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Kaavaselostuksessa esitetään kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja suunnittelun vaiheet. Selostusta täydennetään kaavaprosessin edetessä. 
Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) korttelin 54350 tontteja 2 ja 3 sekä katu- ja puistoalueita  Kaavan nimi: Furuborginkatu 6 ja 8 
Laatija:  Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu 
Vireilletulosta ilmoittaminen: 15.5.2020 Nähtävilläolo (MRL 65 §): 19.5.–21.6.2021 Kaupunkiympäristölautakunta: 26.10.2021 Asemakaavoituspalvelu: muutettu 3.2.2022 Hyväksyminen: kaupunginvaltuusto Voimaantulo: 
Alueen sijainti: Alue sijaitsee Vuosaaressa, eteläisessä Meri-Rastilassa Ramsin-rannassa. Alueen etäisyys Rastilan metroasemalta on noin 1,2 km. Alue rajoittuu idässä ja lännessä pientaloalueisiin, pohjoi-sessa ja koillisessa Valkkusuonmetsään ja etelässä Hotel Ranta-puiston suojeltuun rakennus- ja maisemakokonaisuuteen.  

 Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. 
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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Meri-Rastilan Ramsinrannassa sijaitsevia korttelin 54350 tontteja 2 ja 3, Furu-borginkatua, Valkkusuonkujaa sekä tonttien viereisen puistoalu-een reunaa.  
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on vahvistaa alueen elin-keino- ja palvelurakennetta sekä edistää alueella uutta asuinra-kentamista. Kaavaratkaisu mahdollistaa Hotel Rantapuiston laaje-nemisen entistä monipuolisemmaksi kongressi- tai lomahotelliksi sekä asuin-, liike- ja/tai palvelutiloja sisältävien kerrostalojen ra-kentamisen Valkkusuonkujan varteen.  
Yhteensä tonteilla on kerrosalaa 11 075 k-m2, josta uutta asuin-kerrosalaa on 1 515 k-m2 ja uutta palvelutilakerrosalaa on 3 300 k-m2. Asukasmäärän lisäys ajantasakaavan ratkaisuun verrattuna on noin 35 asukasta, ja kokonaisasukasmäärä on noin 100 asu-kasta. Keskimääräinen tonttitehokkuus et= n. 0,7. 
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7159), jossa parannetaan Vilsandinkujan liikenneturvalli-suutta kävelijöille lisäämällä jalkakäytävä asuinkerrostalojen puo-lelle katua. 
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-kijan kanssa. 
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-distuivat uudisrakentamisen kerroslukujen ja mittakaavan tarkoi-tuksenmukaisuuteen ja sovittamiseen Ramsinrannan arvokkaa-seen maisemaan ja rakennettuun ympäristöön sekä täydennysra-kentamisen vaikutuksiin läheisten pientalojen yksityisyyteen, alu-een viheryhteyksiin, luonnonsuojelualueelle ja linnustolle.  
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat uudisrakennusten so-vittamiseen Ramsinrannan arvoympäristöön ja viereisiin pientaloi-hin sekä julkisiin liikenneyhteyksiin alueella. 
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle asema-kaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. 
Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut asemakaavan muutoseh-dotuksen jatkosuunnittelun johdosta. 
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Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on täydentää Ramsinrannan asuinalu-etta sekä edistää alueen elinkeino- ja palvelurakenteen kehitty-mistä ja uutta asuntorakentamista.  
Kaavamuutos mahdollistaa Hotelli Rantapuiston laajenemisen en-tistä monipuolisemmaksi kongressi- tai lomahotelliksi sekä asuin- palvelu- ja/tai liikerakentamisen Valkkusuonkujan varteen 3–5-ker-roksisiin kerrostaloihin.  
Suunnittelussa varaudutaan myös hotellin mahdollisiin myöhem-piin laajennustarpeisiin ohjeellisella rakennusalalla. Nyt valmistel-tavassa asemakaavassa ohjeelliselle rakennusalueelle ei kuiten-kaan osoiteta rakennusoikeutta ja näin ollen kaavamuutos ei mahdollista sellaisenaan niiden rakentamista.  
Uuden rakentamisen mittakaava pyritään sovittamaan olemassa olevan rakennuskannan pienipiirteisyyteen, Hotelli Rantapuiston suojeltuun rakennettuun ympäristöön ja Ramsinrannan maisemal-liseen arvoympäristöön tuomalla massoihin porrastuneisuutta ja viitteitä alueen arkkitehtuurista sekä säilyttämällä olemassa olevia puita ja kalliota tai istuttamalla uusia paikalliseen ympäristöön so-veltuvia puulajeja.  
Alueen kävely- ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan lisäämällä Valkkusuonkujalle jalkakäytävä.  
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista edistämällä asuntotuotantoa ja luomalla edellytyksiä alueen elinkeinoelämän kehittämiselle.  

Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 18 700 m2 (1,87 ha), josta tonttimaata on noin 15 000 m2, katualuetta noin 3 400 m2 ja lähi-viheraluetta noin 300 m2.  
Yhteensä tonteilla on kerrosalaa 11 075 k-m2, josta uutta asuin-kerrosalaa on 1 515 k-m2 ja uutta palvelutilakerrosalaa on 3 300 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 35 asukasta, kokonaisasukas-määrä noin 100 asukasta. 
ALP- ja P- korttelialueilla korttelitehokkuus on keskimäärin noin 0,74 (ajantasa-asemakaavassa 0,42).  
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Suunnittelualue sijaitsee Meri-Rastilan eteläosassa Ramsinran-nassa Hotel Rantapuiston kupeessa. Asemakaavamuutosaluetta rajaa idässä ja lännessä Ramsinrannan pientaloalueiksi kaavoite-tut alueet, pohjoisessa Valkkusuonmetsä ja etelässä Hotel Ranta-puiston suojellut rakennukset ja piha-alueet sekä Pikku Kortlah-den rantamaisema.  
Tontilla 54350/3 sijaitsee 1980-luvulla rakennettu, hotellia palve-leva, yksikerroksinen urheiluhalli. Tontti 54350/2 toimii Hotel Ran-tapuiston pysäköintikenttänä.  
Ramsinranta muodostaa maisemallisesti merkittävän ranta-vyöhykkeen. Ramsinranta on osa maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, johon kuuluu rakennustaiteellisesti arvokkaita 1900-luvun alussa höyryvenereittien varteen rakennettuja huvi-loita sekä 1960-1970-luvulla rakennettuja koulutuskeskuksia. Lä-histöllä on Hotel Rantapuiston lisäksi Alkon vanha koulutuskeskus Vuoranta, jugendhuvia Villa Furuborg sekä Ramsinrannan pien-talo- ja kerrostaloasumista. 
Maisemakulttuurin kannalta alue on myös julkisten työpaikka-alu-eiden ja laitosten arvoympäristöä. Maisemakuvallisesti lähiympä-ristöä määrittävät merenrantaan laskeutuva kallioinen maasto ja iäkäs mäntyvaltainen rantapuustomaisema.  
Hotel Rantapuiston rakennukset ja pihat muodostavat rakennus- ja puutarhataiteellisesti sekä kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-sesti arvokkaan ympäristökokonaisuuden. Hotelli on suunniteltu 1960-luvulla Ragnar Ypyän ja Martta Martikainen-Ypyän toimesta Pohjoismaiden Yhdyspankin koulutuskeskukseksi. Rakennus on sovitettu tarkoin ympäröivään maastoon. Rakennuksen ajalleen tyypillinen, selkeälinjainen arkkitehtuuri muodostaa metsäisen kal-liomaaston ja rantamaiseman kanssa harmonisen kokonaisuu-den. Rakennus on suunniteltu yksityiskohtaisesti. Yhdessä piha-alueiden kanssa rakennuskokonaisuus muodostaa kokonaistaide-teoksen. Koulutuskeskusta ja sen pysäköintialueita laajennettiin 1980-luvulla. Olli Kuusen suunnittelemat kokoussiipi, auditorio ja palloiluhalli valmistuivat vuonna 1987 ja Furuborginkadun pohjois-puolelle, palloiluhallin kupeeseen rakennettiin laaja pysäköinti-kenttä hotellin käyttöön. Rakennukset muutettiin 2000-luvulla kongressi- ja hotellikäyttöön. Hotellin 1960-luvulla rakennettu osa ja siihen liittyvät pihatilat ovat suojeltuja voimassa olevassa ase-makaavassa. 
Alueen kerrostalot ja pientalot on rakennettu 2000-luvun lopussa ja 2010- luvun alkupuolella. Osa suunnittelualuetta rajaavista, 2010-luvulla kaavoitetuista pientaloista on parhaillaan rakenteilla.  
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Valkkusuonmetsän pohjoispuolella sijaitsee vuonna 1995 rauhoi-tettu Rastilannevan luonnonsuojelualue. Kaava-alue sijaitsee ne-van kanssa yhteisellä Ramsinkannaksenpuron valuma-alueella.  Nevan vesitasapainoon liittyvät toimenpiteet on osoitettu valmis-teilla olevan kaavamuutosalueen ulkopuolelle.   
Viime vuosina lähiympäristössä on käynnistynyt maanomistajien toimesta useita hankkeita, joissa pyritään kehittämään nykyisten, suojeltujen rakennusten käyttöä ja lisäämään asuntorakentamista alueella. Tyhjillään olevan hotelli Vuorannan rakennuksen kor-jausta valmistellaan ja käynnissä on myös hanke täydennysraken-tamisesta Hotelli Vuorannan ympäristössä. Tämän lisäksi alueella valmistellaan täydennysrakentamisen kaavoja tehostamalla ra-kentumattomia pientalotontteja, asemakaavoittamatta jääneitä alueita ja loma-asuntojen korttelialueita monipuoliseen asuinra-kentamiseen (Pärnunkatu 6 ja Ramsinniementie 18).  
Asuin-, liike- tai/ja palvelurakennusten korttelialue (ALP) 
Asuin-, liike- ja/tai palvelurakennusten korttelialueelle osoitetaan rakennusoikeutta kolme–viisikerroksisille kerrostaloille. Kunkin ra-kennuksen yhteen ylimmän kerroksen asuntoon saa sallitun ker-rosluvun lisäksi rakentaa parven tai toisen kerroksen vesikaton ylimmän sallitun korkeusaseman puitteissa.  Tontin kerrosalasta vähintään 1/3 tulee olla asuinrakentamista. Kaavaratkaisu mahdollistaa tontilla sekoittuneet toiminnot, mutta todennäköisin toteutumisvaihtoehto on se, että koko tontti toteu-tuu asuinrakentamisena. 
Kolme kerrostaloa asettuvat Valkkusuonkujan varteen siten, että ne madaltuvat kohti kadun toiselle puolelle rakennettavia pienta-loja ja sovittautuvat näin naapurikorttelien pientalomittakaavaan. Uudisrakennukset on sijoitettu tontille niin, että asunnoista avau-tuu näkymiä kohti Ramsinrantaa. 
Rakennusten materiaaleissa ja muotokielessä on vaikutteita suo-jellun Hotel Rantapuiston rakennus- ja maisemakokonaisuudesta. Rakennusten julkisivumateriaalien on oltava pääosin paikalla muurattua tiiltä ja täydentävät osat luonnonkivi- tai puuverhottuja.  
Korttelin pysäköintipaikat rakennetaan kansipihan alle. Osa pai-koista voidaan osoittaa hotellin pysäköintikentälle. Kansipiha istu-tetaan ja sinne tehdään leikkipaikka. Kansipihalle saa rakentaa pysäköintilaitosta palvelevan porrashuoneen ja tekniset tilat. Tilat tulee suunnitella osana piharakenteita ja rakennuksen arkkiteh-tuuria.   
Tonttia ei saa aidata. Liittyminen puistoon tai toiseen tonttiin tulee toteuttaa saumattomasti. Tonttien sisäisellä puustolla ja muilla 
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kasvullisilla osilla tuetaan yleistä liittymistä maisemaan. Furubor-ginkadun ja Valkkusuonkujan varret säilyvät vehreänä säilyttä-mällä ja tarvittaessa uudistamalla puustoa sekä istuttamalla uusia puita ja pensaita.  
Asuntojen ja majoitustilojen huoneistoalasta vähintään puolet tu-lee toteuttaa huoneistoina, joissa on keittiön tai keittotilan lisäksi kolme asuinhuoneeksi soveltuvaa tilaa tai enemmän. Näiden huo-neistojen keskipinta-ala tulee olla vähintään 65 m2.   
Riittävien varasto- ja huoltotilojen lisäksi tulee rakentaa vähintään seuraavat asumisen tilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja va-paa-ajantila. Väestönsuoja- ja varastotiloja voidaan osoittaa myös hotellin rakennuksiin. Tilat saa rakentaa tontille asemakaavakart-taan merkityn kerrosalan lisäksi.  
Palvelutilojen korttelialue (P) 
Palvelurakennusten tonttia kasvatetaan ja käyttötarkoitusta muu-tetaan siten, että tontille saa rakentaa hotellin ja majoitustoimin-nan tiloja ja niihin liittyvät palvelutilat. Alueelle ei saa sijoittaa asu-mista. Hotellin laajennusosaa suunnitellaan nykyisen kuntosalira-kennuksen paikalle. Laajennusosaan voidaan sijoittaa kongressi-keskuksen tiloja tai muita hotellitoimintaan liittyviä palvelutiloja sekä uusia majoitushuoneita ja -huoneistoja. Kaavaratkaisu mah-dollistaa kolme–viisikerroksiset rakennukset majoitushuoneita var-ten ja yksikerroksisen bankettisalin kongressikeskusta tai moni-käyttötiloja varten.  
Rakennuksen materiaaleissa ja muotokielessä on otettu vaikut-teita suojellun hotellin rakennus- ja maisemakokonaisuudesta. Rakennusten julkisivumateriaalit ovat pääosin paikalla muurattua tiiltä ja täydentävät osat luonnonkivi- tai puuverhottuja. Furubor-ginkadun varren maantasokerroksen julkisivu on pääosin lasia. Uudisrakennuksen tulee muodostaa tasapainoinen kokonaisuus korttelin 54201 rakennusten kanssa. Julkisivut tulee sovittaa ym-päristöönsä aukotuksella, materiaalivaihdoksilla, räystäsratkai-suilla sekä katosrakenteilla. Uuden bankettisalin katon tulee toi-mia kattopuutarhana tai hulevesiä viivyttävänä viherkattona aurin-kopaneeleille osoitettuja alueita lukuun ottamatta.  
Rakennusmassat porrastuvat kohti Hotel Rantapuiston kokonai-suutta ja rantamaisemaa. Korkeimmat rakennusosat sijoittuvat tontin koillisosiin kohtaan, jossa myös mäntyinen kalliomaasto nousee Valkkusuonmetsän suuntaan säilyttäen rantamaisemassa puustoisen silhuetin.   
Suunnittelussa varaudutaan myös hotellipalveluiden mahdollisiin myöhempiin laajennustarpeisiin, vaikkei nyt valmisteltava asema-kaavan muutos sellaisenaan mahdollista niiden rakentamista. 
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Kaavakarttaan on merkitty ohjeellinen rakennusala hotellitoimin-nan muuttuviin tarpeisiin. 
Korttelin pysäköintipaikat säilyvät osittain maantasossa hotellin pihapiirissä ja osa paikoista sijoittuu laajennusosan alle. Raken-nuksen ja maanalaisten pysäköintitilojen ilmanvaihtojärjestelyt tu-lee suunnitella ja järjestää siten, ettei niistä aiheudu ilmanlaatu- tai meluhaittaa kaava-alueelle tai sen lähiympäristöön. Huoltoajo-reitti tontin itälaidassa tulee kattaa. Katoksen tulee suojata vie-reistä tonttia huoltoajon melulta ja se tulee toteuttaa hulevesiä vii-vyttävänä viherkattona. 
Furuborginkadun varsi, pysäköintikenttä sekä palvelutilojen kortte-lialueen pohjoisreuna säilyvät vehreitä. Alueilla tulee säilyttää tai tarvittaessa uudistaa puustoa.  
Lähivirkistysalue (VL) 
Lähivirkistysalueelle ei esitetä muutoksia. 
Katualueet 
Valkkusuonkujalle rakennetaan jalkakäytävä kerrostalotontin puo-leiselle osalle katua. Katualuetta laajennetaan kerrostalotontin suuntaan. Katujen varsilla säilytetään tai istutetaan puustoa. 
Valkkusuonkujan varressa sijaitsevaa pysäköintitaskua siirretään pohjoisemmaksi, jotta kerrostalojen pihajärjestelyt saadaan toimi-viksi ja yleinen jalankulun ja pyöräilyn yhteys viereiseltä pientalo-tontilta jatkuvaksi.   

