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VUOROVAIKUTUSRAPORTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin. 
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.   

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  
Vireilletulo 
 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin haltijan hakemuksesta  
 

▼ 
OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 14.1.–4.2.2019   
• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja lehdessä 

(Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Helsingin Uutiset) 
• mahdollisuus esittää mielipiteitä 

 

▼ 

Ehdotus 
• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville  
• kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuu-

lutukset 
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot   
• kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään lau-

takunnalle arviolta keväällä 2020 
• 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.  
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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 / kaupunginmuseo  Vastineet viranomaisten kannanottoihin   Kannanotoissa ei ollut huomautuksia kaavaa kohtaan. Kannanotoissa annetut tiedot merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten.   Yhteenveto mielipiteistä   Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. Mielipide osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui uudisrakennuksen muotoon ja sijaintiin. Uudisosa ei saisi peittää Danske Bankin asiakas-sisäänkäyntiä, eikä portaikon alapäähän saisi muodostua varjoisaa paikkaa. Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uu-disosaa on muotoiltu uudelleen avonaisemmaksi siten, että portaikko näkyy hieman kutsuvammin Narinkan suunnasta.   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.   Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 27.9.–28.10.2019   Muistutukset   Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.   Viranomaisten lausunnot   Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-sesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.  Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo  Yhteenveto viranomaisten lausunnoista  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ilmoitti, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Ase-makaavan muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.     


