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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

Kampin hiljentymiskappelin (Narinkka 4) asemakaavan muutos (nro 12611)

Vuorovaikutusraportin sisältö

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-
sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-
teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet
niihin.

Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13.
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Kaavoituksen eteneminen
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 14.1.
4.2.2019

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotoissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta ei ollut huomautettavaa asemakaavan muu-
toksesta. Kannanotoissa tuotiin esille Pisararadan suunnitelma-ai-
neisto, alueen vesijohtojen vaikutus sekä valtakunnallisesti merkittävän
rakennetun kulttuuriympäristön huomioiminen. Kannanotoissa esitetyt
asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että jatkosuunnitte-
lussa tarkennetaan laadittujen suunnitelmien vaikutusta laajennusosan
suunnitteluun.

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Väylävirasto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vastineet viranomaisten kannanottoihin

Kannanotoissa ei ollut huomautuksia kaavaa kohtaan. Kannanotoissa
annetut tiedot merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta kohdistui uudisrakennuksen muotoon ja sijaintiin. Uudisosa ei
saisi peittää Danske pankin asiakassisäänkäyntiä, eikä portaikon ala-
päähän saisi muodostua varjoisaa paikkaa. Mielipide on otettu huomi-
oon kaavoitustyössä siten, että uudisosaa on muotoiltu uudelleen avo-
naisemmaksi siten, että portaikko näkyy hieman kutsuvammin Narin-
kan suunnasta.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl.

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin

Laajennusosan sijainti ja kaupunkiympäristön muutos

Laajennusosa muuttaisi ympäristöä siten, että Simonkentän Hotellikiin-
teistöt Oy:n ja kappelin välinen portaikko muuttuisi varjoisammaksi ja
olisi altis häiriökäyttäytymiselle ja houkuttelisi ihmisiä tekemään sinne
tarpeitaan.
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Vastine

Varjoisaa kohtaa on jatkosuunnittelussa kehitetty siten, että laajen-
nusosan ja hotellikiinteistön väliä on kasvatettu. Myös porras on otettu
näkyviin, jolloin vaikutelma suojaisesta pussin perästä vähenee. Reitti
on tärkeä ja sen käyttöä ja sujuvuutta on tarkoitus parantaa siten, että
ylätasanteella hotellin edusterassilta pääsee portaikolle kiertämättä tek-
nistä rakennelmaa. Varjoisuutta on tarkoitus jatkossa vähentää lisää-
mällä ja suunnittelemalla valaistus sellaiseksi, että portaikko ei houkut-
telisi häiriökäyttäytymistä.