Liikenne 
Lähtökohdat 
Kaava-alue sijaitsee julkisen liikenteen ensisijaisen kehittämis-vyöhykkeen reuna-alueella ja lähimmälle runkolinjan pysäkille on linnuntietä noin 550 metrin matka. Rastilan metroasemalle on lin-nuntietä noin 1 150 metrin matka tonteilta. 
Valkkusuonkuja on päättyvä asuntokatu, jota ei ole vielä täysin ra-kennettu. Ajantasakaavan mukaisen ratkaisun mukaan kadulla ei ole jalkakäytävää.  
Valkkusuonkujan liikennemäärät ovat hyvin vähäisiä ja palvelevat kadun asukkaiden ajoneuvoliikennettä. 
Furuborginkatu päättyy kääntöpaikalle Hotel Rantapuiston vie-ressä sijaitsevan Villa Furuborgin edessä ja muuttuu siitä länteen kohti jalankulun ja pyöräilyn yhteydeksi Furuborginpoluksi.  
Furuborginkadun liikennemäärät ovat hyvin vähäisiä ja pääosin 
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hotellin ajoneuvoliikennettä. Furuborginkadulle johtavalla Ramsin-niementiellä liikennemäärä on noin 1 000 ajoneuvoa vuorokau-dessa.  
Kaavaratkaisu 
Alueen liikenne pohjautuu nykyiseen katuverkkoon.  
Valkkusuonkujan itäpuolelle suunnitellaan jalkakäytävä asema-kaavamuutoksen mahdollistaman asuinrakentamisen tehostami-sen myötä. Tämän mahdollistamiseksi katualuetta levennetään vähäisessä määrin asuinkerrostalojen tontille päin. Valkkusuonku-jalta tehdään uusi liittymä asuinrakennusten pysäköintilaitokseen ja Furuborginkadun varresta liittymä palvelutilatontille.  
Valkkusuonkujan varressa sijaitsevaa pysäköintitaskua siirretään pohjoisemmaksi, jotta kerrostalojen pihajärjestelyt saadaan toimi-viksi ja kaavaan merkitty yleinen jalankulun ja pyöräilyn yhteys viereiseltä pientalotontilta paremmin jatkuvaksi.   
Lähialueella käynnissä olevia asemakaavoja valmistellaan yhteis-työssä HSL:n kanssa niin, että asukasmäärän kasvun myötä alu-een lähibussilinjan reittiä voidaan kehittää alueen asukkaita pa-remmin palvelevaksi. 
Kaavan autopaikkamääräykset ovat kaupunkisuunnittelulautakun-nan 15.12.2015 hyväksymän asuintonttien pysäköintipaikkamää-rien laskentaohjeen mukaiset.  
ALP-korttelialueella vaaditaan 1 autopaikka / 120 k-m² kohden (etäisyys linnuntietä lähimmälle runkolinjan tai metron pysäkille on alle 600 metriä). Vieraspysäköintiä varten tulee osoittaa vähintään 1 autopaikka / 1 000 k-m2 kohden. Palvelurakennusten kortteli-alueella vaaditaan 1 autopaikka / 150 k-m2 kohden.   
Autopaikat tulee rakentaa pihakannen alle, pysäköintialueille tai pysäköintilaitokseen. Tontin 54201/11 autopaikkoja ja tontin 54350/5 vierasautopaikkoja saa sijoittaa tontille 54350/6. 
Yhteiskäyttöautojärjestelmään liityttäessä voidaan vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti sekä autopaikat keskitetysti ja nimeämättömästi toteutettaessa voidaan pysäköintipaikkamäärää vähentää 10 %.  
ALP-korttelialueella velvoitetaan rakentamaan 1 pyöräpaikka / 30 k-m2 kohden ja asukkaiden vieraiden pysäköintiin on osoitettava tontille 1 pyöräpaikka / 1 000 k-m2 kohden. Vieraspaikat on sijoi-tettava asuinrakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen. Hotellin tontilla tulee rakentaa 1 pyöräpaikka / 150 k-m2 kohden.   
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Asuinrakennusten pyöräpaikoista vähintään 75% on oltava katu- ja pihatason ulkoiluvälinevarastossa tai muuten hyvin saavutetta-vassa tilassa.  
Palvelut 

Lähtökohdat 
Kaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Hotel Rantapuisto ja sen yhteydessä toimiva liikuntahalli.  
Muut alueen palvelut sijaitsevat pääosin Meri-Rastilan keskus-tassa noin kilometrin päässä. Meri-Rastilan liikekeskuksen uudis-taminen on käynnistymässä lähivuosina Meri-Rastilan täydennys-rakentamisen alkaessa. Lähin koulu, Merilahden peruskoulun Ja-luspolun toimipaikka, sijaitsee linnuntietä noin 800 metrin päässä. Lähin päiväkoti, Siima, sijaitsee linnuntietä noin 400 metrin päässä. Myös ruotsinkielinen päiväkoti Strandboden sijaitsee lin-nuntietä noin 600 metrin päässä.  
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisuissa tukeudutaan olemassa oleviin palveluihin ja mahdollistetaan nykyisten palveluiden kehittäminen alueella. 
Kaavamuutoksessa mahdollistetaan hotellitoiminnan laajennus entistä monipuolisemmaksi kongressi- tai lomahotelliksi ja otetaan huomioon mahdolliset tulevaisuuden laajennustarpeet.  
Kaavaratkaisu tukee alueen matkailupalveluiden kehittymistä. Ratkaisu mahdollistaa asuin- ja hotellirakennusten tilojen yhteis-käytön esimerkiksi huoneistohotellitoiminnan ja yhteisten varasto- ja yhteistilojen sekä erilaisten tilauspalveluiden muodossa.   

Esteettömyys 
Asemakaava-alueen palvelutontilla tulee kiinnittää erityistä huo-miota esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Furuborgin kadulta on järjestettävä esteetön sisäänkäynti maantasosta.  

Luonnonympäristö 
Lähtökohdat 
Osittain puustoisena hahmottuva kaava-alue on melko kiinteä osa sekä rannan alueellisestikin merkittävää metsä- ja puustoisen ver-koston yhteyttä että kaava-alueen pohjoispuoleista yleiskaavan mukaista viheryhteyttä. Kaava-alueen itäosa liittyy lisäksi asema-kaavoitettuun Valkkusuonmetsän lähivirkistysalueeseen, jonka pohjoispuolella sijaitsee Rastilannevan luonnonsuojelualue. Ym-
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päristössä kasvaa korkeita rantamäntyjä. Kaavarajauksen ulko-puolella sijaitsee pieni kalliokumpare ja sen puustoa, jotka peittä-vät näkymiä Furuborginkadulta kohti Hotel Rantapuiston sisään-käyntiä. 
Kaavamuutosalueella maastoa on muokattu voimakkaasti hotellin pysäköintikentän ja liikuntahallin tieltä. Furuborginkadun varressa on korkeita mäntyjä. Pysäköintialueen keskellä kasvaa joitain mäntyjä ja koivikkoa, jotka eivät liity oleellisesti ympäröivään mai-semaan. Alueen läpi on aikoinaan kulkenut Ramsinkannaksen-puro.  
Ajantasakaavassa on merkitty Furuborginkadun varsi sekä Valk-kusuonmetsään liittyvä pieni metsäinen ala alueeksi, jolla on mai-sema-arvoa. Merkinnöissä mainitaan, että alueen puusto ja avo-kalliot on säilytettävä, tai tarvittaessa puusto on uudistettava niin, että sen merkitys ympäristölle säilyy. 
Palvelurakennusten korttelialueelle osuu noin 0,04 ha alueelta la-hokaviosammalen elinympäristöä (3 % kyseisestä elinympäris-töstä), joka on määritelty Vuosaaren alueen lahokaviosammalsel-vitys vuonna 2020 -raportissa (Faunatican raportteja 24/2020). Selvitysaineistossa ei kuitenkaan ole itiöpesäke- tai itujyväsryh-mähavaintoja kyseiseltä alueelta. Lahokaviosammal on rauhoi-tettu luonnonsuojelulain 42 § mukaisesti. Laji on viimeisimmissä uhanalaisuusarvioinnissa (Juutinen ym. 2019) luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Viime aikoina lajin tunnettu levinneisyys on kuitenkin laajentunut huomattavasti ja laji vaikuttaa olevan aiem-paa arvioitua yleisempi. Tästä syystä luonnonsuojeluasetuksen liitteiden päivityksessä (17.6.2021/521) lahokaviosammal on pois-tettu luonnonsuojelulain 47 § mukaisesti erityisesti suojeltavien uhanalaisten eliölajien listalta (luonnonsuojeluasetuksen liite 4). 
Valkkusuonmetsän pohjoispuolella sijaitseva Rastilannevan luon-nonsuojelualue on luokiteltu arvokkaaksi kasvikohteeksi. Luon-nonsuojelualueen aiempaa vuonna 2006 valmistunutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa ollaan päivittämässä. Päivitys tulee perustu-maan mm. valmisteilla olevaan suon hydrologista tilaa selvittä-vään ja vesitasapainon parantamisen keinoja määrittämiseen täh-täävään työhön. Ilman uusia toimenpiteitä nevan luontoarvojen pelätään heikentyvän, koska suo on kuivumassa ja metsitty-mässä. Hydrologisen tilan parantamiseksi suunniteltavien toimen-piteiden on arvioitu kohdistuvan valuma-alueeseen suon yläpuo-lelle kaava-alueen ulkopuolelle. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisuilla on tuettu kaava-alueen puustoisen yleisilmeen säilymistä osana metsä- ja puustoisen verkostoa sekä ympäröiviä viheryhteyksiä. Uusi rakentaminen painottuu alueille, jossa maas-toa on jo muokattu rakentamisen tieltä. Suunnittelualueella on 



   14 (29)  

