulukuussa 2015 kau-
punkisuunnittelulautakunnalle, joka päätti palauttaa sen uudelleen val-
misteltavaksi.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Päivitetystä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta on esitetty 5 mielipidekirjettä. Ennen päivitetyn
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloa saapui yksi kirje.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot ja muis-
tutuksia (4 kpl). Esitetyt huomautukset kohdistuivat koulutuskeskuksen
sijaintiin, kasvavaan huolto- ja asiakasliikenteeseen sekä rantarakenta-
miseen. Rakentavina ehdotuksina kehotettiin tutkimaan koulutuskes-
kuksen sijoittamista tärkeän rantareitin pohjoispuolelle tai keskittämään
toiminnot jo kaavan mukaiseen läheiseen Hotelli Vuorantaan. Lisäksi
muistutettiin, että majoituspalveluita alueella tarjoaa hotelli Rantapuisto.
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

2
LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavan muutosta koskee kolme erityistavoitetta: riittävien jalan-
kulku- ja pyöräilyverkostojen varaaminen sekä niiden jatkuvuuden ja
turvallisuuden ja laadun turvaaminen, valtakunnallisesti merkittävien
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kulttuuriympäristöjen- ja luonnonperinnön arvojen säilymisen turvaami-
nen ja ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävien ja yhtenäis-
ten luonnonalueiden ottaminen huomioon siten ettei näitä aluekokonai-
suuksia tarpeettomasti pirstota.

Näistä kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu Rantaraitin kulku-
ja pyöräilyverkostojen laadun turvaamista, maakunnallisesti arvok-
kaaksi luokitellun Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutusalueen
ja Merellisen Helsingin kansallispuistoon liittyvää kulttuuri- ja luonnon-
perintöä. Tavoitteitten huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dissa Luonnonympäristö, liikenne ja suojelukohteet.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, jossa on vi-
heryhteystarve.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee lähellä tiivistettävää alu-
etta.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
voimaan 19.1.2007) alue on pientalovaltaista- ja virkistysaluetta. Nyt
laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta siten, että alu-
eelle sijoitetaan koulutus - ja majoitustoimintaa.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan
18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pintakallioaluetta. Nyt laa-
dittu asemakaavan muutos on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
alue on asuntovaltaista aluetta A4. Aluetta kehitetään pääasiassa asu-
misen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen
käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,4. Alueen pinta-alasta
keskimäärin 70 % tai enemmän on korttelimaata.

Asemakaavat

Alueen länsiosassa on voimassa asemakaava nro 10670 (vahvistettu
16.3.2000). Kaavan mukaan suunnittelualueen pohjoisosa on rivitalojen
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ja muiden kytkettyjen asuintalojen korttelialuetta (AR), jonka pinta-ala
on 2 862m2 ja tehokkuuslukema e = 0,4. Suunnittelualueen eteläosa on
lähivirkistysaluetta (VL).
Asemakaavasta on tehty poikkeamispäätös, jossa mukaan AR-
korttelialue on muutettu erillispientalojen korttelialueeksi. Tontille on vii-
tesuunnitelmassa sijoitettu 6 pientaloa, yhteensä 1 100 k-m2.

Alueen itäosassa on voimassa asemakaava nro 11572 (hyväksytty
14.3.2007). Kaavan mukaan suunnittelualueen länsiosa on A1-kortteli-
aluetta palvelevien rakennusten korttelialuetta (AH-1), jonka pinta-ala
on 1508 m2 ja tehokkuuslukema e = 0,23. Itäosa on lähivirkistysaluetta
(VL), joka rajoittuu vesialueeseen (W).

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunginhallitus päätti 9.2.2015 varata Planmeca Oy:lle Helsingin
kaupungin 54. kaupunginosasta (Vuosaari) merkityn yhteensä noin
4 500 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöistä 91-54-9903-81 ja 91-
435-876-1 koulutuskeskuksen suunnittelua varten 31.12.2016 saakka
muun muassa seuraavin ehdoin:

Suunnittelussa on otettava huomioon rannan erityiset luontoarvot ja
säilytettävä rannan tuntumassa kulkeva yleinen jalankulkureitti.

Kaavaa valmisteltaessa tulee varmistaa se, että asukkailla on vapaa
pääsy rantaan.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 8.4.2016.

Maanomistus

Tontti 54207/9 on yksityisomistuksessa ja tontti 54209/1 on vuokrattu
hakijalle. Kaupunki omistaa Lohiniemenrannan lähivirkistysalueen.
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Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

Alue jakautuu kahteen osaan merkittävän virkistysreitti rantaraitin poh-
jois- ja eteläpuolelle. Molemmat alueet ovat nykyisellään rakentamatto-
mia.

Pohjoinen osa-alue sijaitsee etelään viettävän rinteen alaosassa ranta-
metsikössä ja eteläinen osa-alue rantaniityllä.

Suunnittelualue liittyy pohjoisessa osaksi uutta Ramsinrannan asuin-
aluetta, itä-länsisuunnassa osaksi merenrannassa sijaitsevaa puisto-
vyöhykkettä ja rajautuu etelässä merenrantaan.

Rakennettu ympäristö koostuu Ramsinrannan uusista asuinrakennuk-
sista ja rantavyöhykkeen suojelluista huviloista. Pohjoisen osa-alueen
itäreunaa rajaa hakijan omistuksessa oleva huvila Villa Harbo. Eteläistä
osa-alueen länsireunaa rajaa hakijan hallinnassa oleva edustustila
Harbo Lounge.

Palvelut

Alueen palvelut keskittyvät Meri-Rastilan ostoskeskuksen ympäristöön,
joka sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä. Alueen koulu sijaitsee Kallah-
den koululla noin 600 metrin etäisyydellä.

Luonnonympäristö

Suunnittelualue on metsäistä merenranta-aluetta, jonka puusto on har-
vahkoa ja vaihtelevaa. Näkymiä avautuu järeimpien mäntyjen lomasta
merelle.

Kallahdenniemen arvokas lepakkoalue (arvoluokka1) ulottuu suunnitte-
lualueelle.

Alue on luonnonympäristön, maiseman ja virkistyksen kannalta erittäin
arvokas alue.

Suojelukohteet

Kallahdenniemen Natura-alue sijaitsee kaava-alueesta itään.

Suunnittelualueen molemmin puolin sijaitsevat sr-1-luokitellut hakijan
omistuksessa oleva Villa Harbo ja suunnittelualueesta länteen sijait-
seva yksityisomistuksessa oleva Schätelichin huvila (Villa Bergbacka).
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Villa Harbo. Kuva Helsingin Kaupunki

Schätelichin Huvila (Villa Bergbacka). Kuva Petri Leppälä

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on nykyiseen verkostoon liitettävissä.
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Maaperä, kallioperä, pohjavesi sekä niiden pilaantuminen

Alueen maaperä on suurimmaksi osaksi kallioista kitkamaa-aluetta,
jossa kallion pinta on monin paikoin näkyvissä tai hyvin lähellä maan
pintaa. Ranta-alueella maaperä on silttiä ja hiekkaa. Pohjaveden ha-
vaintoputkia ei sijaitse lähialueella.

Tiedossa ei ole maaperän pilaantuneisuutta eikä sellaista aiheuttanutta
toimintaa.

Tulvasuojelu

Helsingin edustalla toistaiseksi esiintynyt suurin meriveden pinnankor-
keus on ollut +1,7 m (N2000). Ympäristöopas 2014, tulviin varautumi-
nen rakentamisessa ohjeen mukainen tontin asuinrakennusten alin
suositeltava rakentamiskorkeus merivesitulvilta suojautumisen takia tu-
lee aaltoiluvara huomioiden olla +3,1 m (N2000).

Alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden alapuoliset tilat tulee to-
teuttaa vesitiiviinä rakenteena ja yhteydet näihin tiloihin tulee järjestää
siten, ettei mahdollinen merivesitulva pääse niihin purkautumaan.

