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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee hotellin tonttia, joka sijaitsee Kampin metroaseman vieressä osoitteessa Rune-berginkatu 2 ja katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa hotellin laajentamisen tontilla olevalle aukio-alueelle. Uudisosien väliin ra-kentuu kapeampi aukiotila. Naapurikiinteistöjen ilmanvaihto- ja poistumistiejärjestelyt integroidaan uudisosiin. Korttelin läpikävel-tävyys säilyy. Hotellin saattoliikenne osoitetaan Runeberginkadun puolelta. Hotellin ja Sähkötalon maanalainen huolto- ja pysäköin-tiajoyhteys Kampin joukkoliikennetunnelin kautta ja hotellin kellari-tilojen kautta Sähkötalon kortteliin 4216/1 säilyy.    
Tavoitteena on parantaa hotellin toimintaedellytyksiä kongressiho-tellina.  
Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan, miten uudis-rakentaminen sijoittuu suhteessa tontin olemassa olevaan raken-nuskantaan, Kampin kolmion asuinkortteliin, suunnitteilla olevaan keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukseen ja Salomonkadun varren aukioiden sarjaan, Helsingin juutalaisen seurakunnan sy-nagogan näkyvyyteen kaupunkitilassa sekä Sähkötaloon.  
Uutta kerrosalaa on 7 400 k-m2, josta 6 400 k-m2 sijaitsee maan päällä ja 1 000 k-m2 maan alla. Maanpäällinen ja maanalainen kerrosala on yhteensä 21 950 (19 550 + 2 400) k-m2. Tonttitehok-kuus on et = 5,41. Hotellin huonemäärä kasvaa 262:sta yhteensä 405 huoneeseen. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että osa aukiotilasta muuttuu rakennetuksi. Ensimmäisen kerroksen asia-kaspalvelutilat elävöittävät katuympäristöä. Saattoliikenteen osoit-taminen Runeberginkadun puolelle siirtää ajoyhteyden pois Salo-monkadulta ja Malminkadulta, uusi kapeampi aukio voidaan ottaa yksinomaan oleskelu-, terassi- ja jalankulkukäyttöön.    Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen tontin. Kiinteistö Oy Keskustahotelli/ Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omis-taa rakennuksen ja hallinnoi tonttia. Kaavaratkaisu on tehty hake-muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-distuivat kaupunkirakenteen muuttumiseen, julkisen aukion me-nettämiseen, kaupunkikuvallisen ajatuksen hävittämiseen, histori-allisten kerrostumien poistumiseen ja synagogan näkyvyyteen pit-kissä näkymissä, uudisrakennuksen massiivisuuteen, suunnitellun aukion riittämättömyyteen, vesiaiheen luonteeseen, ilmastonmuu-toksen ehkäisyyn, turvallisuuteen ja suunniteltuun Terveys- ja hy-vinvointikeskukseen. Nykyisiä suunnitelmia vastustettiin.  
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Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat Sähkötalon sekä met-ron liikennöinnin jatkuvuuden huomioimiseen rakentamisen ai-kana erityisesti tärinöiden ja louhintojen osalta, viereisten katujen linja-autoliikenteen sujuvuuteen, Kampin kaupunkikuvan merkittä-vään tiivistymiseen ydinkeskustaan sopivalla tavalla ja alueellisen vesihuollon riittävyyteen. Lisäksi kaupunginmuseo toteaa lausun-nossaan, että hotellilaajennus turmelee arkkitehtuuriltaan korkea-tasoisen hotellirakennuksen ominaispiirteet. Kaavaehdotuksessa OAS-vaiheen jälkeen tehdyt viitesuunnitelman muutokset eivät ole edistäneet hotellirakennuksen arkkitehtonisten arvojen tai jul-kisen kaupunkiaukion säilymistä, vaan ne kaavaehdotuksessa menetetään.  
Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.  

Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa hotellikiinteistön toi-mintaedellytysten parantaminen kongressihotellina liikekeskustan laajentumisen vyöhykkeellä. Alue sijaitsee hyvien joukkoliiken-neyhteyksien varrella Kampin metroaseman vieressä.  
Tavoitteena on kasvattaa hotellin liiketoiminta kannattavalle ta-solle mahdollistamalla huonemäärän lisäämisen ja parantamalla kokoustilojen tarjontaa ensimmäisessä kellarikerroksessa.  
Salomonkadun ja Malminkadun luonne tonttikatuna vahvistuu, kun hotellin saattoliikenne siirretään Runeberginkadulle.   
Uudisosat liitetään ilmeeltään kerrokselliseen kaupunkitilakoko-naisuuteen olemassa olevan rakennuksen räystäskorkeuksia nou-datellen Kampin kolmion asuin- ja palvelutalo, Autotalo ja suunnit-teilla oleva Terveys- ja hyvinvointikeskus sekä suojeltu Sähkötalo huomioiden. Laajennus porrastuu Salomonkadun puolella länteen päin mentäessä varmistamaan asuinkorttelin riittävä valonsaanti. Uudisosat rajataan siten, että niiden väliin rakennettavan aukion kautta mahdollistetaan Juutalaisen synagogan näkyvyyden säily-minen kehystettynä kaupunkikuvassa.  
Hotellin laajennus sijoittuu kahteen 6-8-kerroksiseen uudisosaan. Uusi pääsisäänkäynti sijoittuu Runeberginkadun puolelle päära-kennuksen laajennusosaan. Toisen kerroksen vastaanottotilasta on yhteys kahteen hotellisiipeen Malminkadun puolen kaksiker-roksisen osuuden kautta. Ensimmäisessä kellarikerroksessa lisä-tään kokous- sekä hotellitoimintaa palvelevien tilojen määrää. Toi-sessa kellarikerroksessa olemassa olevat autopaikat ja hotellin sekä Sähkötalon huoltoajoyhteys joukkoliikennetunnelista säily-vät. Tonttiin liitetään teknisenä tarkistuksena 5 m2 katualueen 
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osuus Kampin torin puolella, jotta olemassa oleva rakennus sijoit-tuisi kokonaan tontin rajojen sisäpuolelle.    
Uusi aukiotila rauhoitetaan oleskeluun ja kävelyyn. Aukio liitetään korttelin katuympäristöön ja Kampin aukioiden sarjaan arkadein. Ensimmäiseen kerrokseen mahdollistetaan asiakaspalvelutiloja, jotka elävöittävät katutilaa ja uutta kapeampana rakentuvaa au-kiota.  
Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden Kasvun paikka - Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista siten, että edistetään Helsingin elinvoiman ja vetovoimaisuuden raken-tamisessa. Edistetään Helsinkiä toimivana tapahtumien kehittä-jänä, toimivana tapahtumien alustana sekä suosittuna kongressi-kohteena. Parannetaan Helsingin kilpailuasemaa kulttuurin, urhei-lun, kansainvälisten kongressien, messujen ja muiden suurtapah-tumien isäntäkaupunkina. 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdys-kuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. 

Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on 4 061 m2. 
Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 7 400 k-m2:llä. 
Asemakaavamuutoksen kerrosala on yhteensä 21 950 (19 550 + 2 400) k-m2. Uudesta kerrosalasta 6 400 k-m2 sijaitsee maan päällä ja 1 000 k-m2 maan alla. Tonttitehokkuus on et = 5,41. Ho-tellin huonemäärä kasvaa 262:sta yhteensä 405 huoneeseen. 