  

tehty puustokartoitus maisemallisesti merkittävien säilytettävien puiden kartoittamiseksi (1.3.2021, Aino Landscaping). Kaavarat-kaisussa on merkitty tärkeimmät olemassa olevat puustoalueet säilytettäviksi tai uusittaviksi niin, että niiden maisemallinen tai kaupunkikuvallinen arvo säilyy.  
Säilytettävää puustoa on osoitettu palvelutontin pohjoisosaan Valkkusuonmetsään liittyvänä alueosana, sekä Furuborginkadun varrelle. Näin ollen myös kadun puustoinen näkymä säilytetään. Hotellin pysäköintikentän järjestelyt on suunniteltu niin, että alu-eella saadaan säilytettyä hienoimpia mäntyjä ja koivuryhmiä. Ole-van puuston säilyttämisen tai uusimisen lisäksi Valkkusuonkujan varteen tulee istuttaa myös täysin uutta puustoa ja pensaita. Puuston lisäksi yhteyttä viereisiin viheralueisiin tuetaan sillä, ettei tontteja saa aidata jatkossakaan. Lisäksi tonttien suunnittelua ja rakentamista ohjaa Helsingin viherkertoimen tavoitetason saavut-tamisen vaade, sekä hulevesien tonttikohtainen viivyttäminen ja/ tai imeyttäminen. Pihasuunnitelmissa hyödynnetään vanhaa pu-ron paikkaa hulevesien ohjauksessa.  
Valkkusuonmetsän aluerajaus säilyy voimassa olevan asemakaa-van mukaisena.   
Lahokaviosammalen elinympäristön alueelle ei ole osoitettu ase-makaavan muutoksessa rakennusoikeutta. Elinympäristön alu-eelle osuu noin 0,006 ha osalta ohjeellinen rakennusala, jolla va-raudutaan hotellitoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Kaavamuutos ei kuitenkaan sellaisenaan mahdollista ohjeellisen laajennusosan rakentamista.  

Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat 
Kaavamuutosalue sijaitsee joukkoliikenteen palveluvyöhykkeellä. Alue on pääosin rakennettu tai muutettu pysäköintikentäksi. Muokkaukset ovat heikentäneet alueen luonnontilaisuutta. 
Kaavaratkaisu 
Korttelitehokkuuden nosto olemassa olevalla kaupunkialueella vahvistaa ekologista, joukkoliikenteeseen ja nykyiseen kunnallis-tekniikkaan perustuvaa kaupunkirakennetta. Yhdessä muiden Ramsinrannan kaavahankkeiden kanssa kaavaratkaisu voi mah-dollistaa joukkoliikenteen palvelutason noston niin, että lähibussi-linjan reittiä voidaan kehittää alueen asukkaita paremmin palvele-vaksi. Ramsinrannan alueelle on tutkittu ratkaisua, jossa lähibus-sit tekisivät lenkin Furuborginkadulta Furuborginpolun ja Vilsan-dinkujan kautta Pärnunkadulle. Ratkaisu mahdollistaisi nykyistä paremmat lähibussiyhteydet. Kaavaratkaisu mahdollistaa edellä 
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kuvatun ratkaisun, mutta tarvittavat katualueen muutokset sijoittu-vat tämän kaava-alueen ulkopuolelle. 
Kaavaratkaisu edellyttää nykyisen liikuntahallirakennuksen purka-mista. Paikalle rakennettava hotellin laajennusosa on tilaraken-teeltaan täysin erilainen kuin nykyinen rakennus, eikä vanha ra-kennusrunko ole hyödynnettävissä uudisrakennuksen osana. Pur-kumateriaalien hyödyntämistä tutkitaan jatkosuunnittelussa. Ra-kennuksen tai sen osan purkamista koskevan lupahakemuksen mukaan on liitettävä selvitys rakennuksen purkumateriaalien kes-tävästä käsittelystä. 
ALP-korttelialueella uudet kerrostalot tulee rakentaa energiate-hokkuudeltaan määräysten vähimmäistasoa vähintään 10 % pa-rempina.  
Kaavaratkaisu edellyttää, että tonteilla tuotetaan uusiutuvaa ener-giaa tai liitytään keskitettyyn paikallisen uusiutuvan energian tuo-tantojärjestelmään. Kaavoituksen yhteydessä on selvitetty uusiu-tuvan energian tuotantomahdollisuuksia asemakaavan muutos-alueella sekä olemassa olevien hotellirakennusten alueella. Selvi-tyksessä on vertailtu eri energiatuotannon (kaukolämpö, maa-lämpö, vesilämpö ja aurinkoenergia) kustannuksia kymmenen vuoden elinkaarella ja tarkasteltu mahdollisia energiatuotannon teknisiä tilatarpeita jatkosuunnittelua varten. Selvityksen perus-teella alueella on erinomaiset lähtökohdat maalämmön ja aurin-koenergian hyödyntämiselle. 
Tonteilla sovelletaan Helsingin viherkerrointa työkaluna riittävän vihertehokkuuden määrittelemiseksi (asuinalueilla on 0,9, palvelu-jen ja toimistorakentamisen alueilla 0,8). Kaavaratkaisussa ohja-taan säilyttämään ja istuttamaan uutta puustoa.  
Hulevedet tulee viivyttää tontilla ja johtaa maanvaraisille pihan osille. Läpäisemättömiä pintamateriaaleja tulee välttää, kansipihat ja katokset tulee istuttaa ja yksikerroksisten rakenteiden katot to-teuttaa kattopuutarhoina tai hulevesiä viivyttävinä viherkattoina aurinkopaneeleille osoitettuja alueita lukuun ottamatta.  

Suojelukohteet 
Lähtökohdat 
Kaava-alueen kulttuuriympäristön arvot liittyvät säilyneeseen me-relliseen kesähuvila-asutukseen sekä 1960- ja 1970-lukujen ra-kennustaiteellisesti arvokkaisiin koulutuskeskusympäristöihin. Maakunnallisen arvon lisäksi kaava-alue on osa yleiskaavan Kult-tuuriympäristöt-teemakartassa osoitettua Helsingin kulttuurihistori-allisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta mer-kittävää aluetta. 
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Asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Hotel Rantapuiston 1960-luvulla rakennetut rakennus- ja pihakokonai-suudet on suojeltu ajantasakaavassa.  
Ajantasakaavassa asemakaavan muutosalueelle on merkitty Fu-ruborgin varsi sekä pieni tontin osa lähivirkistysalueen kupeessa alueen osaksi, jolla on maisema-arvoa ja jossa puusto ja avokal-liot on säilytettävä.  
Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole erityisiä kartoitettuja luontoarvoja luonnonympäristöä käsittelevässä koh-dassa mainittua kaava-alueen pohjoispuolista Rastilannevaa lu-kuun ottamatta. 
Kaavaratkaisu 
Uudisrakentaminen pyritään sopeuttamaan ympäristöönsä materi-aalivalinnoin ja porrastetuin rakennusmassoin. Tonteilla säilytettä-väksi osoitetun maisemallisesti tärkeän puuston ja avokallioiden, sekä istutettavan uuden puuston avulla on pyritty säilyttämään alueen kytkeytyneisyyttä laajemmin ympäröivään maisemaan. Toisaalta uudisrakentaminen on sovitettu tonteille niin, että ne muodostavat olemassa olevien toimintojen kanssa kaksi kokonai-suutta: Hotel Rantapuiston alueen ja Valkkusuonkujan asuntoka-dun. Tämän ratkaisun avulla on pyritty kunnioittamaan arvokkaan Hotel Rantapuiston yhtenäistä ilmettä ja ajallista kerrostunei-suutta. Uudisrakentamisen massat porrastuvat kohti pientaloja, Hotel Rantapuistoa ja merenrantamaisemaa sekä ottavat viitteitä hotellin muotokielestä ja materiaaleista.  
Uudisrakentamista on tarkasteltu maisemamallin avulla ja raken-nusten korkeudet sovitettu niin, että ne eivät nouse puuston lat-vuston yläpuolelle säilyttäen näin mereltä päin katsottuna Ram-sinrannan puustoisen silhuetin.  

Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat 
Kaava-alue on liitettävissä nykyisiin yhdyskuntateknisiin huollon verkostoihin. 
Uusiutuvan energian hyödyntäminen on kaava-alueella mahdol-lista.  
Kaavaratkaisu 
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei edellytä muutoksia tai lisärakentamista yhdyskuntateknisen huollon järjestelmiin.  