Liikenne

Harbonkadun ympäristössä on 30 km/h nopeusrajoitus sekä alueellinen
pysäköintikielto. Harbonkadun länsilaidalla on yhdistetty jalankulku- ja
pyörätie ja itäpuolella 75 vieraspysäköintipaikkaa (4 h / 06-24). Ole
Kandelinin puiston raitin kohdalla Harbonkadulla on korotettu suojatie.
Kadun kääntöpaikka on mitoitettu siten, että henkilöauto voi ajaa ym-
päri peruuttamatta ja jakeluauto kääntyä peruuttaen.

Asuntokadut Saarenmaankatu ja Hiidenmaankatu on rakennettu hidas-
kaduiksi siten, että kivettyjä aukioita, mutkia ja kavennuksia on 50 70
metrin välein. Lisäksi kaduille saavutaan korotettujen suojateiden yli.
Kadut ovat 5,5 metrin levyiset ja reitillä on merkitty 9 vieraspysäköinti-
paikkaa (4 h / 06-24). Asutuksen sisällä Osmussaarenkuja ja Naissaa-
renraitti ovat jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettuja raitteja, joilla on ton-
tille ajo sallittu.

Harbonkadun eteläpuolella kulkeva rantaraitti on noin 4 metrin levyi-
nen. Sillä on huoltoajo sallittu sekä pysäköintikieltoalue voimassa. Ny-
kyisin raitin varrella on huvilan ja kahden saunan huoltoliikenteelle
kääntymisen mahdollistavia kohtia.
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3
TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa koulutus- ja ma-
joitustilojen rakentamisen viereisen Harbo Loungen yhteyteen toimivan
koulutuskeskuksen aikaansaamiseksi ympäristön virkistys- ja kulttuuri-
historiallisia arvoja vaarantamatta.

Hankkeen tarkoitus on mahdollistaa hakijan edustaman merkittävän
alueellisen työnantajan toimintaedellytyksiä tarjota koulutusta tuot-
teidensa käyttöön kansainvälisille asiakkaille.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutoksessa esitetään, että rannan kokoontumistilojen
korttelialueen (AH-1) tontilla sijaitseva edustustila laajennetaan koulu-
tustiloilla ja toimintaa täydennetään nykyisellä asuintontilla sijaitsevilla
majoitustiloilla rantaraitin pohjoispuolella. Edustustila palvelee tulevia
koulutustiloja ruokailu- ja taukotiloina ja erillinen majoitustila palvelee
alueella majoittuvia koulutuskeskuksen asiakkaita.

Uudisrakennukset sovitetaan ympäristöönsä ohjaten kaavamääräyk-
sillä rakennusten kokoa, sijaintia, materiaalia ja väriä.

Hankkeen vaatima huolto- ja henkilöliikenne järjestetään siten, että siitä
koituu alueen asukkaille ja käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa.

Linja-auton kääntöpaikan rakentamisesta ja pysäköintialueelle tehtä-
vistä muutostöistä aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonli-
säveroa noin 30 000 euroa.

Mitoitus

Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on 13 352m2.

Pohjoinen asuntolarakennusten korttelialue AS on pinta-alaltaan 2 862
m2, jolle saa rakentaa 1 100 k-m2 majoitustilaa (e = 0,38).

Eteläinen koulutustilojen korttelialue A-1 on pinta-alaltaan 969 m2, jolle
saa rakentaa 500 k-m2 koulutustilaa (e = 0,51). A-1 korttelialueiden ra-
kennuksia palveleva korttelialue AH-1 on pinta-alaltaan 1 508 m2, jolle
saa rakentaa 400 k-m2 edustustilaa (e = 0,27).
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Koulutustilojen korttelialue (A-1)

Lähivirkistysalueesta rajataan korttelialue, johon sijoitetaan viereisen
tontin edustustilaan liittyvä koulutustila. Koulutustilan räystäslinja nou-
dattelee edustustilan korkeutta muodostaen sen kanssa luontevan ko-
konaisuuden.

Näkymät Villa Harbolta sekä rantaraitilta uudisrakennuksen läpi meri-
maisemaan säilytetään mahdollisimman esteettöminä. Rakennuksen
korkeus rajoitetaan siten, että se ei rajaa merinäkymää Villa Harbon pi-
halta käsin. Rakennuksen alimmassa korkeudessa tulee huomioida tul-
varajaa koskevat määräykset. Rakennuksen tonttia ei saa rajata raken-
teellisesti aidoin tai muurein.

Asuntolarakennusten korttelialue (AS)

Asuntolarakennusten korttelialueelle rantaraitista pohjoiseen sijoitetaan
yksinomaan koulutustiloja palvelevat majoitustilat huoltotiloineen.

Kerroksittain porrastettu kokonaisuus sovitetaan metsäiseen ympäris-
töönsä, viereisiin arvohuviloihin ja rantaraitille. Rakennuksen korkeus
rajoitetaan siten, että se ei rajaa merinäkymää Hiidenmaankadun var-
ren asunnoilta.

Uudisrakennuksia yhdistää tumma, puuverhoiltu ulkoasu, joka liittää
rakennukset rakennettuun ympäristöönsä. Rakennuksissa on viher-
katto ja piha-alueiden pinnat ovat sadevettä läpäiseviä. Puustoa sääs-
tetään mahdollisimman paljon. Kaava-alueen pysäköintipaikat sijaitse-
vat AS-korttelissa.

A-1-korttelialuetta palvelevien rakennusten korttelialue (AH-1)

Mahdollistetaan rantaraitilta merimaisemaan näkymiä avaavan lasisen,
yksikerroksisen yhdyskäytävän rakentaminen koulutustilan ja olemassa
olevan edustustilan välille. Yhdyskäytävä sijoitetaan mahdollisimman
paljon puustoa säästäen.

Liikenne

Huoltoliikenteen reitti Harbonkadun kääntöpaikalta rantaraittia pitkin
koulutuskeskuksen pihalle on 50 metriä. Kääntyminen on mahdollista
Naissaarenraitilla, josta voi peruuttaa rantaraitin yli huoltotasanteelle
johtavalle ajoyhteydelle. Kääntömahdollisuus olemassa olevilla raiteilla
säästää puita koulutuskeskuksen edustalla. Takaisin Harbonkadulle
pääsee eteenpäin ajaen. Pysäköinti on kielletty koulutuskeskuksen pi-
halla.
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Linja-autolla ajo ei ole huoltoajoa. Harbonkadun päähän tulee rakentaa
linja-autoille kääntömahdollisuus, mikä ulottuu 8 metrin matkalla Ison
Kallahden puiston puolelle. Kääntöpaikan vuoksi poistuu kolme kohti-
suoraa pysäköintipaikkaa sekä puiston puolella yksi koivu. Kääntöpai-
kasta on hyötyä myös viereiselle melontakeskukselle, jonne tulee ajoit-
tain asiakkaita bussilla. Tila toimii myös trailereiden lastaustilana.
Kääntöpaikan rakentaminen edellyttää muutosta asemakaavaan, jota
valmistellaan Meri-Rastilan täydennysrakentamisen yhteydessä.

Osa henkilökuljetuksista tapahtuu vesitse hakijan hallinnassa olevaan
edustustilan laituriin.

Esteettömyys

Asemakaava-alueen majoitustilojen alueella mäkisen maaston kohdalla
tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämi-
seen. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta perus-
tason aluetta.

Luonnonympäristö

Luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi suunnittelualu-
eella. Kaavamääräykset ohjaavat avaamaan rannan virkistysreitin nä-
kymiä koulutustilan lävitse merimaisemaan mahdollisimman paljon.

Ekologinen kestävyys

Hulevedet tulee viivyttää ja mahdollisuuksien mukaan imeyttää tontilla.