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen historiaa 
Suunnittelualue oli autonomian aikana osa Mannerheimintien (sil-loisen Henrikinkadun) ja Malminkadun välistä kaupungin ja Turun kasarmin varuskunnan toimintaan liittyvää varasto-, kasarmi- ja talousrakennusten sekä harjoituskenttien aluetta. Kampin kolmion kortteli syntyi laajentuvaan Helsinkiin Malminkadun pohjoispuo-lelle kahden ruutukaavaverkon saumakohtaan 1800-luvun lopulla kaupungin ottaessa alueen varasto- ja talouskäyttöön. Alueelle rakennettiin muun muassa arkkitehti Karl Lindahlin suunnittelema kaasukello vuonna 1907, ja rakenne purettiin vuonna 1967.  
Juutalainen seurakunta sai lahjoituksena kaupungilta tontin Mal-minkadun varren eteläpuolelta ja uusi synagoga valmistui vuonna 
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1906. Vuoden 1906 kaavassa nimetään Salomonkatu lyhyenä liit-tymäkatuna Turun kasarmin pohjoispuolella. Alue jäsentyy kaa-vassa useammaksi valtavaksi kortteliksi, synagogan edustalle on merkitty pieni puistikko ja sen viereen Malminkadun suuntainen vuokrakasarmikortteli. Runeberginkadun silta satamaradan yli Töölön kaupunginosaan on merkitty, mutta rakentui vasta 1950-luvulla. Runeberginkatu kaartuu loivasti Malminkadun suun-taiseksi puistikon ja sen vieressä olevan korttelin kohdalla Fredri-kinkadulle.  
Itsenäistymisen jälkeen, Turun kasarmin tuhouduttua kansalaisso-dassa, koko alue siirtyi kaupungin omistukseen ollen edelleen suurimmaksi osaksi armeijan käytössä. Vuoden 1932 yleiskaa-vassa ja tarkemmin Birger Brunilan kaavassa vuodelta 1938 Salo-monkatu on esitetty puurivien reunustamana bulevardina Malmin-kadulle asti, peittäen osittain alleen pienen synagogan edustan puistikon. Suunnitelmissa oli tuolloin muodostaa Salomonkatu osaksi kaupungin keskustasta Länsisatamaan johtavaa pääliiken-neväylää. Kaavassa määritellään paikka Kampin sähköasemalle ja korttelirakennetta muutetaan. Runeberginkadun eteläpään lin-jausta esitetään oikaistavaksi suoraksi, mikä toteutui vasta 1950-luvun puolessa välissä, ja hotellikiinteistön suunnittelualue hah-mottuu kolmion muotoisena erillisenä osa-alueena ensimmäisen kerran. Salomonkadun pohjoispuolelle on esitetty tiivis korttelien rivistö. 
Armeijan käytöstä 1930-luvun puolivälissä vapautuneen Kampin alueen suunnittelua on ohjannut kaupungin liikekeskustan kasvu-paineet ja 1930- 1960-luvuilla vallalla ollut monumentaalisuuden, autoistumisen, liikenteen ja puistojen ihanne. Autoliikenteen kes-kittymä näkyy poikkeuksellisen voimakkaasti alueen rakennuspe-rinnössä. Alue oli laajalti tyhjentynyt varasto-, asunto- ja talousra-kennuksista ja oli linja-autoliikenteen käytössä 1950-luvulle tulta-essa.  
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Ilmakuva Kampin yli itäkaakosta vuodelta 1966, kuva Möller, B.  Helsingin kaupunginmuseo  
Eri suunnittelijoiden keskustasuunnitelmissa 1930-1980-luvuilla alueelle tutkittiin tiiviisti rakennettuja vaihtoehtoisia ratkaisumal-leja. Alvar Aallon keskustasuunnitelma vahvisti aukioiden sarjan syntymisen alueelle. Salomonkadun pohjoispuolelle nousi 1930-1990-lukujen aikana nimekkäiden arkkitehtien suunnittelemat lii-kerakennukset, muun muassa Autotalo vuonna 1957 kansainväli-sen pilvenpiirtäjän mallin mukaan. Sähkötalo valmistui Finlandia-talon ohella ainoana Alvar Aallon keskustasuunnitelman kohteista Kampin alueelle metroaseman sisäänkäyntirakennuksen etelä-puolelle vuonna 1973. 
Kampin kolmion korttelin alueelle sijoittui Alvar Aallon keskusta-suunnitelmassa 1960-luvun alussa kansitasoihin eriytetty linja-au-toasema. Entiset teollisuus- ja kasarmirakennukset purettiin ton-tilta 1960-luvun mittaan, mutta kortteli jäi kehittämättä. Hotellin alue oli pysäköinti- ja viheraluekäytössä. 1970-luvulla kasvanut huoli keskustan asuntokannan vähentymisestä johti siihen, että suurin osa Kampin kolmion alueesta päätettiin varata asumiseen. Korttelin eteläpuolinen kolmion muotoinen alue varattiin hotellille. 
Alueen suunnittelusta järjestettiin yleinen arkkitehtikilpailu vuonna 1983. Hotelli rajasi korttelin osien väliin aukion, joka päätti Kampin kentältä avautuneen itä- länsi-suuntaisen kaupunkitilojen ketjun. Kampin kolmion rakentumisen yhteydessä 1990-luvun alussa Sa-lomonkadun akseli ulotettiin Malminkadulle asti.  
Lopullisen liikekeskustan painopisteen siirtymisen alueelle vah-visti vuonna 2006 valmistunut Kampin kauppakeskus, joka siirsi aluetta hallinneen autoliikenteen ja linja-autojen päätepysäkkitoi-minnan maan alle ja johon liittyi sekä asumista, liiketilaa, kauko- ja lähiliikenteen terminaalitilaa sekä julkisia tori- ja puistoalueita. 
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Laajan hankkeen myötä Salomonkadun kävelykatu vahvistui alu-een läpi johtavaksi istutetuksi kaupunkiakseliksi, joka yhdistää alueen tasoerot ja johon Kampin eri julkiset tilat liittyvät ja avautu-vat ja johon liittyy myös kolme poikittaiskatua.  
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Alueella sijaitsee kolmiosainen hotellikäytössä oleva 2-8-kerroksi-nen rakennus ja sen edusaukio. Hotellikiinteistö sijaitsee Kampin kaupunginosassa Kampin kolmion asuin- ja palvelukorttelia vasta-päätä liikekeskustan laajentumisen alueella Salomonkadun akse-lin varrella. Kampin metroasema, Autotalo ja suojeltu Sähkötalo sijaitsevat sen välittömässä naapurustossa. Korttelia rajaa Mal-minkatu, Runeberginkatu ja Salomonkatu. 
Vuonna 1991 valmistunut SAS hotellin suunnitteli arkkitehti Ilmo Valjakka Kampin kolmion arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuk-sen pohjalta. Toteutuksessa rakennusta on korotettu alkuperäi-sestä ehdotuksesta. Rakennukseen kuuluu kaksi erillistä pääsii-peä ja niitä yhdistävä matalampi lasiseinäinen osa. Kiinteistössä on kaksi koko tontille ulottuvaa maanalaista kellarikerrosta. Toi-sessa kellarikerroksessa on autopaikkoja 33 kpl. Hotellin julkisivut ovat vaaleaa klinkkerielementtiä. Päärakennuksen julkisivussa aukion puolella on puolikaaren muotoinen lasitiilijulkisivu muistu-mana viereisen korttelin puretusta kaasukellosta. Rakennus on yläosiltaan terassoitu Sähkötalon ja Malminkadun suuntiin. Hotel-likiinteistön päärakennuksen torniaihe muodostaa sommitelmalli-sen vastaparin Kampin kolmion asuinkorttelin torniaiheelle. Kohde on korkeatasoinen esimerkki rakennusaikansa modernista hotel-liarkkitehtuurista. 
Kaupunkirakenteellisesti hotellikiinteistö muodostaa yhdessä Kampin kolmion asuin- ja palvelukorttelin kanssa aukiotilojen sar-jan päätteen. Korttelirajoja seurannut massoittelu avaa myös kau-punkikuvallisesti harkitun näkymän Malminkadun synagogalle (Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY 2009).  
Kampin metroaseman sisäänkäyntipaviljongin ja sitä ympäröivän katuaukion paikalle on suunnitteilla Eteläisten alueiden terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudet tilat sekä uusi metron sisäänkäynti. Katuaukiota on tarkoitus uusia ja Salomonkadun puolen aukion osaa suunnitellaan istutuksin korkealaatuiseksi aukiotilaksi, jonka viereen saattoliikenne ohjautuu. Tämän suunnitelman toteutumi-sen myötä Kampin kaupunkirakenne muuttuu ja tiivistyy edelleen. Pitkissä näkymissä hotellikiinteistön asema aukioiden päätepis-teenä poistuu. Tärkeämmäksi nousee Salomonkadun varteen syntyvien aukiotilojen sarja, jossa aukiot yksi kerrallaan aukeavat akselilla edetessä.  



