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Vuorovaikutusraportti 
Kampin alueita ja Leppäsuon kortteli 411 asemakaava ja asemakaavan muutos 
Päivätty 23.8.2022 Diaarinumerot HEL 2018-010520, HEL 2021-014348 Hankenumero 4464_2, 4464_3 Luonnosvaiheessa: Kaavaluonnos kartta nro 1 ja nro 2 
Vuorovaikutusraportin sisältö 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet niihin. Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä. 
Tässä vuorovaikutusraportissa käsitellään sekä koko kantakaupungin kaavojen ajantasaistamistyön Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute että Kampin ja Leppäsuon alueiden kaavaluonnosaineis-toa koskeva palaute. 
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-joisesplanadi 11–13, puhelin 09 310 13700 ja sähköposti  helsinki.kirjaamo@hel.fi. 

Liite 
Millainen on tulevaisuuden kantakaupunki? Keskustavision vuorovaiku-tuksen kuvaus (2019). 
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Kaavoituksen eteneminen 
Vireilletulo 

• kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta kantakaupungin osalta 2019, Kampin 2021 
• suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2017–22 kaavoituskatsauksissa  

 
▼ 

OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 14.1.–4.2.2019, yleisötilaisuus 19.1.2019 Oodi kirjastossa  
• nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uuti-

set lehdessä 
• mahdollisuus esittää mielipiteitä 
• OAS päivitetty 2.5.2022 ja tarkennettu prosessin kuvausta. OASia päivitetään tarvittaessa kaa-

vatyön edetessä. 
  ▼  
Keskustavisio 

Kantakaupunkia ja keskustaa koskeva maankäytön keskustavisio ja sen laaja vuorovaikutustyö 
luovat pohjaa ja kehittämisen periaatteita kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamiselle 
sekä alueen hankkeille.  

Noin 10 000 ihmistä osallistui vuorovaikutukseen alueen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta 
vuonna 2018–19 järjestetyissä keskustavision avoimissa tilaisuuksissa sekä kyselyjen kautta. Vuo-
rovaikutuksenprosessi ja tulokset koottiin yhteen: Millainen on tulevaisuuden kantakaupunki? 
Keskustavision vuorovaikutuksen kuvaus, (2019). Vuorovaikutuksen sekä asiantuntijatyön ja sel-
vitysten pohjalta laadittiin Maankäytön keskustavisio.  

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin keskustavision - Linjauksia maankäytön ja liikenteen suun-
nittelulle kantakaupungissa hyväksymistä maankäytön ja liikkumisen jatkosuunnittelun pohjaksi 
25.1.2021 (Kaupunkiympäristölautakunta 6.10.2020) 

 
▼ 

 

Luonnos 

• Kantakaupungin vanhojen asemakaavojen ajantasaistamisen ensimmäinen asemakaavan muu-
tos koskee Kampin kaupunginosaa ja osin Leppäsuon korttelia 411. Kampista saatujen koke-
musten perusteella kaavatyötä jatketaan seuraavissa kaupunginosissa 

• Kampin luonnosvaiheen aineisto nähtävillä 2.–23.5.2022, Asukastilaisuus järjestettiin 
11.5.2022 klo 17–18. 

• nähtävilläolosta ilmoitettu verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uutiset 
lehdessä 

• mahdollisuus esittää mielipiteitä 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille mielipiteen jättäneille, jotka 

ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
• asemakaavan muutosluonnos aineistoineen esitellään lautakunnalle arviolta elokuussa 2022  

 
▼ 

https://www.hel.fi/suunnitelmat
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Ehdotus 

• kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta 2023  
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 

löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yhtey-

dessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
• kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulu-

tukset 
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot  
• muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa 

 
▼ 

Hyväksyminen 

• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen  
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti 

pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 
• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hal-

linto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan 

• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.  
   



   4 (19)  

  