Suojelukohteet

Uudisrakennusten kokoa, materiaaleja ja sijaintia ohjataan kaavamää-
räyksin siten, että suojeltujen huviloiden Villa Harbon ja Schätelichin
huvilan kulttuurimaiseman muutokset jäävät vähäisiksi.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkostot Hiidenmaanka-
dulla, Naissaarenraitilla sekä Ruhnukujalla. Lisäksi rantaraitilla välillä
Ruhnukuja Naissaarenraitti sijaitsee yleinen vesijohto. Rakennukset
tulee liittää yksityisin tonttijohdoin yleisiin teknisen huollon verkostoihin
sekä tarvittaessa jäte- ja kuivatusvedet tulee johtaa kiinteistökohtaisella
pumppaamolla yleiseen viemäriverkostoon.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Alueen maaperä on kalliosta kitkamaa-aluetta, ranta-alueen maaperä
silttiä ja hiekkaa. Rakennukset perustetaan anturoilla maan tai kallion
varaan, pehmeikköalueella tarvittaessa lyöntipaaluin tai kantavan laa-
tan avulla. Lopullinen perustamisratkaisu tulee tehdä tarkempien maa-
perätutkimusten perusteella.

Alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden alapuoliset tilat tulee to-
teuttaa vesitiiviinä rakenteena ja yhteydet näihin tiloihin tulee järjestää
siten, ettei mahdollinen merivesitulva pääse niihin purkautumaan.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset ihmisten elinoloihin

Rantaraitin virkistyskäyttö jatkuu nykyisellään. Koulutustilan ja majoi-
tustilan liikenne ohjataan usean reitin kautta päämääriinsä vähentäen
niiden yhteisvaikutusta liikkumiseen ja turvallisuuteen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Koulutustilan järjestäminen edustustilan yhteyteen on luontevaa toimin-
nan kannalta ja rajaa koulutustoimintaa pienemmälle alalle alueella.
Majoitustilojen rakentaminen rauhoittaa tontin maankäyttöä voimassa
olevaan kaavaan ja poikkeamislupaan nähden. Rakentamisen vaiku-
tukset ympäristöön keskitetään ja tiivistetään aiempaan kaavaan näh-
den.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Asemakaavan toteuttaminen poistaa rakennusalueen kohdalta ja sen
läheisyydestä merenrantapuuston ja luonnonkasvillisuuden. Rantareitin
merenpuoleinen uusi rakentaminen vaikuttaa eniten merenrantareitin
näkymiin ja siten heikentää alueen maiseman arvoa. Rakennuksen
kohdalla näkymät merelle poistuvat tai ovat hyvin rajoitettuja, mikä vä-
hentää myös rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkokemusta.

Liitteenä olevan asiantuntijalausunnon mukaan suunniteltu rakentami-
nen ei merkittävästi vaikuta lepakoiden elinoloihin.
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Vaikutukset kulttuuriperintöön

Alueen kulttuuriperintö koostuu jäljellä olevista huvilakauden suojel-
luista rakennuksista ympäristöineen. Asemakaavan muutoksen vaiku-
tukset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä uudisrakennusten
yhtenevien julkisivumateriaalien, koon ja sijoittamisten kautta. Uudisra-
kennukset eivät rajoita huviloiden näkyvyyttä tai näkymiä meren suun-
taan. Huvilakauden lähiympäristön hoito paranee uudisrakentamisen
myötä.

Vaikutukset liikenteeseen

Koulutuskeskuksen toiminta vähentää huoltoliikenteen tarvetta rantarai-
tilla 50 metrin matkalla. Nykyisen edustusrakennuksen huolto tullaan
hoitamaan koulutuskeskuksen kautta. Hakijan mukaan henkilöliiken-
teen kasvua hillitään keskittämällä kuljetuksia hakijan toimesta pääasi-
assa Harbonkadulle. Linja-auton kääntöpaikkaa varten tarvitaan Ison
Kallahden puiston puolelta 40 m2 suuruinen tila.

Majoitustoiminnasta aiheutuvasta liikenteestä ei ole hakijan arviota. 15
huoneen majoitustila ei tuota merkittävästi enempää liikennettä kuin
tontille rakennusluvan saaneet kuusi erillispientaloa. Ryhmäkuljetukset
ovat mahdollisia. Liikenteestä aiheutuva häiriö yleisesti ottaen on Hii-
denmaankadulla jo minimoitu, koska se on rakennettu hidaskaduksi.
Tarvetta jalkakäytäville ei näin ollen ole, eikä toteutetun hidaskadun mi-
toitus sitä mahdollista.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Linja-auton kääntömahdollisuuden rakentamisesta ja pysäköintialueelle
tehtävistä muutostöistä Harbonkadulla aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa noin 30 000 euroa.

Huoltoyhteyden rakentaminen ja huolto rantareitiltä koulutuskeskuk-
seen eivät sisälly kustannuksiin.

6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Kytkettyjen asuintalojen korttelialueen (AR) muuttuessa asuntolaraken-
nusten korttelialueeksi (AS) laaditaan maankäyttösopimus kiinteistövi-
raston kanssa. Kulkurasite sovitaan tontin 54207/8 omistajan kanssa
liikenteen järjestämiseksi Hiidenmaankadulta majoitustilan pysäköinti-
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alueelle. Kaupungin kanssa sovitaan rantaraitin huoltoreitin järjestämi-
sestä ja ympäristön huollosta rantaraitilla koulutus- ja majoitustilojen
kohdalla.

Lisäksi solmitaan rasite mahdollisesta palomuurin puuttumisesta edus-
tustilan ja tulevan koulutustilan välillä uudisrakennuksen liittyessä yhtei-
seen tonttirajaan.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille Planmeca Oy:n hakemuksen johdosta.

Asemakaavan muutosta valmisteltiin vuoden 2015 aikana siten, että
koulutustila olisi sijoittunut edustustilan länsipuolelle. Kaupunkisuunnit-
telulautakunta palautti kaavaehdotuksen 15.12.2015 uudelleen valmis-
teltavaksi siten, että kaava huomioi paremmin kaupunginhallituksen
päätökset asiaa koskien. Tarvittaessa rakennusoikeutta voidaan lisätä
AS-alueille rantaraitin pohjois-/luoteispuolelle.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (päivätty 8.12.2015 ja päivitetty 8.4.2016).

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, rakennusviraston ja
kaupunginmuseon kanssa.

Ennen lautakuntakäsittelyä pyydettiin lausunnot museovirastolta, kau-
punginmuseolta, kiinteistöviraston tonttiosastolta ja tilakeskukselta, lii-
kuntavirastolta, pelastuslaitokselta, rakennusvalvontavirastolta, raken-
nusvirastolta ja ympäristökeskukselta. Lausunnon antoivat kaupungin-
museo, ympäristökeskus ja rakennusvirasto sekä lisäksi Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut HSY:n vesihuolto.

Kiinteistöviraston tilakeskuksella, liikuntavirastolla, pelastuslaitoksella ja
rakennusvalvontavirastolla ei ollut kannanottoa hankkeeseen. Kiinteis-
töviraston tonttiosasto ilmoitti puoltavansa kaavamuutosta ja tulee val-
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mistelemaan esityksen varauspäätöksen muuttamiseksi, jossa on huo-
mioitu tämä uusi tarkoituksenmukaisempi sijainti. Museovirasto ilmoitti,
että Museoviraston ja maakuntamuseoiden yhteistyösopimuksen mu-
kaan Helsingin kaupunginmuseo antaa asiasta lausunnon.

Lausunnot painottivat alueen luonto-, maisema-, kulttuuri- ja virkistysar-
voja ja suhtautuivat myönteisesti rakentamisen sijoittamiseen Harbo
Loungen itäpuolelle aiempaan, länsipuolelle sijoittamiseen nähden.
Koulutuskeskus ehdotettiin siirrettäväksi asuintontille. Lisäksi rantaraitin
tärkeyteen ja tulevaan luonteeseen kiinnitettiin huomiota. HSY edellytti
vesihuollon tarpeen selvittämistä ja alustavan vesihuollon yleissuunni-
telman liittämistä kustannusarvioineen osaksi kaavaselostusta.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut 5 mielipidekirjettä koskien päivitettyä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa ja yksi kirje ennen suunnitelman nähtävilläoloa. Lisäksi mieli-
piteitä on esitetty kaupunkisuunnitteluviraston verkkokeskustelussa.