   12 (27)  

  

Kampin asuin- ja palvelukorttelin sisäänpäin kaarevan julkisivun osuudella Salomonkadun jalkakäytävä laajenee kapeaksi toriksi, jolla on istutettu puurivi. Katuosuuden kautta kulkee ajo- ja huolto-yhteys Malminkadulle, joka on suljettu läpiajoliikenteelle Kampin torin suuntaan. Hotellin saattoliikenne on Salomonkadun kautta hotellin edusaukiolle. Pääovi on matalan rakennusosan kohdalla, josta on kulkuyhteys korttelin läpi Malminkadulle.  
Kampin metroaseman suuntaan avautuvan aukiotilan pinta-alasta kolmasosa on varattu Salomonkadulta ohjautuvalle, kaksisuuntai-selle hotellin saattoliikenteelle. Aukiolla sijaitsee Runeberginka-dun suuntaan porttiaiheeksi muodostuva puolikaaren muotoinen 13,5 metriä leveä ja 3,5 metriä korkea tekninen rakennus. Yläta-santeella sijaitsee pitkänomainen kaukaloon rakennettu vesiaihe, joka ohjaa aukion poikki hotellin pääovelle. Runeberginkadun puolella on kesäterassialue ja vesiaiheen toisella puolella Salo-monkatuun rajautuva betonisin istutuslaatikoin ja köysiaidalla ra-jattu oleskelualue. Runeberginkadun suuntaan aukiota rajaa noin metrin korkuinen, muutamalla aukolla varustettu kivipäällysteinen muuri. Lipputankojen kohdalla muuri nousee korkeammalle. Aukio on betoni- ja luonnonkivipäällysteinen. Kiinteistössä on naapuri-kiinteistöjen iv-teknisiä järjestelyjä. Hotellin ja Sähkötalon huolto- ja pysäköintiajo on Salomonkadun maanalaisen liikennetunnelin ja korttelin kellaritilojen kautta.  
Hotellirakennusten korttelialue (KH-1)  
Tontti merkitään hotellirakennusten korttelialueeksi. Alueelle saa sijoittaa hotelli- ja kokoustoimintaa. Rakennuksen ensimmäinen kerros on varattava myymälä-, kahvila-, ravintola- ja muiksi asia-kaspalvelutiloiksi. Maan tasoon liittyvään kerrokseen ei saa sijoit-taa hotellihuoneita. Tontille saa rakentaa kaksi kellarikerrosta. Ra-kennusoikeutta tontille osoitetaan yhteensä 21 950 k-m2 (19 550 + 2 400). Uutta hotellitoimintaa palvelevaa kerrosalaa on 7 400 k-m2, josta 6 400 k-m2 sijaitsee maan päällä ja 1 000 k-m2 maan alla. 
Tontille on suunniteltu nykyisen hotellirakennuksen laajennus ole-massa olevalle aukio-alueelle. Laajennus muodostuu kahdesta uudisrakennusosasta, jotka liitetään olemassa olevaan kahteen hotellisiipeen. Uudisosien korkeudet noudattelevat olemassa ole-vien rakennusmassojen räystäslinjoja. Runeberginkadun puolei-seen päärakennukseen liitettävä uudisosa on kahdeksankerroksi-nen, Salomonkadun puoleisen uudisosan räystäslinja laskee por-taittain kahdeksasta kuuteen kerrokseen lounaaseen päin mentä-essä.  
Uudisosien väliin rakentuu uusi kapeampi aukio, jota avartaa kaksi kerrosta korkeat arkadiratkaisut Runeberginkadun puolella ja jonka kautta kaupunkikuvallinen näkymä Malminkadulle säilyy.  
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Osittain valokatteinen, kaksi kerrosta korkea tila liittää Salomon-kadun puoleisen uudisosan olemassa olevaan pienempään hotel-lisiipeen.  
Malminkadun puolen kaksikerroksisen osuuden kautta säilyy kul-kuyhteys korttelin läpi Runeberginkadulle.  
Naapurikiinteistöjen poistumistie- ja ilmanvaihtojärjestelyt integroi-daan uudisosiin. Savunpoistoluukut saa rakentaa pihakannen alu-eelle integroituna kalusteisiin.  Olemassa olevan rakennuksen kaksi maanalaista kellarikerrosta kehitetään. Hotellin saattolii-kenne osoitetaan Runeberginkadun puolelta. Saattoliikennettä ei saa järjestää Malminkadun puolelta. Hotellin ja Sähkötalon huolto- ja pysäköintiajo järjestetään nykytilanteen mukaisena Salomonka-dun maanalaisen liikennetunnelin kautta korttelin kellaritilojen kautta.  