   17 (29)  

  

Katusuunnittelun yhteydessä katualueelle esitettävät muutokset tulee yhteensovittaa olemassa olevan kunnallisteknisen verkoston kanssa.  
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnostaminen 

Lähtökohdat 
Maapinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin +10,5 … +17,7. Alue viettää kaakosta luoteeseen. Kaava-alueen topografia on pääosin loivapiirteistä. Jyrkimmät maastonmuodot sijaitsevat palvelutontilla, nykyisen liikuntahallin ympärillä.  
Kaavamuutosalue sijaitsee kallio- ja kitkamaa-alueella. Maapeit-
teen paksuus vaihtelee välillä noin 0…3 metriä.  
Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevan havaintopoisteen perus-teella pohjavedenpinnan korkeusasema on vaihdellut välillä noin 
+12.43…+13.38.  
Alueen käyttöhistorian perusteella ei ole syytä olettaa, että maa-perä olisi pilaantunutta. 
Kaavaratkaisu 
Kaava-alueen rakentaminen edellyttää louhintaa. Rakennukset ovat perustettavissa maanvaraisesti tai murskearinan välityksellä kallion varaan. Pohjavedenpintaa ei saa pysyvästi alentaa. Pohja-vedenpinnan alapuoliset rakenteet tulee toteuttaa vedenpaine-eristettyinä. 
Kaava-alueen koillisosan yleistä aluetta, Valkkusuonmetsää vas-ten olevat rakenteet tulee toteuttaa siten, etteivät lähivirkistysalu-eelta johtuvat sade- ja sulamisvedet aiheuta vauriota rakenteille. 

Pelastusturvallisuus  
Kaavaratkaisu 
Asuinkerrostalojen osalta suunnitelma perustuu parvekeluukkujen avulla toteutettavaan omatoimiseen pelastautumiseen. Osaan asunnoista olisi järjestettävissä myös ikkunan tai parvekkeen avulla varatie, joiden kautta pelastaminen tehtäisiin pelastuslaitok-sen nostolava-autolla. Mahdolliset nostopaikat sijaitsevat katu- ja piha-alueilla.  
Hotellin poistumisreitit on suunniteltu porrashuoneiden kautta ton-tin pohjoispuolen kallioalueelle.   
Lopulliset varatieratkaisut suunnitellaan rakennusluvan yhtey-dessä. 
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Vaikutukset 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
Kaavatyön yhteydessä ollaan tutkittu viitesuunnitelman ja maise-mamallin kautta tiiviimmän rakentamisen vaikutuksia rakennet-tuun lähiympäristöön ja maisemaan. Kaava-alueen vaikutusten arvioinnissa on tukeuduttu kaupunkitasoisiin laajempiin selvityk-siin mm. alueen luontoarvoista ja metsä- ja puustoisesta verkos-tosta. 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Kaupungille aiheutuu katualueen muutostöistä kustannuksia arvi-olta noin 150 000 euroa. Katualueen muutosten lopullinen suunni-telma päätetään katusuunnittelun yhteydessä. 
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Maankäyttökorvauk-sista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
Kaavaratkaisu mahdollistaa Hotel Rantapuiston laajenemisen en-tistä monipuolisemmaksi kongressi- tai lomahotelliksi ja tukee näin alueen matkailupalveluiden ja elinkeinoelämän kehittymistä. Kaavaratkaisu myös parantaa hotellitoiminnan kannattavuutta ja tukee siten arvokkaan rakennuskokonaisuuden säilymistä siihen hyvin soveltuvassa käyttötarkoituksessa. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa Ramsinrannan alueelle niin, että se mahdollistaa asuntoja noin 100 uudelle asukkaalle joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden äärellä sekä monipuolis-taa Meri-Rastilan asumisen hallintamuotojakaumaa. Varsinainen kaavamuutoksen vaikutus asukasmäärän kasvuun on kokonai-suudesta noin kolmannes.  
Kaavaratkaisussa varaudutaan myös myöhempiin muutoksiin ho-tellitoiminnan tarpeissa pääasiassa pysäköintiin varattavalla alu-eella, vaikkei kaava mahdollistakaan mahdollisten myöhempien laajennusten toteuttamista. Toiminnan laajeneminen on ollut tär-keä osa sen elinvoimaisuuden varmistamista ennen ja nyt. Vas-taava mahdollisuus kehittämiseen varmistetaan myös tulevaisuu-teen. 
Uudisrakentamisen korkeus on alueen pientaloja ja koulutuskes-kuksia suurempi. Rakennukset muodostavat kokonaisuudet ole-massa olevien toimintojen, Valkkusuonkujan asuntokadun ja Ho-tel Rantapuiston alueen kanssa. Uudisrakennukset muuttavat Fu-ruborginkadun luonnetta suuremmalla mittakaavalla, mutta raken-nukset sopeutetaan maisemaan ja ympäröivään rakennuskantaan 
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säilyttämällä korkeata puustoa rakennusten etu- ja taka-alalla, ra-kennusten tarkalla sijoittelulla tonteille ja madaltamalla rakennuk-sia kohti pientaloja ja Hotel Rantapuiston kokonaisuutta.  
Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Alueen lähivirkistysalueet säilyvät voimassa olevan asemakaavan mukaisessa laajuudessa. Maisemallisia vaikutuksia voidaan pitää kohtuullisina, vaikka tonttien rakentaminen edellyttää myös lou-hintaa ja puiden kaatamista, sillä kaava-aluetta on jo lähtökohtai-sesti muokattu voimakkaasti. Furuborginkadun varsi ja tonttien pohjoisosat säilyvät puustoisina.  
Uudisrakennusten suurempi mittakaava muokkaa alueen maise-maa ja näkymiä, mutta kuitenkin niin, että alueen ominaispiirteet: vehreys ja rakentamisen sovittaminen rantamaisemaan säilyvät. Uudisrakentaminen on sovitettu ympäröivään suojeltuun maise-maan ja rakennettuun ympäristöön mm. säilyttämällä Furuborgin-kadun varren puustoa ja maisemaa sekä materiaalimääräyksin ja porrastamalla massoja kohti rantaa ja pientaloalueita.  
Suunnitelmien maisemavaikutuksia on tarkasteltu erillisen viite-suunnitelman avulla ja asiantuntijatyönä mm. puustokartoituksen, maisemamallin ja alueleikkausten avulla. Uudisrakennusten kor-keuksia on rajoitettu sijoittumaan puuston latvuston alapuolelle ja olevaa puustoa on säilytetty sitomaan kaava-aluetta laajempaan ympäröivään maisemaan. Säilyttämällä ja tarpeen tullen uudista-malla rannan, Furuborginkadun ja tonttien puustoa rannan met-säinen silhuetti säilyy mereltä katsottuna ja näin tuetaan yhtenäi-sen maisemakuvan säilymistä paikallisesti.   
Rakentamisen vaikutukset alueen luontoon ovat paikallisia ja ra-jautuvat rakennettavaan tonttiin. Rakentamisesta aiheutuu lyhytai-kaista haittaa ympäristölle. Kaavamääräyksillä velvoitetaan sääs-tämään kalliota ja puustoa, mutta myös lisäämään istutettavia alu-eita, sekä sovittamaan tasoerot ympäröivään maisemaan siellä, missä kallion louhiminen on välttämätöntä. Lisäksi tonttikohtai-seen viherkertoimen tavoitetasoon pääseminen ohjaa tulevaa suunnittelua maisemavaikutuksia lieventävään suuntaan.  
Kaavaratkaisun toteuttamisella ei yksin eikä yhdessä muiden Vuosaaren hankkeiden ja suunnitelmien kanssa arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia lahokaviosammalen elinvoimai-suuteen Vuosaaren alueella tai valtakunnallisesti. Vuosaaressa on n. 193 ha lahokaviosammalen elinympäristöjä. Mikäli kaikki yleiskaavan mukaiset rakentamisalueet toteutuvat Vuosaaressa, arvioidaan kaupunginosan elinympäristöjen kokonaislaajuuden vähenevän alle 6%. Lisäksi poistuvat elinympäristöt painottuvat Vuosaaren alueen lahokaviosammalselvitys vuonna 2020 (Fauna-tican raportteja 2020) raportin pisteytysten mukaan vähempiarvoi-
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sille alueille. Kaavamuutosalueelta ei ole löydetty lahokaviosam-malen itiöpesäkkeitä tai itujyväsryhmiä, mutta Vuosaaren lahoka-viosammalselvityksessä osa kaavamuutosalueen ulkopuolisten havaintojen perusteella määritellystä elinympäristöstä ulottuu kaa-vamuutosalueelle. Kyseinen elinympäristö ei lukeudu selvityksen mukaan Vuosaaren tärkeimpiin alueisiin, ja kaava-alueellakin val-taosa elinympäristöstä säilyy osana piha- ja lähivirkistysalueita. Palvelurakennusten korttelialueelle osuu noin 0,04 ha lahoka-viosammalen elinympäristöä (3 % kyseisestä elinympäristöstä). Elinympäristön alueelle ei ole osoitettu asemakaavan muutok-sessa rakennusoikeutta. Elinympäristön kohdalle osuu noin 0,006 ha osalta ohjeellinen rakennusala, jolla varaudutaan hotellitoimin-nan muuttuviin tarpeisiin. Kaavaratkaisun vaikutukset lahoka-viosammalen elinvoimaisuuteen ovat vähäiset tai olemattomat. 
Kaavamuutos mahdollistaa hyvin maltillisen asukasmäärän lisäyk-sen, joten voimistuvan virkistyskäyttö ei lisää oleellisesti lähiluon-non kulumista.  
Tonttien rakentamisella ei katsota olevan vaikutuksia Rastilanne-van luonnonsuojelualueelle, sillä kaava-alue on suojellun suon alapuolella eikä alueelta voida johtaa vettä kuivumassa olevalle alueelle ilman pumppausta. Suon hydrologisen tilanteen paranta-miseksi tehtävät toimenpiteet on tarkoituksenmukaista kohdistaa valuma-alueelle suon yläpuolella. Suon vesitasapainon paranta-minen tai ennallistaminen edellyttää laajempia toimia, joiden sel-vittäminen on käynnistynyt yhteistyössä Kaupunkiympäristön toi-mialalla. 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Rakentamisen vaikutus autoliikenteeseen alueella on vähäistä. Kaavaratkaisu lisää asukasmäärää Ramsinrannassa vain vähän, mutta yhdessä muiden alueella käynnissä olevien kaavahankkei-den kanssa asukasmäärän kasvu lähialueella on merkittävämpi. Tämä voi mahdollistaa jatkossa joukkoliikenteen palvelutason pa-rantamisen alueella. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 
Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä kulttuuriperinnöltään arvokas Hotel rantapuiston kokonaisuus saa kolmannen merkittävän ra-kennusvaiheensa 1960- ja 1980-lukujen jälkeen. Hotellikokonai-suuden eri ikäiset osat rajaavat yhdessä uusien asuinrakennusten kanssa sisäänsä puustoisen alueen, jonka Furuborginkatu jakaa kahteen osaan. Puustoisen alueen eteläpuoli toimii merkittävänä osana pääsisäänkäynnin muodostumista ja rajaa kaavaratkaisun vaikutukset hotellin arvokkaimpiin osiin kohtuullisiksi. Pohjoinen osa puustoista aluetta toimii 1980-luvun toteutusvaihetta mukail-len pysäköintialueena, jonka maisemallisia vaikutuksia puusto 
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pehmentää. 1987 rakennettu Olli Kuusen suunnittelema liikunta-rakennus puretaan hotellin laajennuksen tieltä. Samasta raken-nusvaiheesta säilyvät kuitenkin kokonaisuuteen oleellisimmen liit-tyvät majoitus- ja auditoriotilat, joten aikakauden vaikutus säilyy oleellisena osana kokonaisuutta. Hotellin laajennus osuu lähim-mäksi 1980-luvun laajennusosia.  
Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä toteutumatta jäänyt osa Ramsinrannan kokonaisuutta täydentyy. Uudisrakennusten arkki-tehtuuri sovitetaan alueella toteutuneeseen arkkitehtuuriin ja Hotel Rantapuiston arkkitehtonisiin arvoihin. Korkeimmalta kohdaltaan-kin rakennukset jäävät ympäröivien puuston latvuksien tasalle: Paikallisesti yleisilme tulee säilymään suhteellisen puustoisena, ja myös mereltä katsottuna oleva silhuetti säilyy.   
Uudisrakennukset ovat yhdestä kolmeen kerrosta korkeampia kuin alueen nykyiset asuinrakennukset. Rakennukset on asema-kaavassa sijoitettu tontille tarkoin ja määrätty rakennettavaksi por-rastuvasti ympäristöönsä nähden, jotta vaikutuksia saadaan lie-vennettyä kohti pientaloja ja Hotel Rantapuistoa. ALP-tontilla ra-kennukset on sijoiteltu tontille niin, että niiden välistä jää takana oleville rakennuksille näkymiä kohti Ramsinrantaa ja Hotellin laa-jennus on sijoitettu olemassa olevan liikuntahallin paikalle.  
Korkeimmalta kohdaltaankin rakennukset jäävät ympäröivien puuston latvuksien tasoon. Rakennettava alue jää rannan suun-nasta katsottuna rannan ja Furuborginkadun puuston taakse, jol-loin muutos kulttuurihistoriallisesti merkittävään kaupunkikuvaan ja maisemaan jää vähäiseksi.   
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Kaavamuutos mahdollistaa asumisen ja hotellitoiminnan valmiin kaupunkirakenteen sekä kunnallisten verkostojen piirissä ja jouk-koliikenneyhteyksien varrella. Yhdessä alueen muiden valmisteilla olevien ja tulevien kaavahankkeiden kanssa kaavaratkaisu voi mahdollistaa joukkoliikenteen palvelutason parantamisen alueella ja edistää näin kestäviä liikkumismuotoja.  
Maankäytön ilmastopäästöillä on suuri merkitys ilmastonmuutok-sen hillinnässä kaupunkitasolla. Asemakaavaratkaisun hiilijalan-jälkeä ja -kädenjälkeä on arvioitu alustavasti koekäytössä olevalla HAVA-työkalulla (Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arvi-ointimenetelmä, 2021). Työkalulla on mahdollista saada tietoa asemakaavojen ilmastovaikutuksista ja ohjata maankäyttöä vai-kuttavimpiin vähähiilisiin ratkaisuihin. 