Saaduissa kirjallisissa mielipiteissä kritiikkiä sai erityisesti koulutuskes-
kuksen sijainti vesilinnustoltaan rikkaan natura-alueen ja lepakkokoh-
teen tuntumassa. Lisäksi huolta aiheutti kasvava huolto- ja asiakaslii-
kenne. Rantarakentamisen välttämistä arvosteltiin huonosti toteutet-
tuna kaupungin periaatteena, sillä alueen yleistä rantaa on pirstottu jo
valmiiksi useilla hankkeilla. Rakentavina ehdotuksina kehotettiin tutki-
maan koulutuskeskuksen sijoittamista tärkeän rantareitin pohjoispuo-
lelle tai keskittämään toiminnot jo kaavan mukaiseen läheiseen Hotelli
Vuorantaan, joka vapautuu nykyisestä käytöstään kuluvana vuonna.
Laadukkaita majoituspalveluita alueella tarjoaa hotelli Rantapuisto.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon sijoittamalla uudet ra-
kennukset siten, että niiden vaikutusta näkymiin ja arvokkaaseen luon-
toon minimoidaan. Rakennukset sovitetaan ympäristöönsä arvokasta
rakennettua ympäristöä kunnioittaen.

Kaavaehdotuksen käsittely

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 14.6.2016,
kaupunkisuunnittelulautakunta jätti asian pöydälle ja päätti 21.6.2016
esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen hyväk-
symistä.
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 12.8. 12.9.2016

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta.

Saaduissa kirjallisissa mielipiteissä kritiikkiä sai erityisesti koulutuskes-
kuksen sijainti vesilinnustoltaan rikkaan natura-alueen ja lepakkokoh-
teen tuntumassa. Lisäksi huolta aiheutti kasvava huolto- ja asiakaslii-
kenne. Rantarakentamisen välttämistä arvosteltiin huonosti toteutet-
tuna kaupungin periaatteena, sillä alueen yleistä rantaa on pirstottu jo
valmiiksi useilla hankkeilla. Rakentavina ehdotuksina kehotettiin tutki-
maan koulutuskeskuksen sijoittamista tärkeän rantareitin pohjoispuo-
lelle tai keskittämään toiminnot jo kaavan mukaiseen läheiseen Hotelli
Vuorantaan, joka vapautuu nykyisestä käytöstään kuluvana vuonna.
Laadukkaita majoituspalveluita alueella tarjoaa hotelli Rantapuisto.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 liikuntavirasto
 pelastuslautakunta
 rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta

Yhteenveto lausunnoista

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) epäilee, että lepakoi-
den elinympäristön suojelemiseksi asetettu kaavamääräys on riittämä-
tön ja hankkeen vaikutusten arviointia tulee täydentää Kallahden nie-
men arvokkaan lepakkoalueen osalta. Lisäksi ELY:n mukaan alin ra-
kentamisen korkeus olisi syytä merkitä kaavakarttaan yksiselitteisyyden
selkeyden takaamiseksi. Kaavaehdotusta ei tältä osin ole muutettu,
koska asiantuntijalausunnon mukaan suunniteltu rakentaminen ei mer-
kittävästi vaikuta alueen lepakoihin. Uusi koulutustila on tarkoituksen-
mukaista saattaa samaan lattiakorkoon olemassa olevan edustustilan
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kanssa, joten alin rakentamiskorkeus halutaan jättää jatkosuunnitte-
lussa selvitettäväksi.

Helsingin seudun liikenne (HSL) toteaa hankkeen sijaitsevan joukko-
liikenteen kannalta melko hyvällä paikalla lähimpien bussipysäkkien si-
jaitessa noin 500 metrin päässä Meri-Rastilantiellä.
Harbonkadun päähän esitetty linja-auton kääntöpaikka palvelisi ensisi-
jaisesti tilausajoliikennettä, mutta kääntöpaikka olisi hyvä rakentaa niin,
että kadun päähän olisi mahdollista liikennöidä pienkalustolinjalla.

HSL pitää hyvänä, että rantaraitin toimivuus jalankulku- ja pyöräilylii-
kenteelle varmistetaan kaavoituksessa. HSL painottaa kuitenkin myös
kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien sujuvuuden parantamista rantaraitilta
Meri-Rastilantien bussipysäkeille ja Rastilan metrosasemalle.

Kiinteistövirasto toteaa hankkeen tukevan kaupungin elinkeinopoliitti-
sia tavoitteita mahdollistaen yritystoiminnan laajenemisen ja kehittämi-
sen. Velvoittava viherkattomääräys pitäisi lieventää viherkaton salli-
vaksi esimerkiksi kokoontumistilojen palomääräysten vaatimusten hel-
pottamiseksi.

Rakennusvalvontavirasto toteaa uusien korttelialueiden muodosta-
van massiiviset rakennukset pienimittakaavaiseen ympäristöön näh-
den. Asemakaavaehdotuksen rakennustehokkuudet vastaavat ympä-
ristön pientalotonttien tehokkuutta, mutta nykyisen AR-korttelin ohjeelli-
sia rakennusaloja tulisi käyttää rakeisuuden aikaansaamiseksi ehdotuk-
sen AS-kortteliin.

Koulutuskeskus on liian massiivinen ja erottuva työntyessään vesialu-
eelle. Rakentaminen tulisi sovittaa paremmin rantasaunojen ja melon-
takeskuksen muodostamaan väljään ja puistomaiseen kokonaisuuteen
jättäen nykyisen edustustilan selkeämmin alueen maamerkiksi. Nyt esi-
tetty koulutuskeskuksen tontin tehokkuus on lähes kaksinkertainen
edustustilan tonttiin nähden.

Rakennusvalvontavirasto näkee edellä mainittujen seikkojen olevan ris-
tiriidassa sen kanssa, mitä kaava määrää yleisesti rakennusten sovitta-
misesta ympäristöönsä luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen eivätkä
siksi riitä toivotun kaupunkikuvan tuottamiseksi. Määräys tummasta
puusta julkisivuissa ei ole riittävää laadukkaan ympäristön aikaansaa-
miseksi.

Lisääntyvän huoltoliikenteeseen ja paikoitustarpeeseen varautuminen
ei ole ongelmatonta mm. Hiidenmaankadun kautta asuntolaan ajetta-
essa ja koulutuskeskusta huolettaessa. Harbonkadun päätteen kääntö-



19 (22)

paikan järjestäminen, mutta paikoitustarpeen lisääntyminen tulisi huo-
mioida asemakaavassa. Rantaraitin alueen paikoituskieltoja tulisi tar-
kentaa.

Asemakaavaa tulisi tarkentaa ja tehokkuutta tarkistaa huomioimaan pa-
remmin ranta-alueen arvokas ympäristö.

Yleisten töiden lautakunta toteaa asemakaavan toteuttamisen poista-
van merenrantapuuston ja luonnonkasvillisuuden rakennusalueelta ja
sen läheisyydestä. Rantareitin näkymät ja maiseman arvo heikentyvät.
Rakennusten kohdalla näkymät merelle rajoittuvat tai poistuvat koko-
naan heikentäen rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkokemuksia. Ra-
kentaminen rantavyöhykkeellä yksityistää rakennettujen alueiden li-
säksi myös lähivirkistysalueen osalta sen läpi kulkevan huoltoyhteyden
vuoksi.

Lähivirkistysalueen läpi kulkevan huoltoreitin tulee olla mahdollisimman
lyhyt, kapea ja maastoon sovitettu rantaraitilta ajettaessa. Rantavyö-
hyke tulee säilyttää yleisessä virkistyskäytössä.

Ympäristölautakunta kiinnittää huomiota lepakkojen elinolosuhteiden
säilyttämiselle muun muassa olemassa olevan edustustilan ja läheisen
melontakeskuksen rakentamisesta huolimatta.

