
Oas 1393-00/18 1   (4)
Hankenro 3221_8
HEL 2018-010343
14.12.2018

Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

KAMPIN HILJENTYMISKAPPELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Narinkan vieressä olevaa Kampin hiljentymiskappelia laajenne-
taan.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Kampin hiljentymiskappelia Narinkan lai-
dalla. Tavoitteena on mahdollistaa Kampin hiljentymiskappelin kohtaa-
mistilojen laajentaminen, jotta kappeli pystyisi palvelemaan paremmin
asiakkaitaan. Laajennus on suuruudeltaan noin 68 k-m2. Itse puinen
kappeli pysyy ennallaan ja sen kaupunkikuvallinen asema itsenäisenä
monumenttina ei tule muuttumaan.
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Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (se-
lostusluonnos, viitesuunnitelma) on esillä 14.1. 4.2.2019 seuraavissa
paikoissa:
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma to klo 9 16,
pe 10 15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liitty-
vää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunni-
telmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 4.2.2019. Kirjalliset mielipiteet
lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11 13, avoinna arkisin ma pe klo 8.15 16) tai sähköpostilla hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen.

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

 Helsingin Yrittäjät
 asiantuntijaviranomaiset

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja liikentee-
seen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vai-
kutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmis-
teluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viran-
omaiset ja osalliset.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunni-telmat
http://kartta.hel.fi/suunni-telmat
mailto:hel-sinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:hel-sinki.kirjaamo@hel.fi
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Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitus on tullut vireille Helsingin
seurakuntayhtymän aloitteesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2009) alue on merkitty torialu-
eeksi. Alueella on voimassa myös maanalainen asemakaava (2015) Pi-
sararataa varten.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
keskustatoimintojen alueeksi.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun kult-
tuuriympäristön alueelle (RKY 2009, Vakuutusyhtiö Pohjolan talo, Lasi-
palatsi ja Rautatalo).

Suunnittelualuetta koskeva rakennuskielto:
 alueella on voimassa rakennusten ensimmäisiä kerroksia koskeva

rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.

Kampin kappeli sijaitsee omalla tontillaan. Kappeli laajenisi nykyiselle
asemakaavan torialueelle. Laajennuksen kohdalla on maanalaisia tiloja.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, p. (09) 310 37233,
janne.prokkola@hel.fi

Kajsa Lybeck, arkkitehti, p. (09) 310 37052, kajsa.lybeck@hel.fi

Liikenne
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37122,
pekka.nikulainen @hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Mikko Juvonen, projektipäällikkö, p. (09) 310 37252,
mikko.juvonen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.

mailto:janne.prokkola@hel.fi
mailto:kajsa.lybeck@hel.fi
mailto:mikko.juvonen@hel.fi
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen


