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Asemakaavan muutosehdotuksen 12399 olennainen osa on Ramsinrannan
korttelissa 54207 sijaitsevan entisen pientalotontin (AR) muuttaminen asuntolarakennusten korttelialueeksi (AS), joka palvelisi läheiselle ranta-alueelle ehdotettavaa lisärakentamista (A-1, koulutusrakennusten korttelialue) olemassa olevan
AH-1 –tontin viereen.
Sekä asemakaavaehdotuksessa että siihen liittyvässä viitesuunnitelmassa uudet
korttelialueet muodostavat pienimittakaavaiseen ympäristöön nähden poikkeavan
massiiviset rakennukset.
Asuntolarakennus ’Harbo Lodge’ korttelissa 54207 liittyy pientalojen korttelialueeseen (AR) ja rakennuksen massoittelussa tulisi huomioida paremmin ympäristön pientalot sekä myös viereisen tontin 54207/5 asuinrakennus, johon kohdistuu
suojelumääräys sr-1. Kyseinen rakennusoikeus sinänsä vastaa melko hyvin viereisten pientalotonttien tehokkuutta e = 0,40, mutta asemakaavassa esitetty rakennusala on ympäristössään vieras. AR-korttelialueen rakennusalat on omassa asemakaavassaan esitetty ohjeellisina rakennuskohtaisina rakennusaloina ja vastaavaa
menettelyä rakeisuuden aikaansaamiseksi olisi syytä käyttää myös AS-korttelin
osalta.
Koulutusrakennus ’Harbo Academy’ 54209 on sijoitettu nykyisessä asemakaavassa
11572 (v. 2007) määrätylle lähivirkistysalueelle (VL), jolla on luonnonsuojelullista
arvoa (sl-2; sisältyy myös tärkeään lepakkoalueeseen). Kyseinen sijoitus tarkoittaa
maiseman muutosta. Rakennus on liian massiivinen ja erottuva ulottuessaan nykyisen vesirajan yli vesialueelle. Mahdollinen rakentaminen tulisi sovittaa paremmin
ranta-alueen viereisten rakennuskohteiden (rantasaunat ja v. 2016 rakennettu melontakeskus Harbonkadun päässä) muodostamaan väljään ja puistomaiseen kokonaisuuteen. Tällöin myös AH-1 –korttelialueelle rakennettu sauna- ja koulutusrakennus ’Harbo Lounge’ oleskelu- ja neuvottelutiloineen säilyisi alueen maamerkkinä. Nyt esitetty uuden koulutusrakennuksen tonttitehokkuus on lähes kaksinkertainen viereiseen AH-1 –tonttiin nähden.
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Asemakaavan teksti määrää yleisesti rakennusten sovittamisesta ympäristöönsä
luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen. Tekstiosa on kuitenkin edellä mainitulla
tavalla ristiriidassa mm. kartan rakennusalamerkintöjen kanssa eivätkä ne näin
ollen anna eväitä toivotun kaupunkikuvan tuottamiseksi. Myöskään pelkän julkisivuverhouksen määrääminen tehtäväksi tummasta puusta ei ole riittävä laadukkaan
lopputuloksen varmistamiseksi.
Lisääntyvän huoltoliikenteen ja paikoitustarpeen järjestäminen ei ole täysin ongelmatonta. Korttelissa 54207 autojen määrä lisääntyy jo entuudestaan haastavalla
tontin sisäänajoreitillä, kun pientalot muuttuisivat asuntolaksi. Harbonkadun päässä
asemakaavaehdotuksen rajauksen ulkopuolella sijaitsevan kääntöpaikan ja pysäköintialueen suurentaminen ei liene ongelma, mutta paikoitustarpeen lisääntyminen
olisi kuitenkin otettava huomioon myös asemakaavassa. Lisäksi korttelin 54209 uuden koulutusrakennuksen huolto- ja asiakasliikenteen järjestäminen huolestuttaa ja
siihen liittyvää määräystä paikoituskieltoineen tulisi tarkentaa.
On ymmärrettävää, että viitesuunnitelma on tehty ainoastaan asemakaavaehdotusta tukevana yleiskuvauksena. On myös ymmärrettävää, että Planmeca
Oy:n aloitteesta vireille tullut asemakaavan muutos tuottaa synergiaa yrityksen jo
olemassa olevien rakennuskohteiden kanssa, mutta asemakaavaa tulisi tarkentaa
ja tehokkuutta tarkistaa ottamaan paremmin huomioon ranta-alueen arvokas
ympäristö.

Lauri Jääskeläinen
virastopäällikkö

Henna Helander
yliarkkitehti
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HEL 2015-009106, Meri-Rastilan Lohiniemenrannan tonttien 54207/9 ja 54209/1
sekä lähivirkistys- ja vesialueiden asemakaavan muutos (nro 12399)

Helen Oy:n rakennettu kaukolämpöjohto sijaitsee Harbonkadulla. Siitä on mahdollista ottaa kaukolämpöyhteys
hankkeelle.
Yhteyshenkilömme on hankevastaava Kari Jäske, 0505592208.
Helen Oy:llä ei ole muuta lausuttavaa.
t. Kyösti Oasmaa
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