Yhteenvedot esitetyistä huomautuksista ja vastineet niihin 
Kampin aluetta koskevan asemakaavojen ajantasaistamisen käsittelyn yhteydessä käsitellään myös laajemman kantakaupungin asemakaavo-jen ajantasaistamistyön Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) vai-heen mielipiteet ja kannanotot. OAS vaihe käsitti laajasti kantakaupun-gin alueita ja tavoitteet koskevat kaikkia alueita. Asemakaavat laadi-taan erillisinä aluekokonaisuuksina, joista ensimmäinen kaavaluonnos koskee Kamppia. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo 14.1.–4.2.2019  
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koh-distuivat kulttuuriympäristön suojelun huomattavaan tarpeeseen, kestä-vän kehityksen mukaisiin liikenneratkaisuihin, huomioitaviin erityiskoh-teisiin, infrastruktuuriin sekä eri intressiryhmien tarpeiden huomiointiin. 
Kaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet todettiin olevan onnistuneita ja rele-vantteja. Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen ja johdonmukainen ke-hittäminen on kannatettavaa. 
Museovirasto ja kaupunginmuseo totesivat kannanotoissaan, että ase-makaava-alue on laajoilta osin valtakunnallisesti merkittävää rakennet-tua kulttuuriympäristöä, joten kaavatyön lähtökohtana tulee olla kulttuu-riympäristöjen olemassa olevien arvojen turvaaminen. Alueella asema-kaavasuojelu on nykyisellään osin puutteellista tai sitä ei ole lainkaan, minkä takia kulttuuriympäristön suojelun on oltava merkittävä osa kaa-voitustyötä. Puutteita on erityisesti nuoremman rakennuskannan, ra-kennusten sisätilojen sekä yleisten alueiden kohdalla. Rakennussuoje-lun tulee olla yhdenmukaista koko kantakaupungin alueella eikä ole-massa olevia suojelumerkintöjä saa heikentää.  Kulttuuriympäristöselvi-tyksiä tarvitaan ja ne on tehtävä yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa, minkä lisäksi olemassa olevat selvitykset ja niiden ajantasai-suus on huomioitava. Tapoja turvata kulttuuriympäristön arvot tulee pohtia.  
HSL pyysi ottamaan huomioon joukkoliikenteen tulevaisuudennäkymät, kuten sähköbussien määrän kasvu, liikkumistarpeiden ja -tapojen muu-tokset sekä tulevaisuuden linjastoratkaisut. Kaavatyössä on tärkeää myös huomioida suuret liikennejärjestelmää muokkaavat hankkeet.  Kaavoitustyössä ei tule tehdä muutoksia, jotka heikentävät joukkolii-kenneyhteyksien toimintaedellytyksiä tai estävät uusien joukkoliikenne-palveluiden perustamista. Kaavatyön tulisi lisäksi tukea ekologisesti kestävän ja viihtyisän kaupunkirakenteen sekä liikkumisen kehittämistä. 
Kannanotot on pyritty ottamaan huomioon siten, että kaavatyössä tavoi-tellaan kokonaisvaltaista otetta. Alueiden ominaispiirteet ja arvojen tur-vaaminen ovat kaavoituksen lähtökohtana keskeinen tavoite. Kulttuu-
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riympäristö-, selvitys- ja suojelukysymyksissä tehdään yhteistyötä mu-seoviranomaisten kanssa. Kaavoissa on tavoitteena turvata voimassa olevia asemakaavoja kattavammin ja yhtenäisemmin alueen arvoja eikä nykyistä suojelua heikennetä. Kaavatyössä tavoitellaan joukkoliikentee-seen ja hyvään palvelurikkaaseen kävely-ympäristöön tukeutuvaa kes-tävää toiminnallista kaupunkirakenteen kokonaisuutta. Joukkoliikenteen kehittämisen edellytyksiä ei estetä. Kaavatyössä huomioidaan kunnal-listekniikka ja viranomaisilta sekä kiinteistönomistajilta saadut lisätiedot. 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta: 
• Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
• Museovirasto 
• Puolustusvoimat 
• Kaupunginmuseo 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin 
Suojeluun ja ominaispiirteisiin liittyvissä kannanotoissa esitetyt nä-kökulmat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että alueen kulttuuri-historiallisten kohteiden suojelua tullaan täydentämään ja yhdenmu-kaistamaan. Nykyistä suojelua ei heikennetä. Kaavassa esitettävä suo-jelun tapa mahdollistaa yksittäisten kohteiden suojelun ohella nykyistä laajemmin myös muun muassa kaupunkikuvallisesti arvokkaiden koko-naisuuksien huomioimisen. Myös muut todelliseen rakennettuun tilan-teeseen sidotut sekä kaupunkikuvaan ja kestävyyteen liittyvät kaava-merkinnät- ja määräykset tukevat arvoympäristöjen säilymistä. Kulttuu-riympäristöjen ominaispiirteitä on tarkasteltu kaupunginosaselvityksissä sekä muun olemassa olevan inventointi- ja selvitysmateriaalin sekä asi-antuntijatyön avulla. Kaavojen ajantasaistamistyössä koottavaa tieto-pohjaa voidaan hyödyntää jatkossa myös mahdollisissa erillishank-keissa. Suojelukysymyksissä ja niihin liittyvissä selvityksissä on tehty pitkäjänteistä yhteistyötä eri kulttuuriympäristöasiantuntijoiden ja viran-omaisten kanssa. Kaavatyöstä on järjestetty viranomaisneuvottelu 12.1.2022, jonka pohjalta ensimmäisenä laadittavaa Kampin kaava-luonnosta on kehitetty. Yhteistyötä on kuvattu tarkemmin vuorovaiku-tusliitteen kohdassa: Kampin kaavaluonnoksen vastine suojeluun. Yh-teistyötä jatketaan kulttuuriympäristö- ja muiden viranomaisten kanssa kaavatyön edetessä.  
Liikkumisen ja kestävyyden osalta kaavatyössä pyritään parantamaan kaupunkirakenteen kestävyyttä ja kestävää toiminnallista kokonaisra-kennetta mahdollistamalla liikkumisintensiivisiä toimintoja kuten työ-paikkoja, monipuolisia palveluja ja vapaa-ajan toimintoja hyvän joukko-liikennesaavutettavuuden alueelle. Viihtyisä kaupunkiympäristö tukee käveltävyyttä. Olemassa oleva, tiivis kaupunkiympäristö itsessään aset-taa rajoituksia liikennejärjestelmämuutoksille, mutta asemakaavassa ei ole tavoitteena tehdä liikennejärjestelmään liittyviä rajoituksia ja mää-räyksiä tai määrätä yksittäisten katutilojen liikenteen järjestämisestä. 
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Alueella on suunnitteilla useita muutoksia, hankkeita ja linjaavia pro-sesseja, jotka etenevät osin eri tahtiin kuin asemakaavojen ajantasais-tamistyö. Tässä vaiheessa ole tiedossa, että lähtökohtaisesti vietäisiin liikennesuunnitelmia päätöksentekoon ajantasaistamiskaavojen yhtey-dessä. Tiedossa olevat muutokset saavutettavuudessa ja liikkumisjär-jestelmissä pyritään kuitenkin huomioimaan kaavaratkaisuissa osana kokonaisuutta. Erillisen vaikutusten arvioinnin ja osallistamisprosessin vaativat hankkeet käsitellään omina erillisinä suunnitelminaan ja kaava-muutoksinaan. 
Yhteenveto mielipiteistä 

Mielipiteet koko kantakaupunkia koskevasta osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaavatyön ra-jaukseen Katajanokan osalta, yritysten toimintaedellytyksiin ja maanta-sokerroksen monipuolisten toimitilojen säilyttämiseen, valtion omista-miin kohteisiin, kantakaupungin ominaispiirteisiin ja kaupunkikatujen merkitykseen, majoitustiloihin sekä prosessiin. 
 Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että alueiden omi-naispiirteet ovat kaavoituksen lähtökohtana keskeinen tavoite. Kaava-työhön mukaan otettavien aluekokonaisuuksien suhteen käytetään har-kintaa, jossa huomioidaan muun muassa voimassa olevien asemakaa-vojen ajantasaisuus, alueen rakennuskiellot ja kehitysalueet.  Kaupunkikuvaa, alueiden ominaispiirteitä ja suojelua koskevien mää-räysten ohella asemakaavaratkaisu ottaa kantaa toiminnalliseen koko-naisuuteen ja pyrkii vahvistamaan alueiden urbaania monimuotoisuutta, mahdollistamaan yritysten toimintaedellytyksiä ja työpaikka- sekä pal-veluintensiteetin kasvun ja turvaamaan asumisen laatua. Esiin tuodut näkökulmat matkailua ja sen haittoja koskien on pyritty huomioimaan kaavaratkaisussa lisäämällä maankäytön ohjausvaikutusta majoitustilo-jen sijoittumisen suhteen. Kirjallisia mielipiteitä saapui yhteensä 4 kpl; Senaatti-kiinteistöiltä, Hel-singin Yrittäjiltä, Katajanokkaseuralta sekä asukkaalta. 