   22 (29)  

  

Kuva 2: Furuborginkatu 6 ja 8, asemakaavan hiilijalanjälki ja kä-denjälki osa-alueittain 27.9.2021. 
HAVAlla arvioitu asemakaavan mukaisen rakentamisen hiilijalan-jälki on yhteensä noin 181 700 kg CO2e vuodessa 50 vuoden tar-kasteluajanjaksolla, mikä tarkoittaa noin 738 kg CO2e/a asukasta kohden ja 410 CO2e/a hotellin käyttäjää kohden. Suurin osa hiilija-lanjäljestä syntyy rakentamisesta ja siinä käytettyjen materiaalien päästöistä. Niistä syntyy kuitenkin myös ilmastohyötyjä. Hyötyjä mittaava hankkeen arvioitu hiilikädenjälki on yhteensä noin 34 055 CO2e/a. 
Alueen perustamisolosuhteet ovat hyvät, eikä alueen esirakenta-minen tuota merkittäviä päästöjä. Liikuntarakennuksen purkami-sesta aiheutuu hiilipäästöjä, mutta aiempien selvitysten (mm. Var-tiokylänlahden rakentamisalueiden elinkaaren aikaisten ilmasto-päästöjen arviointi 26.8.2020) mukaisesti uudisrakentamisen hiili-päästöt ovat huomattavasti merkittävämmät purkamiseen verrat-tuna. HAVA-laskelmatyökalun tulosten mukaan olemassa olevan liikuntahallin purkaminen kasvattaa kaavan hiilijalanjälkeä 335 kg CO2e/a. Purkamisen vaikutus kaavaratkaisun hiilijalanjälkeen ei ole merkittävä (n. 0,2 %). Yksikerroksisen liikuntarakennuksen ra-kenteiden ei arvioida olevan järkevästi hyödynnettävissä osana hotellilaajennusta. Purettavan rakennuksen materiaalien kiertota-loutta tutkitaan jatkosuunnittelussa. Kaavassa on määräys, joka velvoittaa lupavaiheessa laatimaan selvityksen purkumateriaalien kestävästä käsittelystä. 
Rakennettavien kerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla 10 % parempi kuin voimassa oleva asetusten vähimmäistaso. Tonteilla edellytetään uusiutuvaa energiantuotantoa tai liittymistä keskitet-tyyn paikallisen uusiutuvan energian tuotantojärjestelmään.  
Viherkertoimen ja muiden tarkempien kaavamääräysten edellyttä-mät pihajärjestelyt parantavat pienilmastoa paikallisesti, ja edes-auttavat sopeutumista ilmaston lämpenemisen synnyttämiin sää ääri-ilmiöihin. Nykytilan säilyttämiseen (puut ja kalliot) ohjaavat 
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merkinnät vähentävät esirakentamisen ja uusien istutusten tar-vetta, mikä vähentää osaltaan päästöjä. Valkkusuonmetsä on luonnonmukaisena säilytettävä ja hoidettava viheralue, mikä säi-lyttää kasvillisuuden ja maaperän hiilinielut.  
Kaavahankkeen vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja so-peutumiseen ovat paikallisia ja vähäisiä, mutta tukevat omalta osaltaan koko kaupungin tavoitteita vähähiilisen kaupunkiraken-teen toteuttamisessa. 
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset 
Kaavaratkaisu mahdollistaa Hotel Rantapuiston laajenemisen en-tistä monipuolisemmaksi kongressi- tai lomahotelliksi. Palvelura-kennusten korttelialueen rakennusoikeutta kasvatetaan 3 300 k-m2 ja tontille mahdollistetaan yksikerroksisen bankettisalin tai muiden palvelutilojen ja lisämajoitustilojen rakentaminen. Kaava-muutos tukee alueen elinkeinorakenteen ja matkailupalveluiden kehittymistä. Asuin-, liike- ja/tai palvelurakennusten korttelialu-eella on mahdollista kehittää myös uusia yhteistyömalleja hotellin toimintojen kanssa. Osa korttelialueen rakennuksista voi toimia varsinaiseen hotellitoimintaan liittyvänä huoneistohotellina. Toi-saalta myös alueen asukkaille voidaan tarjota erilaisia palvelupa-ketteja hotellitoiminnan puolelta. 