Liikenne 
Lähtökohdat 
Suunnittelualue on osa valmista kantakaupungin kaupunkiraken-netta ja saavutettavissa nykyisiä liikenneyhteyksiä käyttäen. Ho-tellitontti rajautuu Runeberginkatuun, Malminkatuun ja Salomon-katuun. Runeberginkatu toimii katuverkossa paikallisena kokooja-katuna ja Salomonkatu sekä Malminkatu tonttikatuina. 
Jalankulku 
Hotellitonttia ympäröivillä kaduilla jalankulkuolosuhteet ovat hyvät. Jalkakäytävien leveydet vastaavat jalankulkijamäärien tarvetta. Tontti on hyvin saavutettavissa jalankulkijan kannalta. 
Pyöräliikenne 
Runeberginkadulla on pyöräliikenteen pääreitin yksisuuntaiset pyöräkaistat. Salomonkadun kävelykatuosuutta pitkin toimii pyörä-yhteys päärautatieaseman suuntaan. Malminkadulla pyöräliikenne käyttää ajorataa.  
Julkinen liikenne 
Lähimmät linja-autojen ja raitiovaunujen pysäkit ovat Fredrikinka-dulla ja Malminrinteessä. Kampin metroasema sijaitsee tonttia vastapäätä Runeberginkadun toisella puolella. Kampin terminaa-lin bussilinjat on noin 200 metrin päässä tontista. Joukkoliiken-neyhteydet ovat erinomaiset.  
Autoliikenne 
Runeberginkadun keskiarkivuorokausiliikennemäärä on noin 
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7 400. Vastaava luku Salomonkadulla on noin 3 600 ja Malminka-dulla 400. Tontti on saavutettavissa hyvin myös autoliikenteellä. 
Kaavaratkaisu 
Tontin uusi maankäyttö ei merkittävästi muuta liikennemääriä ja katujen liikennejärjestelyt pystyvät pääosaltaan nykyisellään. Ru-neberginkadulle hotellin uuden pääoven eteen merkitään saatto-tila. 
Hotelli-, liike-, toimisto- ja ravintolatilojen (hotelli enintään 1 ap / 500 k-m2, toimistotilat enintään 1 ap / 500 k-m2, liiketilat enintään 1 ap / 200 k-m2 ja ravintola enintään 1 ap / 350 k-m2) autopaikat tulee sijoittaa tontin kellarikerrokseen. Ajo kellarikerrokseen ta-pahtuu Kampin terminaaliin johtavan joukkoliikennetunnelin kautta. Tontille sijoitettavien polkupyörä-paikkojen määrä on liike-ja toimistotilalle vähintään 1 pp / 50 k-m2, hotellille vähintään 1 pp / 500 k-m2 ja lisäksi muut kuin toimistot 1 pp / 3 työntekijää. Li-säksi toimistojen vierailijoille tulee osoittaa vähintään 1 pp / 1000 k-m2 ulko-ovien läheisyydestä. 
 Ajoyhteys huoltotiloihin tulee järjestää Kampin joukkoliikennetun-nelin kautta. Kiinteistöön ei saa tehdä huoltoajoyhteyttä katuta-sosta eikä tavarahuoltoa saa järjestää kadulta käsin. Kaikki huol-totilat ja -järjestelyt on sijoitettava maanalaisiin tiloihin tontille. Korttelin alueelle sijoittuu Salomonkadun alaiseen joukkoliikenne-tunneliin johtava kaksisuuntainen ajoväylä, jonka kautta on järjes-tettävä huolto- ja pysäköintiliikenneyhteydet korttelialueiden 4461, 4216 maanalaisiin huoltoliikennetiloihin. Väylä on mitoitettava ja suunniteltava, siten että sen liikenne ei aiheuta haittaa joukkolii-kennetunnelin käytölle.  
Tavara-, jäte- ja kiinteistöhuoltoa varten on järjestettävä riittävä määrä huoltoliikennetiloja ja lastauspaikkoja ja tiloja kuorma- ja pakettiautoille sekä jätteen käsittelylaitteille. Huoltotilat tulee suun-nitella siten toimiviksi, että niiden liikenne ei aiheuta haittaa Kam-pin joukkoliikennetunnelin eikä naapuritonttien liikenteelle. Tilojen vapaan ajokorkeuden tulee olla riittävä huollon vaatimille ajoneu-voille. 
Ennen rakennusluvan myöntämistä hakijan on laadittava erillinen suunnitelma huoltoliikenteen, lastauspaikkojen ja jätehuollon jär-jestelyistä sekä selvitys tilojen toimivuudesta ja riittävyydestä. 

Palvelut 
Lähtökohdat 
Kaava-alueella on hotelli- ja kongressirakennus.  



   15 (27)  

  

Kaavaratkaisu 
Alueelle mahdollistetaan merkittävästi lisää hotelli- ja kokouspal-velujen tilaa. Uudisrakennusosat ja parannetut maanalaiset ko-koustilat antavat edellytyksen hotellitoiminnan kehittämiselle. Maantasokerrokseen sijoitetaan uutta liiketilaa. Uusi sisäänkäynti Runeberginkadun puolelta selkeyttää hotelliin saapumista ja rau-hoittaa Salomonkadun ja Malminkadun puolta saattoliikenteeltä. Uusi aukiomainen arkadein avarrettu toripiha mahdollistaa kah-vila/ravintolatoimintaan liittyvien terassien sijoittamisen aukiolle. Kulkuyhteys korttelin läpi säilyy olemassa olevan tilanteen mukai-sena.  

Esteettömyys 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta. 

Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat 
Asemakaavoituksen lähtökohtana ovat Kaupunkiympäristön toi-mialan Ympäristöohjelma 2019–2021, ”Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelma” sekä hankkeeseen ryhtyvän sekä ra-kennuksen tulevan pääkäyttäjän asettamat kestävyystavoitteet. Alueella on olemassa oleva 2-8 -kerroksinen hotellirakennus ja sen edusaukio. Pintamateriaalit läpäisevät huonosti hulevesiä. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevan katu- ja kunnallisver-koston hyödyntämiseen sekä olemassa olevan hotellirakennuk-sen säilyttämisen ja laajentamiseen. Olemassa olevan hotellin päärakennuksen pohjoista julkisivua ja aukion kansirakennetta joudutaan purkamaan. Purettavien rakennusosien käyttökelpoi-nen materiaali on kierrätettävä. Kaavassa on määräys pyrkiä ra-kentamisessa korkeaan energiatehokkuuteen tontilla. Kaavassa on sallittu aurinkopaneeleiden sijoittaminen kattopinnoille. 