Asemakaavamuutos heikentää rantareitin käytettävyyttä ja virkistysar-
voja. Molemmin puolin rantareittiä sijoittuvan rakentaminen muuttaa
alueen luonnetta yhä yksityisempään suuntaan, mikä voi vähentää rei-
tin houkuttelevuutta ulkoiluun ja virkistykseen.

Virkistyskäyttöön kaavoitetun ranta-alueen rakentaminen ja osoittami-
nen huoltoyhteydeksi heikentää alueen virkistysmahdollisuuksia. Ran-
tojen vapaa virkistyskäyttö tulisi säilyttää edelleen suunnittelun periaat-
teena.

Helen Sähköverkolla, kaupunginmuseolla, pelastuslautakunnalla,
Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksella ja liikuntavirastolla ei ollut
huomautettavaa. Helsingin Energia -liikelaitos ilmoitti hankkeen ole-
van kytkettävissä Harbonkadulla olevaan kaukolämpöjohtoon.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusrapor-
tissa. Selostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta.
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Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen on tehty muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaeh-
dotuksen sisältöä.

Julkisen nähtävilläolon jälkeinen vuorovaikutus

Julkisen nähtävilläolon jälkeen on neuvotteluita käyty ELY-keskuksen
ja rakennusvalvontaviraston lausuntoihin liittyen sekä tarkennettu haki-
jan viitesuunnitelman materiaalia.

ELY-keskuksen lausunnosta johtuen teetettiin selvitys hankkeen vaiku-
tuksesta lepakoiden elinoloihin. Selvitys ei johtanut muutoksiin materi-
aalissa.

Rakennusvalvontaviraston lausunnosta johtuen neuvoteltiin rakennus-
ten sovittamisesta ympäröivän rakennetun ympäristön mittakaavaan.
Kaavamääräyksiä tarkennettiin neuvotteluiden johdosta.

Hakijan viitesuunnitelmaa on tarkennettu tarkennetut kaavamääräykset
huomioiden.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Muistutusten johdosta:
 Selostuksen kohtaa "vaikutukset liikenteeseen" tarkennettu.

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:
 Selostuksen kohtaan "vaikutukset luontoon ja maisemaan" li-

sätty maininta asiantuntijalausunnosta.

Yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan ja rakennusvalvon-
taviraston lausuntojen johdosta:

 Selostuksen kohtaa "vaikutukset liikenteeseen" tarkennettu.
 Asemakaavan määräyksessä huoltoajoyhteyden leveys on rajoi-

tettu 3 metriin.

Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta:
 Asemakaavan asuntolarakennuksen määräystä on tarkennettu

siten, että asuntolarakennuksen julkisivu sopeutuu paremmin
ympäröivään rakennuskantaan.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Koulutusrakennuksen korkeusasemaa, tontin kokoa ja sijoitta-

mista rakennusalalla on tarkennettu.
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Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta. Lisäksi kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuk-
sia, jotka koskevat jätehuoltoa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esiteltiin 14.6.2016 päivätty ja
29.11.2016 muutettu 54. kaupunginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) kort-
telin 54207 tonttia 9, korttelin 54209 tonttia 1 ja lähivirkistys- ja vesialu-
eiden asemakaavan muutosehdotus nro 12399 kaupunginhallitukselle
esitettäväksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 29.11.2016 palauttaa asian uu-
delleen valmisteltavaksi seuraavasti:

 Koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.

Käsittely
Palautusehdotus: Eija Loukoila: Asia palautetaan uudelleen valmistelta-
vaksi siten, että koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle ton-
tille. Kannattaja: Elina Moisio
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kou-
lutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.
Jaa-äänet: 4: Michael Berner, Matti Niiranen, Risto Rautava, Heta Väli-
mäki
Ei-äänet: 5: Nuutti Hyttinen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio,
Mikko Särelä
Suoritetussa äänestyksessä jäsen Loukoilan palautusehdotus voitti ää-
nin 5 - 4.

Kaupunginhallituksen otto-oikeus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 29.11.2016 (424 §) palauttaa
kaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat sijoitetaan
kaava-alueen pohjoiselle tontille. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
päätti 7.12.2016 (18 §) käyttää kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeut-
taan ja ottaa kaavan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginvaltuustolle

Kaupunginhallitus päätti 6.2.2017 (104 §) esittää kaupunginvaltuustolle
seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari,
Meri-Rastila) korttelin 54207 tontin 9, korttelin 54209 tontin 1 sekä lähi-
virkistys- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 14.6.2016 päivätyn
ja 6.2.2017 muutetun piirustuksen numero 12399 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein

Käsittely
Esteelliset: Jussi Pajunen
Palautusehdotus: Silvia Modig: Asia palautetaan valmisteluun siten,
että koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.
Kannattaja: Paavo Arhinmäki
Äänestys: JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Silvia Modigin palautusehdotuksen mukaan
Jaa-äänet: 11: Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Antti Koskela, Lasse
Männistö, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Pilvi
Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 4: Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Tuo-
minen

Helsingissä 6.2.2017

Olavi Veltheim
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∠⋅√∇√∨∨∇⊆⇒∇⊄⇒⌠ ⇒⊂∨⇒⇒⇒⊃⇒∇ ⊇⊇⊄∠⊂
∠⊂⇒√⊂⊄⊇√⊂∫ ∏⇒ ⇒⊆⊃√∠√∇⊄√⊂⊇⊇∇∇√⊄∨⇒
⊄;″; °←≥≥∂←↔♠″∂←∫ ∝ ↑♥∂°∂±↔∂←♠♠±±∂↔≡≥″ ×°↑♥ ∂≡″″∂± 〉〉 ↓;∂♥;↔ƒ± ←♠♠±±∂↔≡≥″±〉
°♠≥♠↔♠←↔∂≥ ←♠♠±±∂↔≡≥≥± ←♠±↔∂≥± ∂↔;↓♠°≥≡≥≥≡ ″≡≥°±↔×≡←×♠×←≡± ♥∂≡↑≡≡± ≡≥∂ ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡
°± ←∂≥↔; °←∂± ″♠♠↔↔♠±♠↔〉

≡↑∂∫⊆←↔∂≥± °•∂±∂≡″≡±↑±↔± ←♠♠±±∂↔≡≥≥± ×°♠≥♠↔♠←×≡←×♠←↔ ∝ ″∝°∂↔♠←↔∂≥

°•∂±∂≡″≡±↑±±± ⊃∂≥≥ ⋅↑° ∫•♠♥∂≥± ∝ ⋅↑° °♠±÷≡ ∫←♠±↔∂∫
≥± ƒ•↔≡ƒ↔≡≡± ←♠♠±±∂↔≡≥≥± ×°♠≥♠↔♠←∫ ∝ ″∝°∂↔♠←↔∂≥°∝ ƒ↑∂↔ƒ←×;ƒ↔∫
↔))±〉 ∅×←∂×≡↑↑°×←∂±≡± ×°♠≥♠↔♠←×≡←×♠← ←∂∝°∂↔↔♠∂←∂ ↑±↔↑≡∂↔∂± ≡↔≡≥;∫
↓♠°≥≡≥≥≡ ∝ ××←∂×≡↑↑°×←∂±≡± ″∝°∂↔♠←↔∂≥ ↑≡∂↔∂± ↓°•∝°∂←↓♠°≥≡≥≥≡〉
⊂;∂≥ƒ↔≡↔↔;♥; ♠≥×°∂≥♠↑≡∂↔↔∂ ×♠≥×≡≡ ↔♠≥≡♥∂≡± ↑×≡±±♠←↔≡± ♥;≥∂←↔;〉