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 
Kaava-alueen rajaus 
Katajanokan aluetta ehdotettiin liitettäväksi osaksi kaavatyötä. Uudis-tettavien asemakaavojen ja aluekokonaisuuksien suhteen käytetään harkintaa, jossa huomioidaan muun muassa voimassa olevien asema-kaavojen ajantasaisuus, suojelutarpeet, alueen rakennuskiellot ja kehi-tyshankkeet sekä -alueet. Tällä hetkellä on arvioitu, että Katajanokan osalta vanhan kaupunkirakenteen asemakaavat eivät välttämättä vaadi uusimista ja alueella on osin kehittämistä vireillä, jonka yhteydessä yh-teensovitetaan tavoitteita sekä arvioidaan vaikutuksia. Kantakaupungin laajan asemakaavatyön rajaus voi tarkentua työn edetessä. Laadittu maankäytön keskustavisio ohjeellisine linjauksineen koskee koko alu-etta. 
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Alueiden kehityskulut, ominaispiirteet ja viihtyvyys 
Hallitsemattomat muutokset kuten hotellien vaikutus alueen identiteet-tiin koettiin ongelmalliseksi. Ehdotettiin, että kaavatyön yhteydessä teh-täisiin kaupunkikatukohtaisia kehittämistavoitteita, joilla voisi varmistaa katualueiden omaleimaisuuden, viihtyvyyden, kivijalkatoiminnot, ravin-tolat ja elävyyden. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, alueiden ominais-piirteet on pyritty turvaamaan huomioiden sekä toiminnallinen monipuo-lisuus (yritykset, työpaikat ja yksityiset ja julkiset palvelut, ravintolava-raukset), että fyysisen ympäristön kohteiden ja kokonaisuuksien arvot sekä esimerkiksi puistot ja asumisen laatu. Ominaispiirteitä on tunnis-tettu muun muassa keskustavisiotyössä, sen vuorovaikutuksessa ja kaavatyötä varten laadituissa arkkitehtuurin ominaispiirreselvityksissä. Kaavantyön osana laaditussa keskustavisiotyössä ja sen maankäyttöä ohjaavissa linjauksissa korostetaan alueiden ominaispiirteitä kehittämi-sen lähtökohtana sekä tuodaan vahvasti esiin alueen roolia laajasti koko seutua palvelevana paikkana toimintoineen ja julkisine sisä- ja ul-kotiloineen sekä tapahtumineen. Kaupunkikuvaa koskevien ja suojelu-määräysten ohella asemakaavatyö ottaa kantaa toiminnalliseen koko-naisuuteen ja pyrkii tukemaan urbaania monipuolisuutta ja ehkäise-mään toiminnallista yksipuolistumista sekä turvaamaan asumisen laa-tua ja palveluja alueilla. Majoituspalveluiden sijoittumisen maankäytön ohjausta parannetaan, millä voidaan ehkäistä liikaturismin ja keskittymi-sen haittoja ja toisaalta suunnata matkailun kasvua alueille, jotka hyöty-vät sen tuomasta synergiasta. 
Yritysten toimintaedellytykset ja vaikutusten arviointi  
Helsingin Yrittäjät ry totesi, että kaavoitustyössä tulee varata riittävän paljon liike- ja toimistotiloja kantakaupunkiin. Erityisesti maantasoker-roksen tilojen toivottiin olevan joustavasti yhdistettävissä ja jaettavissa. Kaavaratkaisujen vaikutukset yrityksiin ja niiden saavutettavuuteen tu-lee arvioida huolella ja kaavoituksen tulee lisäksi edistää Helsingin kes-kustan kehittymistä vetovoimaisena kaupan ja muiden palvelujen kes-kittymänä. Kehittämällä elinkeinoelämän sijoittumis- ja toimintamahdol-lisuuksia luodaan edellytykset monipuoliselle palvelutarjonnalle, joka houkuttelee asioimaan ja viettämään aikaa keskustassa. Keskustan tu-lee olla viihtyisä ja elinvoimainen sekä saavutettavissa eri kulkumuo-doin ja huolto- ja logistiikka huomioiden. Vaikutuksia yrityksiin tulee ar-vioida. 
Yritysten toimintaedellytykset on otettu huomioon kaavoitustyössä si-ten, että yritysten toimintaedellytysten turvaaminen on keskeinen ta-voite ja asemakaavat noudattavat yleiskaavan määräyksiä riittävästä toimitilatarpeesta sekä rakennusten maantasokerroksissa että kokonai-sissa rakennuksissa ja niiden osissa. Kaavatyössä tunnistetaan voi-massa olevia kaavoja tarkemmin kantakaupungin toiminnallisesti moni-puolinen rakenne ja pyritään luomaan edellytyksiä sen vahvistumiselle. 
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Kaavan lähtökohtana toimivassa keskustavisiotyössä ja sen maankäyt-töä ohjaavissa linjauksissa korostetaan alueiden ominaispiirteitä kehit-tämisen lähtökohtana sekä tuodaan vahvasti esiin alueen roolia laajasti koko seutua palvelevana paikkana toimintoineen ja julkisine sisä- ja ul-kotiloineen ja tapahtumineen sekä alueen erityistä valtakunnallista roo-lia elinkeinoelämän keskuksena.  
Kaavassa mahdollistetaan kaupunkistrategian ja yleiskaavan mukai-sesti alueilla yritysten toimintaedellytyksiä ja työpaikkaintensiteetin kas-vua, sekä monipuolisesti eri toimijoiden toimintaedellytyksiä. Kaava-luonnosvaiheen vastine jäljempänä yritysten toimintaedellytyksistä täy-dentää tätä vastausta. 
Yritysvaikutusten arviointi tullaan laatimaan osana kaavojen vaikutus-ten arviointia kaavan ehdotusvaiheessa yhteistyössä kaupungin elin-keino-osaston kanssa. 

Yhteenveto asukastilaisuudesta 19.1.2019 
Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamisen OAS-vaiheen ylei-sötilaisuus järjestettiin Oodi kirjastossa 19.1.2019 osana laajempaa vuorovaikutustapahtumaa Kantakaupunkimessuja (17.–19.1.2019). Näyttelyssä oli esillä laajasti aineistoa kantakaupungin kehittämisestä sekä kaavojen ajantasaistamiseen liittyviä taustoittavia aineistoja kuten arvoympäristöselvityksiä. Messuilla esiteltiin monipuolisesti myös muita kantakaupungin ajankohtaisia hankkeita ja käytiin osallistujien kanssa keskusteluita. Suunnittelijat olivat tavattavissa ja vastaamassa kysy-myksiin Oodissa Kantakaupunkimessuilla kolmen päivän ajan. Varsi-naiseen OAS-esittelytilaisuuteen osallistui 63 henkilöä. Tilaisuudessa kysyttiin kaavojen ajantasaistamisen työn rajauksesta, kaavatyön pro-sessista ja osallistumismahdollisuuksista, kansallisen kaupunkipuiston prosessista, Kampin metroaseman ympäristöstä ja sen avoimuudesta sekä arvoympäristöjen turvaamisesta ja rakennussuojelusta. 
Kantakaupunkimessuilla esiteltiin erikseen myös maankäytön keskus-tavisiontyön tavoitteita ja järjestettiin siihen liittyvää työpajatyöskente-lyä. 