Yhdyskuntatekninen huolto 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.  
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisun toteuttaminen ei edellytä uuden yhdyskuntatekni-sen huollon verkostojen rakentamista. 
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-nostaminen 
Lähtökohdat 
Tontilla on tehty maanmuokkaustoimenpiteitä, kuten louhintaa, alueella jo olemassa olevien rakennuksen rakennustöiden yhtey-dessä. Maanpintaa on mahdollisesti nostettu kaivumailla tai täyt-tömateriaaleilla. Alueella on suoritettu hyvin rajallisesti pohjatutki-muksia, joiden perusteella voidaan arvioida alueen maakerrosten koostumusta ja tiiveyttä. Alueella tavataan päällimmäisenä maa-kerros, joka sisältää mm. hiekkaa, soraa ja lohkareita. Kerroksen 
paksuus vaihtelee 2,0…15,0 m. Kalliopinta on varmistettu raken-
nusalueelta noin tasolle +0,3…+13,2. Kaavamuutosalueella kalli-ossa kulkee sekä laaja heikkousvyöhyke, että kallion erityinen rik-konaisuusvyöhyke.   
Maanpinta on alueella tasolla +15,3…+17,3. Maanpinta on kor-keimmillaan alueen koillisosassa Runeberginkadun varrella. Alu-eella ja sen läheisyydessä sijaitsee olemassa olevia maanlaisia tiloja, joista osa on kalliotiloja ja osa betonirakenteilla katettuja ra-kenteita. Tontin alittaa metrotunneli sekä metron kääntöraide. Tontin luoteissivulla kulkee Salomonkadun liikennetunneli. 
Rakennusalueen lähistöltä on saatavilla tietoja pohjaveden ta-sosta, rakennusalueella ei sijaitse olemassa olevia pohjavesiput-kia. Vanhojen suunnitelmien mukaan pohjavedenpinnan korko on ollut tasolla +5,8. 
Kaavaratkaisu 
Perustamistapaselvityksen mukaan rakennuksen runko on perus-tettavissa murskepatjan välityksellä tai suoraan kallion varaan tai tukipaalujen varaan. Asemakaavamuutoksen mukainen laajennus koostuu uusista rakennuksista, jotka rakennetaan vanhojen kella-rikerrosten läpi. Uusien perustusrakenteiden lisäksi tulee varautua myös vanhojen perustusten vahvistamiseen. Perustamistapa tar-kentuu jatkosuunnittelussa. Rakennuspaikalla tulee tehtäväksi myös louhintaa. Olemassa olevat maanalaiset tilat tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Louhintatarve ja tarve huomioida olemassa olevat maanalaiset tilat sekä metron häiriö-tön liikennöinti on huomioitu kaavamääräyksissä.  
Kalliomekaanisen mallinnuksen perusteella on arvioitu metrotun-nelin kalliokatossa tapahtuvan muodonmuutoksia. Arvioitu siir-tymä sekä sen tarvitsemat lisälujitukset tulee huomioida jatko-suunnittelussa.   
Jatkosuunnittelussa alueelle tulee asentaa pohjavesiputkia pohja-vedenpinnan selvittämiseksi tarkemmin.  Kaavamääräyksissä huomioidaan pohjaveden pinnan tason säilyttäminen. 
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Ympäristöhäiriöt 
Lähtökohdat 
Alueelle kohdistuu liikenteestä melua. Runeberginkadun liikenne-määrä on nykyisin noin 7000 ajoneuvoa/vrk, eikä sen arvioida oleellisesti muuttuvan tulevaisuudessa. Muiden lähikatujen liiken-nemäärien ei arvioida olevan alueelle kohdistuvien ympäristöhäiri-öiden kannalta merkittäviä. Kaava-alueen kohdalla kulkevasta maanalaista metroliikenteestä kohdistuu maa- ja kallioperään vä-rähtelyä, joka saattaa aiheuttaa rakennuksissa korvin kuultavaa runkomelua. 
Alueen liikennetietojen ja HSY:n tuottaman laajan ilmanlaatuai-neiston perusteella kaava-alueen ilmanlaadun arvioidaan olevan kantakaupunkimaiseksi ympäristöksi melko hyvä. 
Kaavaratkaisu 
Kohteesta on laadittu alustava meluselvitys (Keskustahotelli Kamppi, Meluselvitys, 8.6.2021, Ramboll) kaavan laatimisen yh-teydessä. Nykyisellä liikennemäärällä mallinnettu päiväajan mitoit-tava keskiäänitaso Runeberginkadun varressa on korttelialueen ulkopuolella suurimmillaan noin 65 dB ja julkisivuun kohdistuva melutaso on noin 2-3 dB tätä alhaisempi. Tämän perusteella julki-sivuille kohdistuva äänitasoeron vähimmäisvaatimus 30 dB on kaikilla julkisivuilla riittävä melutason ohjearvojen saavuttamiseksi sisätiloissa majoitushuoneissa. Kaavan suunnitteluvaiheessa ei onnistuttu tekemään sellaisia mittausjärjestelyjä, joilla olisi voitu luotettavasti selvittää, aiheutuuko hotelliin runkomelun tai tärinän torjuntatarvetta. Jotta jatkosuunnittelussa varmistetaan rakennuk-sen ääniympäristöstä annetun ympäristöministeriön asetuksen vaatimusten täyttyminen ulkoa kantautuvan liikennemelun ja vä-rähtelyn osalta, on kaavassa annettu määräys: Rakennus tulee suunnitella siten, että rakennuksen sisätiloissa saavutetaan me-lun, runkomelun ja tärinän osalta tilojen käyttötarkoitusten edellyt-tämät olosuhteet. 

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka 
Lähtökohdat 
Alueella on olemassa oleva hotellirakennus, jossa on 9 maan-päällistä ja 2 kellarikerrosta. 
Nykyisellään tontin aukion keskiosassa sijaitsevaan paviljonkiin on integroitu viereisten kiinteistöjen teknisiä yhteyksiä, jotka toimi-vat myös hätäpoistumisreitteinä. Joukkoliikennetunnelin poistopu-hallin on kanavoitu maassa ja johdettu vesikatolle. 
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Kaavaratkaisu 
Hotellin laajennus muodostuu kahdesta 6-8 kerroksisesta uudisra-kennusosasta, jotka liitetään olemassa oleviin kahteen hotellisii-peen.  
Uudisrakentamisen yhteydessä joudutaan tekemään muutoksia olevassa oleviin sekä omaa että viereisiä kiinteistöjä palveleviin teknisiin yhteyksiin. Viitesuunnittelun yhteydessä muutoksista on tehty alustavat suunnitelmat. Suunnitelmat tarkentuvat jatkosuun-nittelussa. Tarve huomioida nämä järjestelyt on huomioitu kaava-määräyksissä.  
Uudisrakentamisen yhteydessä tulee ottaa huomioon rakentami-sen vaikutukset olemassa olevien tilojen ja toimistojen palo- ja pe-lastusturvallisuusratkaisuihin. Ennen tontin rajat ylittävän hanke-kokonaisuuden tai sen osan rakennusluvan myöntämistä tulee hakijan laatia selvitys pelastusturvallisuudesta myös rakennus-lupa-alueen ulkopuolelta koko rakentumisen tosiasialliselta vaiku-tusalueelta. Viitesuunnittelun aikana suunnitteluratkaisuja on käyty läpi pelastusviranomaisten kanssa ja kohteeseen on laadittu palotekninen selvitys (Ramboll, 25.10.2021). Uudisrakennuksesta hätäpoistuminen hoidetaan rakennusrungon sisällä olevien ulos-käytävien kautta.  
Ilmanvaihtohormeja ei saa sijoittaa katualueille.  
Kortteliin on sijoitettava seuraavat kortteliin liittyvistä kellaritiloista ulos johtavat, toiminnaltaan nykyistä vastaavat hormit ja järjeste-lyt: 
- tuloilmahormi, joka on poikkileikkaukseltaan vähintään 5 m²:n kokoisena johdettava 5. kerroksen korkeudelle. Hormin poikkileik-kauksen alan saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerros-alan lisäksi. 
- laitesuojan poistoilmahormi, joka on poikkileikkaukseltaan vähin-tään 3,5 m²:n kokoisena johdettava sortuman kestävän alueen kautta korttelin Runeberginkadun puoleiselle reunalle. Hormin poikkileikkauksen alan saa rakentaa asemakaavakarttaan merki-tyn kerrosalan lisäksi. 
- laitesuojan varavoimakoneen pakoputki, joka on johdettava sor-tuman kestävän alueen kautta korttelin Runeberginkadun puolei-selle reunalle. Pakoputki voidaan erillisenä sijoittaa laitesuojan poistoilmahormiin. Pakoputken alan saa rakentaa asemakaava-karttaan merkityn kerrosalan lisäksi. 
- laitesuojan tuloilmahormi ja varapoistumistie. Hormi on poikki-leikkaukseltaan 3 m²:n kokoisena sortuman kestävän alueen kautta korttelin Runeberginkadun puoleiselle reunalle: Hormin 
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poikkileikkauksen alan saa rakentaa asemakaavakarttaan merki-tyn kerrosalan lisäksi. 
- joukkoliikennetunnelista rakennuksen katolle johtava poistoilma-hormi, jonka poikkileikkauksen tulee olla vähintään 1,5 m², jonka saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi. 
- Korttelin 216 väestönsuojan varapoistumistie, jonka saa raken-taa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi. 