⊂ƒ×←ƒ≥≥;  ×°♠≥♠↔♠←×≡←×♠←↔ ←♠♠±±∂↔≡≥↔∂∂± ←♠±↔∂≥± ≥;±←∂↓♠°∫
≥≡≥≥≡〉 ⊄;←↔; ←♠♠±±∂↔≡≥″←↔ °± ≥♠°♥♠↔↔♠ ∝ ×°♠≥♠↔♠←↔∂≥ ←♠♠±±∂↔≡≥∫
≥± ←♠±↔∂≥± ×ƒ↔×≡ƒ↔ƒ♥;±; ↑×≡±±♠×←≡± ←≡± ∂↔;↓♠°≥≡≥≥≡⌠ ″≡∫
≥°±↔×≡←×♠×←≡± ♥∂≡↑≡≡±〉 ⊇♠←∂ ↓∂×× ↑♠•°∂↔↔ ↑±↔↑≡∂↔∂± ↓↑≡″∫
″∂± ∝°±≡♠♥°≥∂∂×≡±↔≡≡≥↔;⌠ ∝°←↔ °± ×°≡↔↔♠ °≥≡♥± ≥♠≡≡≥≥ •;∂↑∂)↔;〉

⇒≥♠←↔♥↔ ←♠♠±±∂↔≡≥″↔ °♥↔ ≡←∂≥≥; ♥≡↑×°←← ∝ ≡∂××∂↓♠∂←↔° ⋅↑♠←∫
↓♠∂←↔°± ∂××♠±←← ∝ ±∂∂←↔; ♥°∂ ×≡←×♠←↔≡≥≥ °←°∂↔↔≡≡←←
♦♦♦〉×←♥〉•≡≥〉≠∂ñ×≡←×♠←↔≡≥♠↔ 〉〉 〉〉

⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠± ↔♥°∂↔↔≡≡↔ ∝ ≥♠≡

⇒←≡″×♥± ″♠♠↔°← ×°←×≡≡ °•∂±∂≡″≡± ≥;•∂♥∂↑×∂←↔ƒ←≥♠≡↔↔⌠ ♥≡←∂≥♠∫
≡↔↔ ∝ ×°↑↔↔≡≥≡∂↔  ∝ 〉
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⇒←≡″×♥± ″♠♠↔°← ″•≈°≥≥∂←↔ ×°♠≥♠↔♠←∫ ∝ ″∝°∂↔♠←↔∂≥°∝≡± ↑×≡±∫
↔″∂←≡± ♥∂≡↑≡∂←≡± ⋅↑° °♠±÷≡± ƒ•↔≡ƒ↔≡≡± ↔°∂″∂♥± ×°♠≥♠↔♠←×≡←×♠×∫
←≡± ∂×±←″∂←≡×←∂〉

♠↓♠±÷∂±•≥≥∂↔♠← ↓;;↔↔∂ 〉〉⌠ ≡↔↔; ←♠♠±±∂↔≡≥″←← °± °↔≡↔↔♥
•♠°″∂°°± ↑±±± ≡↑∂↔ƒ∂←≡↔ ≥♠°±↔°↑♥°↔ ∝ ←;∂≥ƒ↔≡↔↔;♥; ↑±±± ↔♠±↔♠∫
″←← ×♠≥×≡♥ ƒ≥≡∂±≡± ∝≥±×♠≥×♠↑≡∂↔↔∂〉 ∂←;×←∂ ↓;;↔≡↔↔∂∂±⌠ ≡↔↔; ×♥
♥≥″∂←↔≡≥≥≡←← ↔♠≥≡≡ ♥↑″∂←↔ ←≡⌠ ≡↔↔; ←♠××∂≥≥ °± ♥↓ ↓;;←ƒ ↑±∫
↔±〉

⊃≥″∂←↔≡≥♠± ≡↔≡±≡″∂±≡±

⊄;″;± °←≥≥∂←↔♠″∂←∫ ∝ ↑♥∂°∂±↔∂←♠♠±±∂↔≡≥″± ƒ•↔≡ƒ≈≡←←; °± ≡←∂≥≥; ←≡∫
″×♥″♠♠↔°×←≡± ♥≥″∂←↔≡≥♠∂±≡∂←↔°〉

⊃≥″∂←↔≡≥♠∂±≡∂←↔°± ∝ ←∂∂↔; ←≈♠± ↓≥♠↔↔≡≡± ↓°•∝≥↔ ≥≈∂↔± ←≡∫
″×♥≡•≈°↔♠←⌠ ∝°× ≡←∂↔≡≥≥;;± ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠↔×♠±±≥≥≡ ←ƒ×∫
←ƒ≥≥; 〉

∠←≥≥∂←↔♠″∂±≡± ∝ ∂±≡∂←↔°↔

⇒≥♠←↔♥∂←↔ ←♠♠±±∂↔≡≥″∂←↔ ♥°∂ ×≡←×♠←↔≡≥≥ ♥≡↑×°←← °←°∂↔↔≡≡←←
♦♦♦〉×←♥〉•≡≥〉≠∂ñ×≡←×♠←↔≡≥♠↔ 〉〉 〉〉
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∠←≥≥∂←↔♠″∂←∫ ∝ ↑♥∂°∂±↔∂←♠♠±±∂↔≡≥″ ∝ ←≡″×♥± ♥≥″∂←↔≡≥♠∂±≡∂←↔°
°♥↔ ≡←∂≥≥; 〉〉�〉〉 ←≡♠↑♥∂←← ↓∂×°∂←←∑

 ∂±≠°∫ ∝ ±;ƒ↔↔≡≥ƒ↔∂≥ ∂↔♠↑∂≥≥⌠ ∇↑∂±×× 

 ≡∂××∂↓♠∂←↔° ⋅↑♠←↓♠∂←↔°± ∂××♠±←←⌠ ≡↑∂∫⊆←↔∂≥± ↔°↑∂ 

 ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°←←⌠ ±←×°♠≥♠×↔♠ ⌠ 〉 ×↑←

 ♦♦♦〉•≡≥〉≠∂ñ←♠♠±±∂↔≡≥″↔

⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠♠± ≥∂∂↔↔ƒ♥;; ∂±≡∂←↔° ↓;∂♥∂↔≡↔;;± ⋅≡≥←∂±÷∂± ×↑↔↔↓≥♥≡≥♠♠±
×↑↔↔〉•≡≥〉≠∂ñ←♠♠±±∂↔≡≥″↔〉

∂≡≥∂↓∂↔≡≡↔ °←≥≥∂←↔♠″∂←∫ ∝ ↑♥∂°∂±↔∂←♠♠±±∂↔≡≥″←↔ ←≡×; ♥≥″∂←↔≡≥♠∂∫
±≡∂←↔°←↔ ↓ƒƒ≈≡↔;;± ≡←∂↔↔;″;;± ♥∂∂″≡∂←↔;;± 〉〉〉

∂↑∝≥≥∂←≡↔ ″∂≡≥∂↓∂↔≡≡↔ ≥;•≡↔≡↔;;± °←°∂↔↔≡≡←≡≡± ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂⌠ ∂↑∫
∝″°⌠ ♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°⌠ ∉ ⌠  ⋅∨⊂√∇¬√∇
⇒⊇∉⊇∇√⌠ ×;ƒ±↔∂°←°∂↔≡∑ ♠↓♠±÷∂±↔≥°⌠ ∉°•∝°∂←≡←↓≥±≈∂ � ↔∂
←;•×)↓°←↔∂≥≥ •≡≥←∂±×∂〉×∂↑∝″°⇓•≡≥〉≠∂〉

∂≡≥∂↓∂↔≡≡↔ ♥°∂ ≡←∂↔↔;; ″ƒ)← ←♠°↑± ←♠♠±±∂↔↔≡≥∂∝≥≥≡〉 ⊄↓″∂←∂× ↔♠≥≡≡
←°↓∂ ≡↔♠×;↔≡≡±〉 ⊃∂↑±°″∂←∂≥≥≡ ∝ ″♠∂≥≥≡ ←∂±↔♠±↔∂∝°∂≥≥≡ ∝;↑∝≡←↔≡↔;;±
≡↑∂≥≥∂±≡± ±≡♠♥°↔↔≡≥♠ ∝ •≡∂≥↔; ↓ƒƒ≈≡↔;;± ↔↑♥∂↔↔♥↔ ≥♠←♠±±°↔〉