Maankäytön keskustavisiotyö sekä sen laaja vuorovaikutus 
Kantakaupunkia ja keskustaa koskevaan maankäytön keskustavisio perustuu laajaan lähes 10 000 ihmisen vuorovaikutukseen, joka muo-dostaa pohjan myös asemakaavojen ajantasaistamiselle sekä muille alueen hankkeille. Visioprosessiin liittyi lukuisia yleisötapahtumia, kyse-lyitä ja työpajoja kaupunkilaisille sekä sidosryhmätyöskentelyä mm. elinkeinoelämän kanssa, jotka järjestettiin pääosin vuonna 2019. Vision ohjausryhmään kuului edustajia Kaupunkiympäristön toimialalta, Kult-tuurin ja vapaa-ajan toimialalta sekä Kaupunginkansliasta. Visiovai-heen laaja vuorovaikutus on kuvattu erillisessä koosteessa: Millainen on tulevaisuuden kantakaupunki? Keskustavision vuorovaikutuksen ku-vaus (2019). 
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Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin keskustavision - Linjauksia maan-käytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa maankäytön ja liik-kumisen jatkosuunnittelun pohjaksi 25.1.2021. (Kaupunkiympäristölau-takunta 6.10.2020). Ohjeellisina noudatettavat linjaukset toimivat maankäytön suunnittelun lähtökohtana koskien kantakaupungin ja kes-kustan kortteleita sekä puisto- ja katualueita.  
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Kampin ja Leppäsuon alueiden kaavaluonnosaineiston erillinen nähtävilläolo  2.5.–23.5.2022 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