Suunnittelun lähtökohdat 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia: 
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-puoliselle asuntotuotannolle  - vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä suurilla kaupunki-seuduilla.  Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-dassa Asemakaavan kuvaus / Tavoitteet.  
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista alu-etta A4 (korttelitehokkuus pääasiassa alle 0,4), jonka mukaan alu-etta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja lii-
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kuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Alue rajautuu luo-teessa Ramsinniementien vyöhykkeeseen, jolla alue on asunto-valtaista aluetta A2 (korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0–2,0).  Korttelialueelle asemakaavan muutoksessa esitetty korttelitehok-kuus 0,74 on määritelty yleiskaavan tavoitteiden ja tonttien tar-kemman suunnitteluratkaisun arvioinnin kautta. Nyt laadittu kaa-varatkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen. 
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) mukaan alueelle ei kohdistu merkintöjä. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.  

Asemakaavat 
Alueella on voimassa asemakaava nro 11720 (tullut voimaan 15.4.2011). Kaavan mukaan tontti 54350/2 on merkitty erillispien-talojen korttelialueeksi ja tontti 54350/3 palvelurakennusten kort-telialueeksi, jolle saa sijoittaa kokoontumis-, koulutus-, majoitus-, ravintola- ja virkistyspalvelujen tiloja sekä henkilökunnan asun-toja. Pientalotontilla (54350/2) on rakennusoikeutta 3060 k-m2 ja palvelutontilla (54350/3) 3 200 k-m2. Molemmille tonteille saa voi-massa olevan asemakaavan mukaan rakentaa kaksikerroksisia rakennuksia ja tontille 54350/3 saa rakentaa maanalaisen tilan.  

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 

Maanomistus 
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. 

Muut lähtökohdat 
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 
Vireilletulo 

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 tontin omistajan hake-muksesta. 
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Viranomaisyhteistyö 
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen kanssa: 
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo  - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-kus).  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. 
Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Vuosaari-lehdessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 1.6.–26.6.2020 seuraavissa paikoissa: 
- Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 - verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat joukkoliikenteeseen sekä rakennetun ympäristön ja maiseman arvoihin.  
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-ten, että alueen lähibussilinjan palveluun tehtäviä muutoksia tutki-taan yhteistyössä HSL:n kanssa, jotta Ramsinrannan uusien asukkaiden myötä joukkoliikenteen palvelutaso alueella paranisi. 
Uudisrakentaminen on sovitettu ympäröivään suojeltuun maise-maan ja rakennettuun ympäristöön mm. materiaalimääräyksin ja porrastamalla massoja kohti rantaa ja pientaloalueita. Suunnitel-mien maisemavaikutuksia on tarkasteltu puustokartoituksen, mai-semamallin ja alueleikkausten avulla. Uudisrakennusten korkeuk-sia on rajoitettu sijoittumaan puuston latvuston alapuolelle ja ole-vaa puustoa on säilytetty sitomaan kaava-aluetta laajempaan ym-päröivään maisemaan.  
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmiste-luaineistosta saatiin Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL) sekä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta kaupunginmuse-olta.   

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistuivat täydennysrakentamisen vaikutuksiin Ras-tilannevan luontoarvoihin, viheralueiden ja -yhteyksien riittävyy-teen, alueen kehitykseen ja elinkeinoelämään sekä rakennettuun ympäristöön ja maisemaan.  
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaava-muutoksella mahdollistetaan alueen elinkeinorakenteen ja asunto-tuotannon kehittäminen. Uudisrakentamisen vaikutuksia maise-massa ja rakennetussa ympäristössä on tutkittu erillisen viitesuun-nitelman avulla ja asiantuntijatyönä mm. puustokartoitukseen, maisemamalliin ja alueleikkauksiin perustuen. Suunnitelmissa on merkitty olemassa oleva, maisemallisesti arvokkaaksi tunnistettu puusto ja kalliot säilytettäviksi, sekä paikat johon tulee istuttaa uutta puustoa. Uudisrakentaminen on sovitettu ympäröivään mai-semaan ja rakennettuun ympäristöön porrastamalla massoja me-ren rantaa ja pientaloja kohti ja rajoittamalla rakentamisen kor-keutta niin, että uudisrakentaminen jää puuston latvuston alapuo-lelle.  
Kaava-alueen ratkaisut Rastilannevan vesitasapainoon on arvioitu nojaten Rastilannevan hoito- ja käyttösuunnitelmaan (2006), voi-massa olevan asemakaavan ratkaisuihin sekä asiantuntija-arvioi-hin. Kaikkinensa nevan vesitasapainoon vaikuttavien mahdollisten toimenpiteiden on tunnistettu sijoittuvan kaava-alueen ulkopuo-lelle. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.5.–21.6.2021 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. 
Nähtävilläoloaikaa jatkettiin kahdella päivällä karttapalvelussa 8.6.–9.6.2021 olleen teknisen vian vuoksi. 
Muistutukset 
Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta. 
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakenta-misen kerroslukujen ja mittakaavan tarkoituksenmukaisuuteen ja sovittamiseen Ramsinrannan arvokkaaseen maisemaan ja raken-nettuun ympäristöön sekä täydennysrakentamisen vaikutuksiin läheisten pientalojen yksityisyyteen, alueen viheryhteyksiin, luon-nonsuojelualueelle ja linnustolle.  
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Viranomaisten lausunnot 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat uudisrakennusten sovittamiseen Ramsinrannan arvoympä-ristöön ja julkisiin liikenneyhteyksiin alueella. 
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-kus) - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo.  Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) totesi, että asemakaa-van muutos ei edellytä vesihuollon lisärakenteita. Lisäksi seuraa-vat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy ja Helen säh-köverkko Oy. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen 
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.  
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset: 
Muistutusten johdosta ja kaupunginmuseon lausunnon johdosta: 
 kaavakartassa hotellin laajennusosan rakennusalan koillis-kulma on laskettu kaksikerroksiseksi ja rakennusalaa on pie-nennetty tontin itä- ja eteläreunoilla  
 kaavakarttaan on merkitty hotellirakennuksen pohjoispuolelle istutettava alue, jolla kaupunkikuvallisesti merkittävä puusto tulee säilyttää ja tarvittaessa uudistaa sekä kallioalueille maanpinnan likimääräiset korkeusasemat  
 kaavakarttaan on lisätty määräys koskemaan P-korttelialuetta: Uudisrakennuksen tulee muodostaa tasapainoinen koko-naisuus korttelin 54201 rakennusten kanssa. Julkisivut tulee sovittaa ympäristöönsä aukotuksella, materiaalivaihdoksilla, räystäsratkaisuilla sekä katosrakenteilla. 
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta: 
 kaavaan on lisätty määräys ALP-korttelialueelle: Kansipihalle saa rakentaa pysäköintilaitosta palvelevan porrashuoneen ja tekniset tilat. Tilat tulee suunnitella osana piharakenteita ja ra-kennuksen arkkitehtuuria.   
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 kaavaan on lisätty määräys koskemaan koko kaava-aluetta: Pohjavedenpintaa ei saa pysyvästi alentaa. Pohjavedenpinnan alapuoliset rakenteet tulee vedenpaine-eristää.  
 kaavaan on lisätty määräys koskemaan P-korttelialuetta: Ra-kennuksen tai sen osan purkamista koskevan lupahakemuk-sen mukaan on liitettävä selvitys rakennuksen purkumateriaa-lien kestävästä käsittelystä.  
 kaavakarttaan on lisätty merkintä katoksen rakennusalasta, sekä määräys: katoksen tulee suojata viereistä tonttia huolto-ajon melulta ja se tulee toteuttaa hulevesiä viivyttävänä viher-kattona. 
 kaavaan on lisätty määräys P-korttelialueen ympäristöteknii-kasta: Rakennuksen ja maanalaisten pysäköintitilojen ilman-vaihtojärjestelyt tulee suunnitella ja järjestää siten, ettei niistä aiheudu ilmanlaatu- tai meluhaittaa kaava-alueelle tai sen lä-hiympäristöön.  
 Valkkusuonkujan taskupysäköintipaikkaa on siirretty kaavakar-tassa ja liikennesuunnitelmassa pohjoiseen 
 pysäköinnin määräykset on muokattu koskemaan korttelialu-eita erillisten toimintojen sijasta 
 piha-alueen istutusmerkintöjä on yhdenmukaistettu 
 kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia asuinrakennusten ja hotellin tulevaisuuden laajennusoption ra-kennusalojen osalta 
 selostusta täydennetty vastaavilta osin.   Aineistoon tehdyt täydennykset: 
- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta - HSL lausunnon johdosta kaavaselostuksen kappaleeseen ekologinen kestävyys on lisätty tarkennus siitä, että joukkolii-kenteen palvelutason nosto viittaa mahdollisuuteen kehittää lähibussilinjan reittiä alueen asukkaita paremmin palvelevaksi   - kaavaselostusta on täydennetty uuden voimassa olevan maanalaisen yleiskaavan osalta - kaavaselostukseen on lisätty HAVA-työkalulla (Helsingin ase-makaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä, 2021) saadut tulokset kappaleeseen vaikutukset ilmastonmuutoksen hillin-tään ja sopeutumiseen - kaavaselostukseen on lisätty tieto luonnonsuojeluasetuksen liitteiden päivityksestä, jossa lahokaviosammal poistettiin erityi-sesti suojeltavien lajien listalta (17.6.2021/521) - asemakaavan seurantalomaketta on päivitetty  - muistutusten johdosta selostuksen liitteenä oleviin viitesuunni-telmiin on lisätty tarkennettu maantasonäkymä hotellin laajen-nusosasta.   
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- selostukseen on tarkennettu muistutusten ja lausuntojen joh-dosta osioita: vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja raken-nettuun ympäristöön, vaikutukset luontoon ja maisemaan ja vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön   - kaavakartan nimiö on päivitetty - kaavakartasta ja selostuksesta on korjattu kirjoitusvirheitä- ja asuja. Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-teltu asianomaisten tahojen kanssa. 
Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle 