∠←≥≥∂←≡↔

⇒≥♠≡≡± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←← °←≥≥∂←∂ °♥↔∑

 ≥♠≡≡± ∝ ≥;•∂≥♠≡∂≈≡± ″±°″∂←↔∝↔⌠ ←♠××↔ ∝ ƒ↑∂↔ƒ×←≡↔

 ←≡♠↑↔⌠ ƒ•≈∂←↔ƒ×←≡↔
∫ ⊃♠°←↑∂∫←;;↔∂)
∫ ⊃♠°←↑∂∫⊂≡♠↑ ↑ƒ
∫ ⊃♠°←↑∂∫↔°∂″∂×♠±↔
∫ ⊃♠°←↑≡± ←♠×←ƒ•≈∂←↔ƒ←
∫ ∉↑° ≡↑∂∫⊆←↔∂≥
∫ ⊆″←∂±↑±±± ←♠×←ƒ•≈∂←↔ƒ←
∫ ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂±°←ƒ•≈∂←↔ƒ×←≡↔ ↑ƒ ⋅≡≥×
∫ ⋅≡≥←∂±÷∂± ≥♠°±±°±←♠°∝≡≥♠ƒ•≈∂←↔ƒ← ↑ƒ
∫ ⋅≡≥←∂±÷∂± ∅↑∂↔↔;∝;↔⌠ √↔;∫⋅≡≥←∂±÷∂± ƒ↑∂↔↔;∝;↔ ↑ƒ

 ←∂±↔♠±↔∂∝♥∂↑±°″∂←≡↔
∫ ⊇♠≈≡±″± ≡≥∂±×≡∂±°∫⌠ ≥∂∂×≡±±≡∫ ∝ ƒ″↓;↑∂←↔)×≡←×♠←
∫ ♠←≡°♥∂↑←↔°
∫ ⋅≡≥≡± ∠ƒ
∫ ×∂∂±↔≡∂←↔)♥∂↑←↔°± ↔∂≥×≡←×♠← ∝ ↔°±↔↔∂°←←↔°
∫ ↑×≡±±♠←♥≥♥°±↔♥∂↑←↔°
∫ ↑×≡±±♠←♥∂↑←↔°
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∫ ×♠↓♠±÷∂±″♠←≡°
∫ ↓≡≥←↔♠←≥∂↔°←
∫ ƒ″↓;↑∂←↔)×≡←×♠←
∫ ≥∂∂×♠±↔♥∂↑←↔°

⊃∂×♠↔♠←↔≡± ↑♥∂°∂±↔∂

♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°± ←∂±↔♠±↔∂∝↔ ↑♥∂°∂♥↔ ×♥± ↔°↔≡♠↔↔″∂∫
←≡± ♥∂×♠↔♠×←∂ ″♠♠± ″♠←← ∂•″∂←↔≡± ≡≥∂±°≥°∂•∂±⌠ ×♠↓♠±×∂×♠♥±⌠
≥♠°±↔°°±⌠ ″∂←≡″±⌠ ×♠≥↔↔♠♠↑∂↓≡↑∂±↔))± ∝ ≥∂∂×≡±↔≡≡←≡≡± ∝ ≥≈∂↔±
↔↑♥∂↔↔♥↔ ←≡≥♥∂↔ƒ×←≡↔ ×♥↑↔×∂←♠± ″≡↑×∂↔↔;♥∂≡± ♥∂×♠↔♠←↔≡± ↑♥∂°∂∫
″∂←≡×←∂〉 ⊃∂×♠↔♠←↔≡± ↑♥∂°∂±↔∂ ←♠°↑∂↔↔♥↔ ×♥± ♥≥″∂←↔≡≥♠♠± °←≥≥∂←∫
↔♠♥↔ ×♠↓♠±÷∂± ←∂±↔♠±↔∂∝↔ ←≡×; ↔↑♥∂↔↔≡←← ″♠♠↔ ♥∂↑±°″∂←≡↔ ∝
°←≥≥∂←≡↔〉

⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠± ↔♠←↔↔∂≡↔°

⊃∂•≡↑≥♠≡≡± ∝ ⋅↑° °♠±÷≡± ↔°±↔∂± °″∂←↔ ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂ ∝
←♠∂±↔°±↔↔∂ °± ƒ×←∂↔ƒ∂←°″∂←↔♠×←≡←←〉 ⋅×∂∝ •≥≥∂±±°∂ ⋅↑° °♠±÷≡±
↔°±↔↔∂ ♥♠°×↑←°↓∂″♠×←≡± ×♠↔↔〉 ∂∂±↔≡∂←↔)♥∂↑←↔° ♥≥″∂←↔≡≥≡≡ ←≡″∫
×♥± ″♠♠↔°×←≡± ↓≡↑♠←↔≡≡≥≥ ↔↑♥∂↔↔≡←← ″±×;ƒ↔↔)←°↓∂″♠×←≡±
↔°±↔∂±°″∂←↔∝± ×±←← ×;ƒ↔;♥∂←←; ±≡♠♥°↔↔≡≥♠∂←←〉 ♥″♠♠↔°← °± ↔♠≥∫
≥♠↔ ♥∂↑≡∂≥≥≡ ⋅↑° °♠±÷≡± °″∂←↔∝± ≥°∂↔↔≡≡←↔〉

∝°∂↔♠←↔∂≥± °←≥↔ ≥♠≡≡≥≥ °± ♥°∂″←← ←≡″×♥  ♥♠°≈≡≥↔
⌠ ∝°←← ≥♠≡ °± ″≡↑×∂↔↔ƒ ↑∂♥∂↔≥°∝≡± ∝ ″♠∂≈≡± ×ƒ↔×≡↔↔ƒ∝≡± ←♠∂±↔≥°∫
∝≡± ×°↑↔↔≡≥∂≥♠≡≡×←∂〉 °♠≥♠↔♠←↔∂≥± °←≥↔ ≥♠≡≡≥≥ °± ♥°∂″←← ←≡″∫
×♥  ♥♠°≈≡≥↔ ⌠ ∝°←← ≥♠≡ °± ″≡↑×∂↔↔ƒ ⇒∫×°↑↔↔≡≥∂≥♠≡↔↔
↓≥♥≡≥≡♥∂≡± ↑×≡±±♠←↔≡± ×°↑↔↔≡≥∂≥♠≡≡×←∂ ∝ ≥;•∂♥∂↑×∂←↔ƒ←≥♠≡≡×←∂⌠ ∝°≥≥ °±
≥♠°±±°±←♠°∝≡≥♠≥≥∂←↔ ↑♥° ∝ñ↔∂ ≥∂∂↔↔ƒƒ ×♠≥↔↔♠♠↑∂•∂←↔°↑∂≥≥∂←≡←↔∂ ↑♥°××∫
←≡≡± ≥♠≡≡←≡≡± ←≡×; ♥≡←∂≥♠≡≡×←∂〉

∅≥≡∂←×♥ ∑←← ≥♠≡ °± ″≡↑×∂↔↔ƒ ♥∂↑×∂←↔ƒ←≥♠≡≡×←∂ ∝ ↓∂≡±↔≥°♥≥∫
↔∂←≡×←∂ ≥♠≡≡×←∂〉

⊃≥″∂←↔≡∂≥≥ °≥≡♥←← ∅≥≡∂←×♥←← ≥♠≡ °± ″≡↑×∂↔↔ƒ ⇒←♠±↔°♥≥↔∂±≡±
≥♠≡ ⇒∑×←∂〉 ⇒≥♠≡↔↔ ×≡•∂↔≡↔;;± ↓;;←∂←← ←♠″∂←≡±⌠ ↓♠∂←↔°∝≡±⌠ ♥∂↑×∂←∫
↔ƒ←∫ ∝ ≥∂∂×♠±↔↓≥♥≡≥♠∝≡± ←≡×; ≥;•∂↓≥♥≡≥♠∂≈≡± ×;ƒ↔↔))±〉 °↑↔↔≡≥∂↔≡•°×∫
×♠♠← °± ↓;;←∂←← ≥≥≡ ⌠〉 ⇒≥♠≡≡± ↓∂±↔∫≥←↔ ×≡←×∂″;;↑∂±  °±
×°↑↔↔≡≥∂″↔〉