Kaavan valmisteluaineistoa laitettiin jo kaavan luonnosvaiheessa esille kaavatyön laajuuden ja merkittävyyden takia. Ennen kaavaluonnoksen nähtävilläoloa ja kaavaluonnoksen laatimista järjestettiin viranomais-neuvottelu (12.1.2022), jonka pohjalta nähtävilläoloaineistoa kehitettiin. 
Kaavaluonnosvaiheessa viranomaisten kannanotot kohdistuivat Kam-pin kulttuuriympäristöjen arvojen merkittävyyteen ja asemakaavan mahdollisuuksiin turvata ne uudella tavalla. Kannanotot kohdistuivat alueen ominaispiirteisiin, suojeluun, kaavan suojelumääräysten tark-kuuteen ja selvityksiin, sekä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin. 
Kannanotoissa esitetyt asiat otetaan huomioon siten, että kaavaehdo-tusvaiheessa kaavamääräyksiä ja -merkintöjä ulotetaan koskemaan koko kaava-aluetta. Niitä sekä selvityksiä pyritään tarkistamaan ja täy-dentämään tarvittavilta osin kaavatyön aikana saadut lisätiedot huomi-oiden, yhteistyössä eri viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa sekä asemakaavakokonaisuuden eri tavoitteita yhteensovittaen. Kaavaluon-nosaineistossa esitetty suojelun tapa yhdessä kaupunkikuvaan ja kes-tävyyteen kohdistuvien kaavamääräysten sekä päivitettävien rakennus-alatietojen kanssa pyrkii turvaamaan voimassa olevia asemakaavoja yhtenäisemmin ja kattavammin niin yksittäiset arvokohteet kuin koko-naisuudetkin. Suojelua ei heikennetä. Uusia suojelumerkintöjä ja -mää-räyksiä tullaan kohdistamaan sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin että historiallisiin puistoihin ja muihin merkittäviin kokonai-suuksiin. Asemakaavoituksessa on arvioitu, että esitetyllä suojelun mal-lilla, joka perustuu selvityksiin, inventointeihin ja asiantuntija-arvioihin on mahdollista turvata alueen kulttuurihistorialliset arvot. Kannanottojen mukaisesti kaavaehdotukseen voidaan täydentää suojeltujen rakennus-ten rakennuslupavaihetta koskeva vaatimus kaupunginmuseon kan-nanottopyynnöstä. Kaavamuutosalueesta voidaan irrottaa joitakin koh-teita, mikäli todetaan, että ne vaativat oman tarkemman asemakaava-prosessinsa. Merkittäviä arvokohteita on mahdollista suojella yksityis-kohtaisemmin myös lain nojalla. 
Liikkumisen osalta kaavatyössä pyritään varmistamaan seudullisesti toimiva kestävä kaupunkirakenteellinen kokonaisuus muun muassa työpaikkojen, yksityisten ja julkisten palveluiden sekä erilaisten kokoon-tumistilojen sijoittamisella hyvän joukkoliikennesaavutettavuuden alu-eelle. Kamppi on myös ympärivuorokautisten toimintojen näkökulmasta hyvä sijainti yöllisen joukkoliikennesaavutettavuutensa ansiosta. Kaa-varatkaisu ei aseta joukkoliikenteen toimintaedellytyksille esteitä. Kaa-vatyössä turvataan viihtyisää jalankulkuympäristöä ja pyritään edistä-mään kiinteistöissä riittäviä polkupyörän säilytysmahdollisuuksia, mikä tukee osaltaan kestävää ja monipuolista liikkumista. 
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Luonnosaineistosta saatiin kannanotot seuraavilta tahoilta: 
• Fingrid Oy 
• Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
• Museovirasto 
• Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
• Suomenlinnan hoitokunta 
• Kaupunginmuseo 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin 
Ominaispiirteiden turvaaminen ja suojelu  
Kulttuuriympäristöjä koskevissa kannanotoissa tuotiin esiin vahvasti alueen merkittävät kulttuurihistorialliset arvot sekä se, että voimassa olevat vanhat asemakaavat eivät turvaa riittävästi alueen arvoja ja ovat siten suojelun näkökulmasta vanhentuneita. Kannanottojen mukaan Kamppi, arkkitehtuurin ominaispiirteet -selvitys antaa hyvän kuvan alu-een kaupunkirakenteen kehityksestä ja ominaispiirteistä. 
Kulttuuriympäristöviranomaiset ja Suomenlinnan hoitokunta korostivat kaavojen ajantasaistaminen tarpeellisuutta ja tärkeyttä kulttuuriympäris-töjen turvaamiseksi. Kaavan valmistelutyötä ja Kampin ominaispiir-reselvitystä pidettiin laadukkaina. Kaavaluonnosvaiheessa esitettyjä suojelun ja kaupunkikuvan periaatteita pidettiin hyvinä. Erityisesti posi-tiivisena esiin nostettiin kaavan tarjoama mahdollisuus turvata kaupun-kikuvallisia kokonaisuuksia yksittäisten kohteiden lisäksi.  
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) katsoo, että laadittavan asemakaavan tehtävä ja tarkoitus huomioiden selvitys-aineisto antaa hyvän pohjan kaavaehdotuksen työstämiseen ja kaava-määräysten antamiseen. Rakennusten sisätilojen suojelun osalta mää-räysmaailmaa tulee jatkokehittää, jotta voidaan varmistua kaavan täyt-tävän asemakaavalle asetetut sisältövaatimukset. 
Museoviraston kannanotossa tuotiin ilmi tarve tarkentaa joitakin suoje-lumääräyksiä, muun muassa rakennusosien uusimista koskevia suoje-lumääräyksiä. Kannanoton mukaan alkuperäiset rakennusosat olisi useimmiten hyvä korvata alkuperäistä vastaavalla rakennusosalla. Kannanotossa tuodaan esiin tarve selkiyttää jakoa, minkä tyyppiset asiat todetaan sr- määräyksissä ja minkälaiset taas yleismääräyksissä. Kannanotossa pohditaan turvaako kaava riittävästi sisätilojen arvojen säilymistä sekä missä määrin kaavan laadinnalta edellytettyä selvittä-misvelvoitetta voidaan siirtää kaavan voimaantulon jälkeiseen aikaan. Rakennetun kulttuuriympäristön jo tunnistettuja arvoja ei voi kaavan laadinnassa ohittaa ja tunnistamattomat on selvitettävä, mikä tarkoittaa myös kaikkien olemassa olevien selvitysten huomioimista sekä täyden-tämistä tarvittaessa. Haasteellisimpina pidetään sisätilojen suojelutar-
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peen selvittämistä, joka nähdään kuitenkin välttämättömänä etenkin jul-kisten rakennusten arvokkaiden sisätilojen sekä puolijulkisten sisätilo-jen, kuten arvokkaiden porrashuoneiden osalta. 
Helsingin kaupunginmuseo ehdottaa kannanotossaan ominaispiir-reselvityksen täydentämistä ja tarkentamista tiettyjen kohteiden ja ko-konaisuuksien sekä teemojen osalta. Kaupunginmuseon mukaan avoi-mina rakennettuihin pihoihin ei tule sijoittaa lisärakentamista. Olemassa olevien katu- ja piharakennusten välinen selkeä hierarkia sekä kortte-lien sisänäkymien moni-ilmeinen luonne ovat tärkeitä ominaispiirteitä. Autopaikoituksen (luvaton) sijoittuminen piha-alueille heikentää merkit-tävästi asumisolosuhteita, ja rakennussuojelun näkökulmasta heiken-tää myös mm. jälkiasennushissien ratkaisemista arvokkaiden porras-huoneiden tapauksessa. Kaupunginmuseo pitää puutteena ettei kaava-luonnoksessa piha-alueiden käsittelyyn ei kohdistu yleismerkintöjä. Kortteleiden sisäpihojen kaupunkikuvallisia ja rakennushistoriallisia oh-jausmerkintöjä tulisi lisätä. 1960-luvulla syntynyttä kaupunkitilaa avaa-vaa modernia rakennuskantaa tulisi ylläpitää siten, ettei arkkitehtonisiin ominaispiirteisiin kuuluvaa polveilevaa massoittelua muutoksin heiken-netä.  
Arvokkaiden viheralueiden suhteen kannanotossa tuodaan ilmi, että tarkennukset saattavat olla tarpeen. Kaupunginmuseon mukaan ullak-korakentamista tulee ohjata nykyisen alueellisen ullakkorakentamisen poikkeamispäätöksen mukaisin rajauksin ja huomioida myös voimassa olevan alueellisen poikkeamispäätöksen vyöhykekartan yleismerkinnän alueille alueen ominaispiirteisiin ja arvioihin liittyviä rajoituksia. Lisäksi kaupunginmuseo tuo esiin kaavaluonnoksen ikkunoita koskevan yleis-merkinnän tarkennustarpeet. 
Asemakaavaluonnoksen yleismerkinnät eivät kaupunginmuseon kan-nan mukaan ole riittäviä turvaamaan yksittäiskohteiden rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Kohteiden erityispiirteiden huomioiminen edellyttää rakennusinventointia. Asemakaavatyön vaati-masta rakennusinventoinnin tarpeesta ja inventointimallista tulee jat-kossa neuvotella kaupunginmuseon ja eri osapuolien kanssa yhteis-työssä. Kannanotossa inventointitarpeen todetaan olevan alustavasti arvioiden laaja, ja tulee edellyttämään työhön suunnattuja resursseja.  
Museovirasto ja Kaupunginmuseo tuovat esiin sen, että kaavatyön ede-tessä on hyvä huolella varmistaa asemakaavalle asetettujen, rakennet-tua ympäristöä koskevien sisältövaatimusten sekä selvittämisvelvoit-teen täyttäminen. 
Vastine  
Yhteistyö kulttuuriympäristöteemassa on ollut poikkeuksellisen mit-tavaa Helsingin kaupunginmuseon, Museoviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen sekä kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvonnan, kaavoituksen sekä rakennussuojelun ja maisemasuunnittelun asiantun-
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tijoiden kesken. Yhteistyö alkoi kaavojen ajantasaistamistyön ja selvi-tysten tarvetta ja prosessia arvioitaessa 2015. Myös Ympäristöministe-riön kanssa on tehty yhteistyötä menetelmää kehitettäessä ennen kaa-van vireilletuloa. Prosessi on sisältänyt vuosien mittaan lukuisia työse-minaareja ja yhteistyökokouksia, yhteisvalmisteluja yhdessä eri kulttuu-riympäristöasiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Kaavatyötä ja sel-vityksiä on kehitetty saatujen asiantuntijakommenttien perusteella. Kau-punginmuseo on ollut arvoympäristöselvitysten ohjausryhmissä mu-kana. Myös arvoympäristöjen inventointimallia on pilotoitu eri tavoin. Korttelitypologioiden ja rakennuskohtaisen inventointikokeilun perus-teella todettiin, ettei kantakaupungin jokaisen rakennuksen yksityiskoh-tainen inventointi ole tarkoituksenmukainen realistinen tapa edetä ase-makaavojen ajantasaistamistyön kokonaisuuteen ja tavoitteisiin näh-den. Asemakaavoituksen näkökulmasta on esitetty, että alueen kulttuu-rihistoriallisia arvoja selvitetään ominaispiirreselvitysten, olemassa ole-vien inventointi-, suojelu- ja selvitystietojen perusteella sekä asiantunti-jatyön pohjalta. Yksityiskohtainen rakennuskohtainen rakennushistorial-linen selvitys voidaan ja on tarkoituksenmukaista laatia rakennuslupa-vaiheessa erityisesti tapauksissa, joissa kohteeseen haettavat muutok-set eivät ole etukäteen tiedossa, sillä näin selvitys voidaan ajantasai-sesti kohdentaa haettavan muutoksen mukaisesti ja vaatia tehtäväksi hankkeen laajuuden vaatimassa mittakaavassa. Maankäyttö- ja raken-nusasetuksen 48 §:n 2 momentin mukaan pääsuunnittelijan tehtävänä on muun muassa yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa korjaus- ja muutostyön laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla selvit-tää ennen suunnittelun aloittamista rakennuksen rakennushistoria, ra-kennuksen ominaispiirteet ja kunto.  
Suojelumääräysten osalta asiantuntijayhteistyön johtopäätöksenä pää-dyttiin kolmiportaiseen suojeluun, jolla voidaan turvata sekä kokonai-suuden, osakokonaisuuksien että yksittäisten kohteiden kulttuurihistori-alliset arvot erilaisin suojelumerkinnöin sekä kaupunkikuvaa ohjaavin määräyksin. Lisäksi kaavan ajantasaistettavat merkinnät ja määräykset nykytilanteeseen perustuvista todellisista rakennusaloista ja rakennus-oikeuksista sekä pitkiä elinkaaria ja kasvillisuuden säilyttämistä edellyt-tävät kestävyyden määräykset tukevat kulttuuriympäristöjen säilymistä. Kaavaan merkitään suojeltavat arvokohteet, -rakennukset ja kokonai-suudet.  
Määräyksiä tarkistetaan ja täydennetään muun muassa vaatimuksella, että Museoviraston/ maakuntamuseon kanssa on neuvoteltava ennen rakennus- tai toimenpidelupaa tai pyydettävä kannanotto. 
Asemakaavoitus katsoo, että valitulla menettelytavalla pystytään vas-taamaan kaavan tavoitteisiin turvata sekä kaupunkikuvallisten kokonai-suuksien että yksittäisten kohteiden keskeisten arvojen säilyminen tar-koituksenmukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 
Yhteistyötä kulttuuriympäristöteemassa jatketaan kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavien ja ohjaavien asiantuntijaviranomais-ten kanssa tiiviisti kaavatyön edetessä ja tarkentuessa. Kaavaratkaisun 
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tueksi on laadittu kaupunginosakohtaisia ominaispiirreselvityksiä sekä hyödynnetty olemassa olevaa selvitys- ja arvotusmateriaalia ja päätök-siä. Kaavaluonnosvaiheessa asiantuntijaviranomaisilta saatuja kom-mentteja hyödynnetään selvitysten ja Kampin kaavatyön jatkokehittämi-sessä sovittaen niitä kokonaisuuden tavoitteisiin. Kohteiden arvotus tehdään asiantuntijatyön perusteella.  
Luonnosvaiheessa esitettyjä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä tarkiste-taan kaavan ehdotusvaiheessa ja suojelumerkintöjä tullaan ulottamaan koko kaava-alueelle. Kaavaselostukseen tuodaan luonnehdinnat aluei-den ominaispiirteistä ja niiden huomioon ottamisen keinoista. Kaikki olemassa olevat suojelupäätökset otetaan huomioon eikä todettuja suojeluarvoja heikennetä. Suojelumerkintöjä tullaan kohdistamaan niin yksittäisiin rakennuksiin kuin puistoihinkin ja muihin kokonaisuuksiin. Suojelua yhdenmukaistetaan ja täydennetään verrattuna voimassa ole-vien asemakaavojen kirjavaan ja puutteelliseen tilanteeseen. Kaava-luonnosaineistossa on todettu, että tässä yhteydessä ei mahdollisteta uusia lisä- tai uudisrakennuksia vaan ne vaativat jatkossakin harkin-nanvaraisuutta, oman vaikutusten arviointinsa ja asemakaavansa. Kampin kaavaratkaisussa muutosten tulee tapahtua nykyisillä raken-nusaloilla pääosin nykyisten rakennusrunkojen puitteissa ja niin ettei arvoja hävitetä. Ullakkoprosessin integroimista kaavatyöhön tutkitaan. Kannanotossa esiin tulleet pihoja koskevat tavoitteet ja määräykset on kaavaluonnosaineistossa ryhmitelty Kaupunkikuva ja suojelu -otsikon ohella myös osittain Rakennusoikeus ja tilojen käyttö sekä Kestävyys-otsikkojen alle, sillä ne liittyvät toiminnallisuuteen ja niillä on keskeinen merkitys alueen pienilmaston ja resilienssin kannalta. Samalla ne tuke-vat asuinviihtyvyyttä ja ympäristön laatutavoitteita. Laadittavassa kaa-vassa on mahdollista turvata myös historiallisten piharakennusten säi-lyminen niille osoitetuin rakennusaloin ja tarvittavin suojelumääräyksin. Rakennusten pihan puolen rakentaminen on usein voimassa olevien asemakaavojen sallittujen rakennusalojen ulkopuolella ja vailla suojelu-merkintöjä vaikka joskus piharakennukset edustavat korttelialueen van-hinta rakennuskantaa.  
Kaavaratkaisun lähtökohtana on, että alue- ja rakennuskohtaiset suoje-lumerkinnät turvaavat sen, että myöskään sisätiloja ei saa tärvellä lisä-rakentamis- ja muutostöissä, jos rakennuslupavaiheessa tehtävä ra-kennussuojeluhistoriaselvitys osoittaa kyseiset sisätilat arvokkaiksi. Kaavatyössä on arvioitu, että jokaisen kantakaupungin kohteen yksi-tyiskohtaista inventointia ja suojeltavien rakennusosien erittelyä raken-nuskohtaisissa suojelumääräyksissä kunkin kohteen osalta erikseen ei pidetä kaavatyön kokonaistavoitteiden ja arvoympäristöjen riittävän tur-vaamisen kannalta välttämättömänä. Asemakaavoituksen näkökul-masta vasta kohteisiin liittyvien muutossuunnitelmien ja -hakemusten perusteella voidaan parhaiten ja ajantasaisesti määritellä mihin muutos tarkalleen kohdistuu sekä tarvittavaa inventoinnin tarkkuutta. Kaava-alueesta voidaan myös irrottaa joitakin kohteita, mikäli todetaan, että ne vaativat oman tarkemman asemakaavaprosessinsa. Merkittäviä ar-vokohteita on mahdollista suojella yksityiskohtaisemmin myös lain no-jalla. 
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Liikenne ja liikkuminen  
HSL toteaa, että kaavoitustyötä tulee tehdä huomioiden kantakaupun-gin alue sekä siellä toimivan joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja saavutettavuus kokonaisuutena. Kaavoituksessa ei tule tehdä muutok-sia, jotka heikentävät nykyisten joukkoliikenneyhteyksien toimintaedel-lytyksiä tai estävät uusien tehokkaiden ja houkuttelevien joukkoliiken-nepalveluiden perustamista tulevaisuudessa.  
Vastine 
Liikkumisen osalta kaavaratkaisussa pyritään varmistamaan seudulli-sesti toimiva kestävä kaupunkirakenteellinen kokonaisuus muun mu-assa työpaikkojen, yksityisten ja julkisten palveluiden sekä erilaisten kokoontumistilojen ja tapahtumapaikkojen sijoittamisella hyvän joukko-liikennesaavutettavuuden alueelle. Kamppi on myös ympärivuoro-kautisten toimintojen näkökulmasta hyvä sijainti yöllisen joukkoliikenne-saavutettavuutensa ansiosta. Varsinaisiin uusiin linjastoratkaisuihin ei kaavatyössä oteta kantaa, mutta kaava ei myöskään aseta niille es-teitä. Kaavaratkaisussa turvataan hyvää jalankulkuympäristöä ja pyri-tään edistämään kiinteistöissä riittäviä polkupyörän säilytysmahdolli-suuksia, mikä tukee kestävää ja monipuolista liikkumista. 
Kunnallistekniikka 
HSY toteaa, että asemakaavan muutos ei edellytä vesihuollon lisära-kentamista eikä johtosiirtoja, mutta kehottaa huomioimaan huleve-siviemäröintiin varautumisvelvoitteen ja hulevesien eriyttämisen kiinteis-töissä kiinteistöremonttien yhteydessä. Lisäksi tuodaan esiin tarve huo-mioida maanalainen infrastruktuuri sekä jätehuoltolain tulevat uudistuk-set. 
Vastine 
Infrastruktuuria koskevien määräysten ja merkintöjen osalta asemakaa-varatkaisua tullaan tarkentamaan maanalaisten varausmerkintöjen osalta. Hulevesiviemäröintiin tulee varautua. Kaavassa pyritään edistä-mään hulevesien parempaa hallintaa sekä viivyttämistä pihojen kasvilli-suutta, viherkattoja ja läpäiseviä pintoja koskevin määräyksin. Muutok-sia ja parannuksia voidaan kuitenkin edellyttää vain kiinteistöjen hake-mien muutostöiden yhteydessä. 
Muita viranomaisten esiin nostamia teemoja 
Kaava-alueen nimistön kirjoitusasua on tarkistettu ja korjaukset on kä-sitelty nimistötoimikunnassa 11.5.2022. Muutokset eivät vaikuta vakiin-tuneessa käytössä oleviin nimiin. 
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Katupuita koskevissa kysymyksissä kaavan toivottiin tarkistuksia kau-punkipuulinjausten mukaisesti. Kaavamääräyksiä tullaan tarkistamaan ja muokkaamaan näiltä osin ehdotusvaiheessa. 
Kaava-alueen ympäristöhäiriöitä ja niihin liittyviä määräyksiä on tar-kasteltu yhdessä ympäristöpalveluiden kanssa ja kehitystyö jatkuu kaa-varatkaisun tarkentuessa. Ympäristöterveysvalvonnan kokemukset kaava-alueella tarkistetaan ja huomioidaan kaavatasoisesti. 
Kaavamääräysten vaikuttavuuden osalta rakennusvalvonnan huo-miot kaavamääräysten muotoilusta muun muassa kestävyyteen ja kau-punkikuvaan liittyvien kaavamääräysten osalta huomioidaan ja yhteis-kehittäminen jatkuu kaavaratkaisun tarkentuessa. Kaavatyön rinnalla voidaan myös tarkastella ja linjata rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteisiä käytäntöjä tavoitteiden varmistamiseksi ja prosessien sujuvoit-tamiseksi. 
Valaistusta koskien kaavoituksen edetessä katsotaan millaista syner-giaa kaavatyöllä voi olla alueen valaistuksen suunnittelussa ja onko kaupunkikuvaa ohjaavissa määräyksissä syytä huomioida valaistuksen teemaa nykyistä tarkemmin. Häiriövalosta ja valaistuksesta tullaan mahdollisesti määräämään myös uusittavassa rakennusjärjestyksessä. 
Matkailun ja elinkeinojen osalta kaavassa pyritään varmistamaan yleiskaavan mukaiset kehityskulut ja kaupunkistrategian mukaisesti edistämään keskustan työpaikkojen ja palveluiden määrän sekä intensi-teetin kasvua, tapahtumien ja kulttuurin edellytyksiä, sekä tukemaan va-paata kansalais- ja järjestötoimintaa mahdollistamalla niille monipuolisia sijoittumismahdollisuuksia. Kaavaluonnoksessa edistetään strategian mukaisesti kaupunkirakennetta, joka luo edellytyksiä myös yöelämän ja yötalouden kehittämiselle. Kaavaratkaisun käyttötarkoitusmerkinnät ja toiminnallinen tilallinen kokonaisuus sekä jouston kohdentaminen edes-auttavat tavoitteiden saavuttamista. Toimintoja ja palveluja koskevien tavoitteiden lisäksi kaupunkikuvalliset määräykset, asumisen laatumää-räykset ja rakennussuojelu varmistavat korkeatasoisen urbaanin ympä-ristön, mikä toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta siitä, että Helsinki on vetovoimainen kansainvälisen tason osaajille ja heidän perheilleen.  
Esiin tuodut näkökulmat matkailun eduista, tarpeista ja toisaalta sen keskittymisen haitoista ja liikaturismin ehkäisystä on pyritty huomioi-maan kaavaratkaisussa lisäämällä maankäytön ohjausvaikutusta majoi-tustilojen sijoittumisen suhteen. Erilaisiin yrityksiin liittyviä vaikutuksia tullaan arvioimaan yhteistyössä elinkeino-osaston ja yleiskaavapalvelun kanssa. 