Vaikutukset 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
Asemakaavoituksen aikana hankkeeseen on laadittu useita tekni-siä suunnitelmia ja selvityksiä mm. ympäristöhäiriöiden, palo- ja pelastusturvallisuuden, rakenne-, kallio- ja geotekniikan sekä naa-purikiinteistöjen ilmanvaihtoratkaisuihin kohdistuvien muutosten osalta. 
Ulkotilojen viitesuunnitelma osoittaa piha-aukion laatutason ja rat-kaisutapaa. Määräyksiin on kirjattu suunnitelmaan perustuen, että 17 % kattamattoman aukion pinta-alasta tulee olla viheraluetta, jolla on istutuksia ja vesiaiheita. 
Hanke on teetättänyt alustavan varjotutkielman, joka osoittaa, ettei uudisosat merkittävästi varjosta Salomonkadun puolella ole-vaa asuinkorttelia tai Malminkadun puolta. 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-nuksia. 
Kaupungille kertyy tuloa korttelin uuden kaavoitettavan rakennus-oikeuden myynnistä tai vuokraamisesta. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-ristöön 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että ny-kyisen hotellitoiminnan laajentaminen mahdollistuu ja hotellitoi-minta alueella paranee entisestään. 
Suunnitelma tukee kestävien joukkoliikenteen muotojen kehitystä. 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Tavoitteena on, että rakennettava uusi piha-aukio toteutetaan vi-herkantena, joka on varustettava istutuksin ja vesiaihein ja, joka lisää alueen vehreyttä ja muodostaa jatkumon suunnitellulle au-kioalueelle Salomonkadun Terveys- ja Hyvinvointikeskuksen ja 
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Autotalon väliin.  
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Tontin uusi maankäyttö ei merkittävästi muuta liikennemääriä ja katujen liikennejärjestelyt pystyvät pääosaltaan nykyisellään. Ru-neberginkadulle hotellin uuden pääoven eteen merkitään saatto-tila. 
Korttelin alueelle sijoittuu Salomonkadun maanalaiseen joukkolii-kennetunneliin johtava kaksisuuntainen ajoväylä, jonka kautta on järjestetty huolto- ja pysäköintiliikenneyhteydet korttelialueiden 4461, 4216 huoltoliikennetiloihin. Asemakaavan muutos ei vaikuta nykytilanteeseen. Kaikki huolto on hoidettava maanalaisesti. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 
Salomonkadun pääteaukioksi suunniteltu korttelin aukiotila muut-tuu osittain rakennetuksi. Aluetta täydennetään kaksiosaisella uu-disosalla, jonka väliin rakennetaan uusi kapeampi aukio, jonka kautta säilyy yhteys Malminkadulle. Uudisrakentaminen sovite-taan olemassa olevaan rakennuksen arkkitehtuuriin liittäen kortte-liin uuden kerroksellisen aiheen. Täydennysrakentamisen myötä osa olemassa olevan rakennuksen julkisivusta peittyy. Lasinen kaareva julkisivuosuus säilyy uudistuvan hotellin aulatilaan kyt-keytyvänä valoaukkotilana.  Arkadiratkaisu avartaa aukion näky-miä Runeberginkadun puolen katutasossa ja kytkee aukiotilan pa-remmin Salomonkadun suuntaan, suunnitellun Terveys- ja hyvin-vointikeskuksen maantasokerroksen sisäänvedettyyn rakennus-ratkaisuun sekä Sähkötalon arkadisommitelmaan. Suunnitelma kytkeytyy kiinteästi kaupunkikuvallisesti arvokkaan Salomonkadun akselin aukiosarjojen ympäristöön kehittyvän ja tiivistyvän, kerrok-sellisen kaupunkirakenteen ehdoilla.  
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Laajennuksen sijainti monipuolisten joukkoliikennepalvelujen sol-mupisteessä tukee kestävien kulkumuotojen käyttöä ja vähentää yksityisautoilun tarvetta.  
Kaavassa on määräys pyrkiä rakentamisessa korkeaan energia-tehokkuuteen tontilla. 
Alueella on olemassa olevaa maanalaista rakentamista, jonka va-roalueita huomioidaan. Uudisrakentamisen yhteydessä hulevesiä viivytetään tontilla ja johdetaan pois alueelta rakennetun huleve-sijärjestelmän kautta. Uuden aukion muodostamasta kattamatto-masta pinta-alasta vähintään 17 % tulee toteuttaa viherkantena, joka on varustettava istutuksin ja vesiaihein. Laajennuksen raken-nuksen katolle saa rakentaa viherkaton. 
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Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestö-ryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaali-siin oloihin ja kulttuuriin 
Laajennuksen rakentaminen vaikuttaa erityisesti siten, että uusi kaventunut aukio on olemassa olevaa tilannetta turvallisempi, koska alueella ei sallita ajoneuvoliikennettä vaan aukio on suunni-teltu kokonaan kävelypainotteiseksi. Saattoliikenne tapahtuu Ru-neberginkadun puolelta. Aukio on paremmin melulta suojattu, koska se on kolmelta sivulta rakennusten ympäröimä. Iv-paviljon-gin ja matalan muurin poistuminen katurajalla kytkee tilallisesti piha-aukiota paremmin osaksi julkista kaupunkirakennetta, mikä parantaa alueen viihtyisyyttä ja luo sosiaalista kontrollia alueelle. Alue tarjoaa mahdollisuuden kaupunkikulttuurin kehittämiseen kä-velijän ehdoilla. 
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset 
Suunniteltu hotelli- ja kongressitoiminnan laajennus lisää työpaik-koja alueella.  Katutason liiketilat mahdollistavat uutta liiketoimin-taa keskeiselle alueelle merkittävän joukkoliikenteen solmupistee-seen.  

Toteutus 
Rakentamisaikataulu 

Hankkeen alustavan aikataulun mukaan rakentaminen on tarkoi-tus aloittaa vuonna 2023. 
Suunnittelun lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia: 
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-puoliselle asuntotuotannolle  - luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen  - edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta  - ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja - huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristö-jen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta 
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Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-dassa Asemakaavan kuvaus. 
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 

Yleiskaava 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on liike- ja palvelukes-kustan (C1), keskustatoimintojen aluetta. Yleiskaavan aluemerkin-nän C1 mukaan alue on palvelu-, liike- ja toimitilapainotteinen keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi. Alue on kävelypainottei-nen. Alue erottuu ympäristöään tehokkaampana ja toiminnallisesti monipuolisempana. Liike- ja toimitilan kokonaismäärää ei lähtö-kohtaisesti tule vähentää. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoi-tuksen muutoksissa on varmistettava keskustalle ominaisen, toi-minnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu.  
Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukai-nen.  