×♠±↔×♥←← ≥♠≡ °± ↔∝″↔°∂″∂±↔°∝≡± ≥♠≡↔↔⌠ ∝°±× ≥;↓∂ ×♠≥∫
×≡≡ ♥∂•≡↑ƒ•↔≡ƒ← ≥≥•≈≡±±∂≡″≡≥↔; ⊆″←∂±±∂≡″≡≥≥≡〉
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Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta
Meri-Rastila
Korttelit 54207 tontti 9 ja 54209 tontti 1
Lähivirkistys- ja vesialueet



Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
Meri-Rastila
Korttelit 54207tontti 9 ja 54209 tontti 1
Lähivirkistys- ja vesialueet



Ote Yleiskaava 2002:sta
Meri-Rastila
Korttelit 54207 tontti 9 ja 54209 tontti 1
Lähivirkistys- ja vesialueet



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

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen ja
matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

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

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
Kaupunkikaava (Kvsto 26.10.2016)
Meri-Rastila
Korttelit 54207 tontti 9 ja 54209 tontti 1
Lähivirkistys- ja vesialueet

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Asemakaavaosasto
Itäinen toimisto





Maanomistus kartta
Meri-Rastila
Korttelit 54207 tontti 9 ja 54209 tontti 1
Lähivirkistys- ja vesialueet













Veli Mäkelä
Planmeca Oy

Lohiniemenranta,	asemakaavan	muutos.		Asiantuntijalausunto	
hankkeen	vaikutuksista	lepakoiden	elinoloihin	2016	

Kohde	
Kohde sijaitsee Lohiniemi-nimisellä alueella Meri-Rastilassa. Alueella on vuonna 1903
rakennettu museoviraston valvoma Villa Harbo ja koulutus- ja saunatila Harbo Lounge.
Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi kaksi uutta rakennusta: Harbo Lodging
(majoitusrakennus) ja Harbo Academy (koulutustila).

ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt, että hankkeen vaikutuksia lepakoiden
elinoloihin tulee tarkentaa. Vaikutusten arviointi tehdään olemassa olevan tiedon
pohjalta.

Alueella on tehty lepakkokartoitusta vuonna 2003 (Siivonen 2004) jota on päivitetty
2014 (Wermundsen, Nieminen, Asikainen 2014). Kartoitusten perusteella Kallahden
alue, joka ulottuu Lohiniemenrantaan asti, on luokiteltu arvokkaaksi lepakkoalueeksi.

Tavoitteet		
Lepakkolausunnon tavoitteena on arvioida rakennushankkeen vaikutuksia alueen
lepakoihin ja antaa suosituksia lepakoiden huomioonottamiseksi suunnittelussa
projektialueella.

Maastokäynti	
17.10.2016 Veli Mäkelä Planmeca Oy:stä ja lepakkoasiantuntija Nina Hagner-Wahlsten
BatHousesta pitivät maastotapaamisen alueella.

Lainsäädäntö	
- Kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja.
- Kaikki maassamme tavatut lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV

(a) lajilistaan ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49§).

- Suomi liittyi Euroopan lepakoiden suojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999
(Valtionsopimus 104/1999). Sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee pyrkiä
säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita ja siirtymäreittejä. Nämä ruokailu-,
eli saalistusalueet eivät kuitenkaan ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja.



Asemakaavaluonnoksen	vaikutukset	lepakoihin	ja	suositukset	lepakoiden	
huomioonottamiseksi	kaava-alueella	

Kuvassa 1 on esitetty kaava-alueen osa-alueita, joihin lausunnossa viitataan.

Alue 1. Villa Harbo.

- Kohde on vuonna 1903 rakennettu museoviraston valvoma Villa Harbo.
- Maastokäynnillä ei havaittu merkkejä siitä, että lepakot käyttäisivät rakennusta

piilopaikkanaan. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että yksittäiset
lepakot satunnaisesti käyttäisivät rakennusta piilopaikkanaan.

- Rakennukselle ei suunnitella muutoksia, joten mahdollisia uhkia lepakoille ei ole.

Alue 2. Harbo Lounge.

- Kohde on vuonna 2009 rakennettu koulutus- ja saunatila kävelytien ja rannan
välissä.

- Rakennuksessa ei ole lepakoille sopivia piilopaikkoja.
- Rakennuksen ja rannan väliin on jätetty puustoa.

Alue 3. Harbo Academy.

- Kohde on suunniteltu uusi rakennus rannassa, joka toimisi koulutustilana.
Rakennus olisi osittain yhteen rakennettu Harbo Loungen kanssa.

- Ranta-alueella kasvaa tällä hetkellä melko nuorta koivua, tervaleppää ja muutama
mänty.

- Alue kuuluu Vuosaaren Kallahdenniemen lepakoille arvokkaaksi luokiteltuun
alueeseen.

- Asemakaava-alueelta ei kuitenkaan ollut yhtään lepakkohavaintoa
kartoitusaineiston mukaan. Lähimmät havainnot olivat pohjanlepakosta uuden
melontakeskuksen kohdalla (jota ei silloin vielä ollut rakennettu) sekä vielä
idempänä lahden pohjukasta (pohjanlepakko, viiksisiippalaji ja vesisiippa).

- Alue on periaatteessa kohtalaisen sopivaa ympäristöä viiksisiippalajeille, mutta
koska alueen koillispuolelle rakennettu melontakeskus on luonut leveän aukon
rantametsikköön, uuden rakennusalueen pienen puuryhmän merkitys lepakoille
on vähäinen.

- Rakennusalaa on osittain osoitettu veden päälle. Jos rakennus rakennetaan
pilareille niin, että rakennuksen alle jää avoin vesialue, tämä rakennuksen alla
oleva alue luo erinomaiset olosuhteet vesisiipalle. Vesisiippa saalistaa
vedenpinnan yläpuolella varjoisilla paikoilla, esimerkiksi siltojen alla.

- Rakennuspaikalla ei ole lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.
- Suunniteltu rakentaminen ei merkittävästi vaikuta alueen lepakoihin.



Alue 4. Harbo Lodging.

- Kohde on suunniteltu uusi rakennus, joka toimisi majoitustilana.
- Alueelle on myönnetty poikkeamismenettelyllä rakennuslupa kuudelle

erillispientalolle. Harbo Logding olisi yksi yhtenäinen rakennus, jonka
rakennuspinta-ala olisi samansuuruinen kuin erillisten rakennusten yhteenlasketut
pinta-alat.

- Alueella on tällä hetkellä muutama mänty mutta on pääosin avoin tai vesakon
peittämä.

- Alue ei kuulu Vuosaaren Kallahdenniemen lepakoille arvokkaaksi luokiteltuun
alueeseen.

- Lepakoiden kannalta yksi yhtenäinen suurempi rakennus voi olla parempi ratkaisu
kuin useampi pienempi rakennus, koska rakennuksen ympärille jäävä
rakentamaton alue on tällöin yhtenäinen.

- Rakennuspaikalla ei ole lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.
- Suunniteltu rakentaminen ei vaikuta alueen lepakoihin.

Kuva 1. Osa-alueita kaava-alueella, johin viitataan lausunnossa.
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2
3
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Alue 5. Rantametsikkö.

- Alue ei kuule asemakaava-alueeseen, mutta on lepakoiden kannalta maininnan
arvoinen.

- Alueella on yhtenäinen puusto joka luo lepakoille sopivat suojaiset olosuhteet.
- Alue ei tule asemakaava-muutoksen myötä muuttumaan, joten lepakoille sopivat

olosuhteet säilyvät.

Suositukset lepakoiden huomioonottamiseksi

- Lepakoita ei ole tarpeen ottaa huomioon suunnittelussa.

Espoossa 24.10.2016

FM Nina Hagner-Wahlsten
lepakkoasiantuntija
BatHouse (Y-tunnus 1847939-8)
info@bathouse.fi