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 26.10.2021 kaupunginhallituk-selle 26.10.2021 päivätyn Vuosaaren Furuborginkatu 6 ja 8:n ase-makaavan muutosehdotuksen nro 12671 hyväksymistä. 
Toimenpiteet kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen jälkeen  

Asemakaavoituspalvelu on tehnyt kaavakartan määräyksiin ja muuhun kaava-aineistoon asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan ja tontin omistajan välisten neuvottelujen sekä jatkosuunnittelun perusteella vähäisiä muutoksia seuraavasti:   Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset: 
 Palvelurakennusten korttelialueen pääkäyttötarkoitusmerkin-tää tarkennettu siten, että tontille saa rakentaa hotellin ja ma-joitustoiminnan tiloja ja niihin liittyvät palvelutilat. Alueelle ei saa sijoittaa asumista.   
 ALP-korttelialueella varasto- huolto- ja aputiloja koskevaa määräystä on täydennetty niin, että tilat saa rakentaa kaavan liitteenä toimineen viitesuunnitelman mukaisesti asemakaava-karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.  
 ALP-korttelialueelle on lisätty määräys: Kunkin rakennuksen yhteen ylimmän kerroksen asuntoon saa sallitun kerrosluvun lisäksi rakentaa parven tai toisen kerroksen vesikaton ylimmän sallitun korkeusaseman puitteissa. 
Aineistoon tehdyt täydennykset: 
 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den sekä korttelialueiden kuvauksien osalta.  
Helsingissä 3.2.2022 
Marja Piimies 
asemakaavapäällikkö 
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin
edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat.

FURUBORGINKATU 6 JA 8, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Furuborginkadulle suunnitellaan hotellin laajennusosaa ja Valkku-
suonkujan varteen 3-5-kerroksisia kerrostaloja.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee korttelin 54350 tontteja 2 ja 3, osoit-
teessa Furuborginkatu 6 ja 8, Furuborginkatua ja Valkkusuonkujaa sekä
tonttien viereisen puistoalueen reunaa.

Tavoitteena on mahdollistaa Hotelli Rantapuiston laajeneminen kong-
ressihotelliksi ja vahvistaa näin alueen elinkeino- ja palvelurakennetta

http://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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sekä muuttaa nykyisin hotellin pysäköintikäytössä olevan alueen ase-
makaavaa siten, että asuntorakentaminen keskittyy Valkkusuonkujan
varteen 3-5-kerroksisiin kerrostaloihin. Suunnittelussa varaudutaan
myös hotelliin liittyvien palveluiden mahdollisiin myöhempiin laajennus-
tarpeisiin, vaikkei nyt valmisteltava asemakaavan muutos sellaisenaan
mahdollista niiden rakentamista. Suunnitelmissa tonttien 54350/2 ja 3
tonttijaot ja rakennusalat määritellään uudelleen niin, että uusi rakenta-
minen luo kaksi aluekokonaisuutta, jotka liittyvät ympäröiviin toimintoi-
hin: Hotelli Rantapuiston alueeseen ja Valkkusuonkujan asuntokatuun.

Tonttien 54350/2 ja 3 rakennusoikeutta ja kerroslukumääriä nostetaan.
Tontti 54350/2 jaetaan kahteen osaan ja sen käyttötarkoitus muutetaan
pientaloalueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja palvelurakennus-
ten alueeksi ja Valkkusuonkujalle lisätään jalankulunkäytävä. Asuinker-
rostalojen korttelialueelle suunnitellaan esimerkiksi senioreille suunnat-
tuja asuntoja 3-5-kerroksisiin kerrostaloihin.

Palvelurakennusten tonttia kasvatetaan. Hotellin laajennusosaa suunni-
tellaan ensisijaisesti nykyisen kuntosalirakennuksen paikalle. Laajen-
nusosaan sijoittuu kongressikeskuksen tilat sekä uusia majoitushuo-
neita.

Uuden rakentamisen mittakaava pyritään sovittamaan olemassa olevan
rakennuskannan pienipiirteisyyteen, Hotelli Rantapuiston suojeltuun ra-
kennettuun ympäristöön ja Ramsinrannan maisemalliseen arvoympäris-
töön tuomalla massoihin porrastuneisuutta ja viitteitä alueen arkkiteh-
tuurista sekä tutkimalla uudisrakennusten vaikutuksia alueen kaupunki-
kuvassa ja maisemassa. Suunnitteilla oleva asemakaavan muutos vas-
taa Helsingin kaupungin strategian ja yleiskaavan asettamia tavoitteita
asuntotuotannon ja matkailupalveluiden edistämisestä.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(ideasuunnitelma) on esillä 1.6.–26.6.2020 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula.) Asiakaspalvelu palvelee
puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot).

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 26.6.2020. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpos-
tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika ja
mielipiteen antamisen tapa 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 ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Vuosaari-toimikunta, Vuosaari-seura ja Vuosaari-säätiö
 Pro Meri-Rastila
 Kallahti Kallvik ry.
 Itä-Helsingin Melojat ry.
 Tringa ry.
 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry.
 Helsingin seudun kauppakamari
 Helsingin Yrittäjät
 Visit Vuosaari
 Visit Finland
 Rakennustaiteen seura ry
 Suomen arkkitehtiliitto ry SAFA
 Elisa Oyj

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin vanhusneuvosto
 Helsingin vammaisneuvosto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäris-
töön, maisemaan 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
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Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-
tin omistajan hakemuksesta.  Kaupunki valmistelee asemakaavan muu-
toksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopi-
muksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2011) tontti 54350/2 on merkitty
erillispientalojen korttelialueeksi ja tontti 54350/3 palvelurakennusten
korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa kokoontumis-, koulutus-, majoitus-, ra-
vintola- ja virkistyspalvelujen tiloja sekä henkilökunnan asuntoja. Pienta-
lotontilla (54350/2) on rakennusoikeutta 3060 k-m2 ja palvelutontilla
(54350/3) 3200 k-m2. Molemmille tonteille saa ajantasakaavan mukaan
rakentaa kaksikerroksisia rakennuksia ja tontille 54350/3 saa rakentaa
maanalaisen tilan.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
asuntovaltaiseksi alueeksi A4, jonka mukaan aluetta kehitetään pääasi-
assa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalve-
lujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,4.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
 Viitesuunnitelmaluonnokset: Hotel Rantapuisto 2, (Artto Palo Rossi

Tikka Architects Oy, 4.5.2020)

Tontilla 54350/3 sijaitsee nykyisin yksikerroksinen urheiluhalli ja tontti
54350/2 toimii Hotel Rantapuiston pysäköintikenttänä.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Johanna Marttila, arkkitehti, p. (09) 310 20337, johanna.marttila@hel.fi

Liikenne
Janne Antila, insinööri, p. (09) 310 20355, janne.antila@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Mikko Tervola, insinööri, p. (09) 310 44131, mikko.tervola@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Elise Lohman, maisema-arkkitehti p. (09) 310 26349, elise.lohman@hel.fi

Rakennettu kulttuuriympäristö
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi

mailto:johanna.marttila@hel.fi
mailto:janne.antila@hel.fi
mailto:mikko.tervola@hel.fi
mailto:elise.lohman@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
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Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 15.5.2020

Tuukka Linnas

tiimipäällikkö

http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 tontin omistajan hakemuksesta

OAS

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 1.6.–26.6.2020
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Vuosaari-leh-

dessä
• mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus
• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot
• kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään lau-

takunnalle arviolta vuonna 2021
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka

löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat
• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-

teydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

Hyväksyminen
• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana
• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.

http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://www.hel.fi/kaavakuulutukset
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat














Havainnekuva

Kuva: Arkkitehtityöhuone:ARPT Oy, TREA Team for Resilient Arcitecture Oy, Aino Landscaping Oy



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.
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