Yhteenveto mielipiteistä 
Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon yhteydessä saadut mielipiteet kohdistuivat alueen ominaispiirteisiin, suojelukysymyksiin, maanta-sokerroksen liike- ja toimitilojen turvaamiseen, rekisteritietojen korjauk-
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siin, pihapysäköintiin, parvekkeiden rakentamisen estämiseen, kiinteis-töjen kunnossapitoon, lintujen olosuhteisiin, kriittisyyteen täydennysra-kentamista kohtaan sekä kaava-aineistojen saatavuuteen. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavatyössä tarkastellaan toiminnallisia ja kaupunkikuvallisia ratkaisuja ja vaikutuk-sia sekä asumisviihtyvyyttä ja muita kysymyksiä sekä rakennusten suo-jelutarpeita. Kaavatyö tarkentuu kaavaehdotusvaiheessa saadun pa-lautteen ja tarkentavan lisätiedon perusteella. 
Osa saaduista mielipiteistä kohdistui kysymyksiin, jotka eivät kuulu kaavoituksen alaisuuteen kuten kiinteistöjen ylläpito tai tämän kaava-ratkaisun piiriin esimerkiksi koskien kaupungin kasvutavoitteita ja täy-dennysrakentamista. 
Korona-aikana käyttöön otettujen käytäntöjen vuoksi tilaisuudet ja ma-teriaalit ovat saatavilla verkosta sekä Kaupunkiympäristötalon asiakas-palvelusta.  