 Ote Helsingin yleiskaavasta 2016 
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Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) alue on keskustan maanalaisen kehittämisen kohde-aluetta, jossa on esitetty alueelle olemassa olevat liikennetunnelit, sekä tilavaraus kääntöraiteen linjausta noudattavalle liikennetunnelille. Asemakaavamuutos on maanalaisen yleiskaavan mukainen. 

 Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta nro 11830 
Asemakaavat 

Alueella on voimassa asemakaava nro 9362 (tullut voimaan 25.3.1988). Kaavan mukaan alue on merkitty liike- ja toimistora-kennusten korttelialueeksi (K). Alueelle saa sijoittaa majoitus-, ko-kous- ja liiketiloja. Tontin aukio on merkitty yleiselle jalankululle varatuksi korttelin osaksi ja aukion kautta on osoitettu ajoyhteys. Aukiolle on osoitettu poistumistie- ja ilmanvaihtojärjestelyjä aukion maanalaisista tiloista. Malminkadun puolella on merkitty raken-nukseen jätettävä kulkuaukko. Korttelin autopaikat on sijoitettava kellaritiloihin. Hotellin ja Sähkötalon huollon ja pysäköinnin ajoyh-teys on järjestettävä Salomonkadun ali kulkevan joukkoliikenne-tunnelin kautta ja edelleen Sähkötalon kortteliin hotellin kellaritilo-jen kautta. 
Alueella on voimassa myös maanalainen asemakaava nro 7283 (tullut voimaan 10.10.1975), jossa osoitetaan tilaa metrotunneleita varten. 

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
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Rakennuskiellot 
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi. 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
Naapuriin Kampin metroaseman rakennuksen ja aukion kohdalle on suunnitteilla Terveys- ja hyvinvointikeskus. 

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 

Maanomistus 
Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen.  

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 2020 tontin haltijan hakemuk-sesta. 
Viranomaisyhteistyö 

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen kanssa. 
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/kaupun-kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 16.11.–4.12.2020 seuraavissa paikoissa: 
- verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 9.11.2021. Han-kerajausta on laajennettu Kampin torin suuntaan Malminkadun ja Runeberginkadun kulmassa noin puoli metriä siten, että kiinteis-tön olemassa oleva rakennus sijoittuu kokonaan tontinrajojen si-säpuolelle. Kaavoituksen etenemistaulukkoa on päivitetty. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat naapuriin valmistettavan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen kaavan huomioimi-seen, vesihuoltoon ja lähtökohtatietojen tarkentamiseen sekä suunnitelman sovittamiseen paremmin ympäröivän kaupunkitilan ominaispiirteitä ja näkymiä sekä olevan rakennuksen alkuperäi-sen arkkitehtuurin arvoja huomioiden. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että viitesuunni-telman piha-aukion tilaa on avattu ensimmäisen ja toisen kerrok-sen osalta Runeberginkadun puolella arkadein, joista kaupunkiti-lan näkymät aukion ja synagogan suuntaan avautuvat paremmin katutasoon ja aukiotila avartuu. Olemassa olevan päärakennuk-sen uudisosaa on kavennettu metrin verran lisäämään synagogan näkyvyyttä Autotalon suuntaan. Myös yhteys Salomonkadun suunnalta paranee arkadien kautta. Lisäksi on teetetty erillinen ul-kotilojen viitesuunnitelma, joka osoittaa piha-aukion materiaalien, kalusteiden ja valaistuksen tavoitelaadun ja kytkee aukioaluetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen, Salomonkadun akseliin, au-kioiden sarjaan ja suunnitellun THK-rakennuksen Salomonkadun puoleiseen rakennettavaan aukioon. Terveys- ja hyvinvointikes-kuksen kaavavalmistelu on otettu huomioon. On tutkittu, että uu-det suunnitelmat yhdessä muodostavat alueelle tavanomasta kaupunkitilaa keskeiset näkymät säästäen. 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistuivat siihen, että vastustetaan hotellin laajen-nussuunnitelmia siltä osin kun laajennus estää synagogan näky-vyyttä ja poistaa autopaikat Malminkadun osuudelta, varjostaa asuintaloja Malminkadulla ja Salomonkadun puolella, estää Mal-minkatu 24 näkymiä Autotalolle, rikkoo eheän postmodernistisen korttelikokonaisuuden Kampissa, aukiolle tulisi tuoda lisää veh-reyttä, laajennus poistaa korttelin läpikulkuyhteyden, heijastavaa lasipintaa on liikaa, jalankulun ja hotellin saattoliikenteen turvalli-suus on turvattava lisärakentamisen jälkeenkin, naapurin ja hotel-likiinteistön sopimusasiat tulee säilyä olemassa olevan tilanteen mukaisina, Malminkatulaisten kotimaisema pilattaisiin kerralla.  Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että piha-aukiota on avarrettu kahden kerroksen korkuisella arkadiratkai-sulla, päärakennuksen laajennusosuutta on kavennettu metrillä, 
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aukion osalta on teetetty ulkotilojen viitesuunnitelma, joka määrit-tää laatutason ja aukion kattamattomasta alasta on määrätty, että 17% tulee rakentaa viherkantena, jolla on istutuksia ja vesiaiheita. Saattoliikenne järjestetään alueen liikennesuunnitelman mukaan Runeberginkadun puolelta, jossa myös hotellin uusi sisäänkäynti sijaitsee. Korttelin läpikäveltävyys säilyy olemassa olevan tilan-teen mukaisena, naapurikiinteistön sopimusasiat on huomioitu kaavoituksessa. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa 
Uutta Kantakaupunkia -verkkotilaisuus 6.10.2021 
Kaavaehdotus oli esillä Eteläisten kaupunginosien ”Uutta Kanta-
kaupunkia” -verkkotilaisuudessa 6.10.2021.  

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 13.12.2021–25.1.2022 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 44 päivän ajan. 
Muistutukset  
Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta. 
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaupunkiraken-teen muuttumiseen, julkisen aukion menettämiseen, kaupunkiku-vallisen ajatuksen hävittämiseen, historiallisten kerrostumien pois-tumiseen ja synagogan näkyvyyteen pitkissä näkymissä, uudisra-kennuksen massiivisuuteen, suunnitellun aukion riittämättömyy-teen, vesiaiheen luonteeseen, ilmastonmuutoksen ehkäisyyn, tur-vallisuuteen ja suunniteltuun Terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Nykyisiä suunnitelmia vastustettiin. 
Viranomaisten lausunnot 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat Sähkötalon sekä metron liikennöinnin jatkuvuuden huomioi-miseen rakentamisen aikana erityisesti tärinöiden ja louhintojen osalta, viereisten katujen linja-autoliikenteen sujuvuuteen, alueen saattoliikenteen sujuvuuden varmistamiseen, samanaikaisten työ-maiden riskiin, Kampin kaupunkikuvan merkittävään tiivistymiseen ydinkeskustaan sopivalla tavalla ja alueellisen vesihuollon riittä-vyyteen. Lisäksi kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että ho-tellilaajennus turmelee arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen hotellira-kennuksen ominaispiirteet. Kaavaehdotuksessa OAS-vaiheen jäl-keen tehdyt viitesuunnitelman muutokset eivät ole edistäneet ho-tellirakennuksen arkkitehtonisten arvojen tai julkisen kaupunkiau-kion säilymistä, vaan ne kaavaehdotuksessa menetetään. 
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Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 
- Helen Oy - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) - Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) - Museovirasto - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-kus) - sosiaali- ja terveystoimiala - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko Oy. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen 
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 
Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitet-tyjen huomautusten johdosta. 
Aineistoon tehdyt täydennykset: 
- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta - kirjoitusvirhe on korjattu kaavaselostuksesta.  

