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YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Asemakaavoitus: Janne Prokkola, yksikön päällikkö
Kaavapiirtäminen: Päivi Kaartinen, suunnitteluavustaja
Liikenne- ja katusuunnittelu: Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu:
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti
Teknistaloudelliset asiat: Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri

Hakijataho
Helsingin seurakuntayhtymä

Hankesuunnittelu

K2S arkkitehdit Oy, arkkitehti Mikko Summanen
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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kampin hiljenty-
miskappelia, joka sijaitsee Kampissa Narinkan laidalla. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa kappelin asiakastilojen laajentamisen. Laajen-
nus ei vaikuta puisen kappelin itsenäiseen asemaan kaupunkiti-
lassa.

Tavoitteena on parantaa kappelin toimintaedellytyksiä vastaanot-
taa asiakkaita ja järjestää tilaisuuksia.

Uutta kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten kerros-
alaa on 70 kerrosneliötä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että jalus-
taosa laajenee ja Simonpuistikkoon johtava porras jää rakennuk-
sen taakse.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan
kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lau-
suntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huo-
mautettavaa. HSY ilmoitti, että asemakaavan muutos ei edellytä
aluetta palvelevien yleisten vesijohtojen ja viemärien siirtämistä.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on parantaa Kampin hiljentymiskap-
pelin toimintaedellytyksiä vastaanottaa asiakkaita ja järjestää tilai-
suuksia. Muilta osin asemakaava päivitetään vastaamaan nykyti-
lannetta.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että keskustan elinvoimaisuutta kehitetään ja si-
ten, että hanke ehkäisee osaltaan segregaation kehittymistä.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 425 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 70 k-m2.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on Kampin hiljentymiskappeli ja sen asiakas-
tilat.

Vuonna 2012 valmistunut hiljentymiskappeli on nykyään tärkeä
osa kirkon sosiaalityötä keskellä kaupunkia.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue
(YK)

Nykyisen rakennuksen asiakaspalvelutiloja laajennetaan. Yleisö-
palvelutilojen tulee avautua Narinkan tasolle n. +10. Kerrosala
kasvaa 70 k-m2. Korttelialue kasvaa laajennuksen osalta ja ole-
massa olevan puisen kappelin osalta tarkistetaan vastaamaan ra-
kennettua tilannetta.

Nykyisen puisen kappelin osalle kaava ei salli muutoksia.

Liikenne

Lähtökohdat

Alue on torialuetta ja vilkasta kävelyaluetta.

Kaavaratkaisu

Torialue pienenee laajennuksen verran. Kävely-yhteys porrasyh-
teydeltä hotellin ylätasanteen edustalle avataan.

Palvelut

Lähtökohdat

Tontilla on kirkon rakennus ja seurakunnan asiakaspalvelutiloja.

Kaavaratkaisu

Laajenevat asiakastilat voivat palvella asiakaskohtaamisia ny-
kyistä paremmin.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
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Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Alueella ei ole luonnonympäristöä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei muuta nykytilannetta.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Alueella ei ole rakennussuojelukohteita.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisussa ei osoiteta uusia kohteita suojeltavaksi.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on teknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu on liitettävissä olemassa olevaan teknisen huollon
verkostoon.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema on nykytilanteessa noin
+9,7 (N2000). Laajennus sijoittuu osin olemassa olevan Simonka-
dun pysäköintilaitoksen kannen päälle.

Kaavaratkaisu

Kaavaa varten on laadittu yleissuunnitelmat laajennusosan perus-
tamisesta. Laajennus perustetaan maanvaraisten anturoiden va-
raan. Osalla rakennusta anturat tukeutuvat olemassa olevaan Si-
monkadun pysäköintilaitoksen yläpohjaan. Nykyisen tiedon perus-
teella voidaan todeta, että olemassa olevan kannen kuormakapa-
siteetti kantaa hyvin laajennuksesta tulevat kuormat. Laajennuk-
sen pohjarakentamiseen liittyvät ratkaisut tarkentuvat jatkosuun-
nittelun yhteydessä.
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Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun
ympäristöön, liikenteeseen, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön.

Kaavaratkaisun vaikutukset ovat vähäiset. Porrasyhteyden näky-
vyys Narinkan suuntaan heikkenee. Yhteyden käytettävyys Si-
monkadulta Narinkalle on tarkoitus saada sujuvammaksi avaa-
malla ylemmän tason kaidetta. Autoliikenteeseen kaavaratkaisulla
ei ole vaikutuksia.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Kaavaratkaisu edistää ihmisten sosiaalisia oloja parantamalla kir-
kon tuottaman sosiaalipalvelujen toimintaedellytyksiä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-

vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on keskustatoimintojen aluetta. Kaavaratkaisun kohdalla on
merkintä rautatietä varten (Pisararata). Nyt laadittu kaavaratkaisu
on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.



9 (12)

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kallioresurssialu-
eella. Maanalaisessa yleiskaavassa on tilavaraus suunnitellun rai-
deliikennetunnelin ohjeelliselle linjaukselle. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 11858 (tullut voimaan
22.1.2010). Kaavan mukaan kappeli on kirkkojen ja muiden seu-
rakunnallisten rakennusten korttelialuetta. Tontin sallittu kerrosala
on 300 k-m2. Rakennusala täyttää koko korttelin.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

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 2018 kaupungin aloitteesta ja
tontin vuokralaisen hakemuksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helen Sähköverkko Oy
 Väylävirasto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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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/suunni-
telmat sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-
bladetissa ja Helsingin Uutisissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 14.1. 4.2.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotoissa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta sekä valmisteluaineistosta ei ollut huomautettavaa asema-
kaavan muutoksesta. Kannanotoissa tuotiin esille Pisararadan
suunnitelma-aineisto, alueen vesijohtojen vaikutus sekä valtakun-
nallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön huomioimi-
nen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitus-
työssä siten, että jatkosuunnittelussa tarkennetaan laadittujen
suunnitelmien vaikutusta laajennusosan suunnitteluun.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. Mielipide osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui uudisra-
kennuksen muotoon ja sijaintiin. Uudisosa ei saisi peittää Danske
Bankin asiakassisäänkäyntiä, eikä portaikon alapäähän saisi
muodostua varjoisaa paikkaa. Mielipide on otettu huomioon kaa-
voitustyössä siten, että uudisosaa on muotoiltu uudelleen avonai-
semmaksi siten, että portaikko näkyy hieman kutsuvammin Narin-
kan suunnasta.

Vastine mielipiteiseen on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 27.9. 28.10.2019

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

http://www.hel.fi/suunni-telmat
http://www.hel.fi/suunni-telmat
http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. HSY
ilmoitti, että asemakaavan muutos ei edellytä aluetta palvelevien
yleisten vesijohtojen ja viemärien siirtämistä.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista viranomaisten lausunnoista.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
14.1.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611
hyväksymistä.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen kaavakarttaan
on tehty vähäisiä teknisiä tarkistuksia: ylimääräinen rakennusalan
osan raja on poistettu ja korttelialueen rajaa on tarkistettu siten,
että uutta torialuetta ei muodostu ja siten, että tontin kaarevia ra-
joja on siistitty laskennallisista syistä. Tarkistukset eivät vaikuta
kaavan sisältöön.

Helsingissä 16.3.2020

Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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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




