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 
Ominaispiirteiden huomiointi ja suojelu 
Mielipiteissä kehuttiin selvityksen ja kaavatyön kokonaisvaltaista tapaa luoda kokonaiskuva alueesta ja sen ominaispiirteistä, johon yksittäis-ten rakennusten inventointi tai suojelumerkintä ei yksinään pysty. Alu-een maamerkeistä sekä merkittävimmistä sisätiloista kaivataan esi-merkkejä ominaispiirreselvitykseen. Alueen nykyisen suojelutason ku-vaus koettiin laihaksi. Alueen erilaisten aikakausien ja teemojen toivo-taan näkyvän paremmin selvityksen johtopäätöksissä. Suojelun koko-naisuutta ja määräysten tarkkuutta pidettiin hyvinä. Osa mielipiteen jät-täneistä toivoi, että uusien parvekkeiden sijoittamista rajoitettaisiin. 
Vastine 
Kaavaluonnosvaiheessa on saatu paljon hyvää palautetta, jonka avulla kaavatyöhön liittyvää ominaispiirreselvitystä voidaan vielä täy-dentää ja tarkentaa. Esimerkiksi ehdotus sisätilojen keskeisistä esi-merkeistä on kannatettava täydennys selvitykseen kaavaehdotusvai-heessa. Ominaispiirteiden johtopäätökset ja arvotus kuvataan pääosin kaavaselostuksessa, mutta asiaa voidaan vielä harkita tarkennetta-vaksi myös ominaispiirreselvitykseen.  Kaavaratkaisu ei mahdollista uusia parvekkeita kadun puolelle, mutta parvekkeiden sijoittaminen pihojen puolelle on kuitenkin edelleen jois-sain tapauksissa tapauskohtaisesti mahdollista. Suunnitelmien mah-dollisuutta ja vaikutuksia tarkennetaan rakennuslupavaiheessa kiin-teistön ja asemakaavan reunaehdot, ympäristön arvot sekä esimer-kiksi paloturvallisuus huomioiden. 
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Asumisen olosuhteet 
Mielipiteessä kannatettiin kaavamääräyksiä, jotka edistävät pihojen saattamista asukkaiden viihtyisään käyttöön niin ettei pysäköintiä sal-lita korttelipihoilla. Asukkaan kokemuksen mukaan alueen pysäköinti-laitoksissa oli hyvin tarjolla autopaikkoja.   Vastine 
Kaavaluonnos vastaa voimassa olevien asemakaavojen kieltoa pysä-köidä asuinpihoille. Kaavaluonnos edistää pihojen kasvillisuuden tur-vaamista mikä myös parantaa hulevesien hallintaa sekä ehkäisee kau-punkirakenteen ylikuumenemista. 
Lintujen olosuhteet 
Lintujen olosuhteita toivottiin otettavaksi huomioon ja edistettävän sekä haittoja ehkäistävän. 
Vastine 
Kaavaratkaisussa lähtökohtaisesti edistetään puiden ja korttelipihojen kasvillisuuden säilymistä ja lisäämistä, määrätään kaupunkikuvasta sekä rajoitetaan suojeltujen rakennusten muutoksia (ehkäisee lasisten pintojen runsasta lisääntymistä). Määräyksillä voidaan nähdä lintujen osalta myönteisiä vaikutuksia ja ehkäisevän haitallisia muutoksia. Sa-manaikaisesti on meneillään myös Helsingin rakennusjärjestyksen uu-siminen, jonka yhteydessä myös tarkastellaan lintujen olosuhteita kos-kevien yleislinjausten laatimista, jolloin ne koskisivat koko kaupunkia. Mikäli rakennusjärjestys linjaa kysymyksestä koko kaupungin osalta, teemaa ei tarvitse toistaa yksittäisten asemakaavojen määräyksissä. 
Kohteiden tiedot kaava-alueella 
Senaatti-kiinteistöt toivat esiin, että alueella on useita valtion kohteita, joiden rekisteritiedot eivät kerrosalojen suhteen pidä paikkansa. Se-naatti-kiinteistöt lupasi toimittaa korjatut tiedot kaavoituksen käyttöön. 
Kiinteistönomistajien tarkastetut täydennetyt tiedot otetaan huomioon kaavaehdotuksessa.  