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle 
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 24.5.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12700 hyväksymistä. 
Helsingissä 31.5.2022 
Marja Piimies asemakaavapäällikkö 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Runeberginkatu 2 asemakaavan muutos

Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2020-011503
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 0885_15
Päivätty 9.11.2021 Oas 1512-01/21

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään miksi
asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vai-
heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin
OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin
2.11.2020 päivätyn suunnitelman. Hankerajausta on laajennettu
Kampin torin suuntaan Malminkadun ja Runeberginkadun kul-
massa noin puoli metriä siten, että kiinteistön olemassa oleva ra-
kennus sijoittuu kokonaan tontinrajojen sisäpuolelle. Kaavoituk-
sen etenemistaulukkoa on päivitetty.

Kuva 1. Kuva suunnittelualueesta.
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Tiivistelmä

Osoitteessa Runeberginkatu 2 olevaa hotellia laajennetaan.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee osoitteessa Runeberginkatu 2,
Kampin kaupunginosassa olevaa hotellirakennuksen kiinteistöä.
Tavoitteena on mahdollistaa hotellin laajentaminen tontilla ole-
valle aukioalueelle. Uusia hotellihuoneita tulisi 159 kpl. Tavoit-
teena on sovittaa uudisrakennus kaupunkikuvallisesti arvokkaa-
seen ympäristöön nykyisen rakennuksen korkeuslinjat, julkisivulin-
jaukset ja korttelin läpikäveltävyys, Juutalaisen synagogan näky-
vyys, Kampin korttelin asuintalon riittävä valonsaanti, naapurissa
olevat suojellut Sähkötalo ja Autotalo sekä suunnitteilla oleva Ter-
veys- ja hyvinvointikeskus huomioiden. Kaksiosainen, kahdeksan-
kerroksinen, molemmin puolin pihaa rakennettava laajennus on
Salomonkadun puolella porrastettu. Kortteli rajoittuu Salomonka-
dun kävelyakseliin ja on osa kehittyvää kävelykeskustan ja liike-
keskustan aluetta. Kortteli sijaitsee vastapäätä rakennussuojelu-
lailla suojeltua Juutalaista synagogaa, joka on toisena maan kah-
desta synagogasta merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön
(RKY) kohde. Aukiolla olevat poistumistie- ja ilmanvaihtojärjestelyt
integroidaan rakennukseen. Aukiolla oleva pieni rakennelma pu-
retaan. Ensimmäinen kerros varataan liike- ja ravintolatiloiksi. Ho-
tellin saattoliikenne järjestetään Runeberginkadun puolelta.
Huolto- ja pysäköintiliikenne järjestetään nykytilanteen mukaan
maanalaisesti Kampin joukkoliikennetunnelin kautta. Huoltoajoyh-
teys Sähkötalon kiinteistöön korttelin kellaritilojen kautta säilyy.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(selostusluonnos, viitesuunnitelma) on esillä 16.11. 4.12.2020
seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakas-
palvelussa (käyntiosoite Työpajankatu 8, ala-aula). Asiakaspal-
velu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot).

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalve-
luun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 4.12.2020. Kirjalli-
set mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kau-
pungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma pe klo
8.15 16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jär-
jestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lau-
sunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
suudet on kuvattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Töölö-Seura ry
 Eteläiset kaupunginosat ry
 Töölön kaupunginosat - Töölö ry
 Helsingin Yrittäjät
 Helsingin seudun kauppakamari
 Visit Finland

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 Helsingin vanhusneuvosto
 Helsingin vammaisneuvosto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 sosiaali- ja terveystoimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja
liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suo-
rittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat
sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen tontin. Kiinteistö Oy
Keskustahotelli / Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omis-
taa rakennuksen ja hallinnoi tonttia. Kaavoitus on tullut vireille ton-
tin haltijan hakemuksesta.
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Voimassa olevassa asemakaavassa (1988) alue on merkitty liike-
ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Alueelle saa sijoittaa
majoitus-, kokous- ja liiketiloja. Tontin aukio on merkitty yleiselle
jalankululle varatuksi korttelin osaksi ja aukion kautta on osoitettu
ajoyhteys. Aukiolle on osoitettu poistumistie- ja ilmanvaihtojärjes-
telyjä aukion maanalaisista tiloista. Malminkadun puolella on mer-
kitty rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Korttelin autopaikat on
sijoitettava kellaritiloihin. Hotellin ja Sähkötalon huollon ja pysä-
köinnin ajoyhteys on järjestettävä Salomonkadun ali kulkevan
joukkoliikennetunnelin kautta ja edelleen Sähkötalon kortteliin ho-
tellin kellaritilojen kautta.

Alueella on voimassa myös maanalainen asemakaava (1975),
jossa osoitetaan tilaa metrotunneleita varten.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty Liike- ja palvelu-
keskustan (C1), keskustatoimintojen alueeksi.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
kulttuuriympäristön naapuriin. Vastapäätä oleva tontti kuuluu Mu-
seoviraston RKY 2009-kohdeluetteloon Helsingin synagoga.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja rakennuskielto:
 viereen Kampin metroaseman sisäänkäynnin kohdalle suunni-

tellaan Terveys- ja hyvinvointikeskusta.
 alueella on voimassa rakennuskielto asemakaavan muutta-

mista varten.

Tontilla sijaitsee vuonna 1991 valmistunut kaksi kahdeksan ker-
roksinen rakennus, jonka on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto
Ilmo Valjakka Oy. Rakennuksessa on kaksi maanalaista kerrosta.
Tontin käytetty kerrosala on 14 350 k-m2 ja tonttitehokkuus on
et = 3,54.

Keskustahotelli on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan ty-
täryhtiön Sokotel Oy:n käytössä. Hotellihuoneita on 262.

Tontin vapaa osa, jolle uudisrakennus on esitetty, on kaavassa
merkitty yleiselle jalankululle varatuksi alueeksi. Alue toimii tak-
sien saattoliikennetilana ja siellä on ilmanvaihtohormin ja poistu-
mistieportaikon sisältävä pieni rakennus.

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

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

Julkiset ulkotilat, maisema
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37258,
anu.lamminpaa@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(https://www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kana-
vissa (https://www.facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja
https://twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 9.11.2021

Janne Prokkola
yksikön päällikkö
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Kaavoituksen eteneminen






















































































