Yhteenveto yleisötilaisuuksista 27.4. ja 11.5.2022 
Kaavaluonnoksen yleisötilaisuus järjestettiin verkkotapahtumana 11.5.2022 klo 17–18. 
Tilaisuudessa esiteltiin kantakaupungin ja erityisesti Kampin asema-kaavojen ajantasaistamista. Paikalla oli alueen asiantuntijoita vastaa-massa kysymyksiin. Tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä asiantuntijoiden lisäksi. Tilaisuuden tallenne oli nähtävillä kaksi viikkoa verkossa, jolloin sitä oli katseltu noin 70 kertaa. 
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Tilaisuudessa kysyttiin kaupungin tavoitteista, lisärakentamisesta, ke-nelle kaupunkia rakennetaan, kiinteistöveroselvityksestä ja kiinteistöjen pihojen kehittämistä koskevista määräyksistä. Tilaisuudessa kommen-toitiin ettei lisärakentamista enää kaivata ja kyseenalaistettiin onko lisä-rakentaminen enää tarpeellista, jos kaupungin kasvu hiipuu.  
Vastauksissa avattiin kaupungin ja kaavatyön tavoitteistoa sekä suh-detta olemassa oleviin asemakaavoihin. Esiteltävästä kaavaratkaisusta kerrottiin ettei se mahdollista uudisrakentamista vaan uudet hankkeet arvioidaan aina tapauskohtaisesti omana prosessinaan. Tästä kaava-työstä saadaan kuitenkin lähtötietoja mahdollisiin tuleviin kehityshank-keisiin.  
Kiinteistöveroasioita koskien todettiin, että verottajalla on kantakaupun-gissa oikeuden päätöksellä mahdollisuus periä ns. kaksitasokaavojen alueelta toteutuneen tilanteen mukaan veroa. Kaavaratkaisun todelli-suutta vastaavat päivitetyt kerrosalamuutokset eivät siis lähtökohtai-sesti vaikuta näiltä osin ko. tonttien nykyisin perittävään kiinteistöve-roon. Tuotiin kuitenkin esiin, että verotusta varten tehtävien kiinteistö-veroselvityksien korjatut tiedot eivät automaattisesti siirry kaavoituksen tietoon, joten kiinteistöjen tarkistetut lisätiedot kerrosaloista on hyvä vä-littää myös kaavoituksen tietoon. 
Tilaisuudesta ilmoitettiin Helsingin Uutiset-lehdessä ja kaupungin verk-kosivuilla. Lisäksi kaavatyöstä ja yleisötilaisuudesta kerrottiin Uutta Kantakaupunkia -verkkoyleisöillassa 27.4.2022, jossa myös esiteltiin lyhyesti Kampin kaavojen ajantasaistamistyötä. Tilaisuudessa kysy-mykset koskivat mm. täydennysrakentamisen tarpeellisuutta. Tilaisuu-den tallenne ja vastaukset kysymyksiin on nähtävillä verkossa. Tallen-teelle oli kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana kertynyt yli 900 katso-jaa.  
Vuorovaikutusraportti täydentyy kaavatyön edetessä. 








































