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§ 320
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Ru-
neberginkatu 2:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 
12700)

HEL 2020-011503 T 10 03 03

Hankenumero 0885_15

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Kajsa Lybeck. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Mia Haglund: Pyydän asian viikoksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian viikoksi 
pöydälle Mia Haglundin ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052

kajsa.lybeck(a)hel.fi
Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12700 kartta, päivätty 24.5.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12700 selostus, päivätty 

24.5.2022
5 Havainnekuva, 24.5.2022
6 Viitesuunnitelma
7 Ulkotilojen viitesuunnitelma
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 13.12.2021, täydennetty 24.5.2022
10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 24.5.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12700 
hyväksymistä liitteen numero 3 mukaisesti. Asemakaavan muutos 
koskee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelia 4461 sekä katualueita 
tason - 1.7 yläpuolista tilaa.

Lisäksi lautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee hotellin tonttia, joka si-
jaitsee Kampin metroaseman vieressä osoitteessa Runeberginkatu 2 ja 
katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa hotellin laajentamisen tontilla 
olevalle aukio-alueelle. Kaavaratkaisu on tehty parantamaan hotellin 
toimintaedellytyksiä kongressihotellina. Tavoitteena on sovittaa uudis-
rakentaminen ympäröivään kerrokselliseen kaupunkitilakokonaisuu-
teen. 

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten uudisra-
kentaminen sijoittuu suhteessa tontin olemassa olevaan rakennuskan-
taan, Kampin kolmion asuinkortteliin, Autotaloon, suunnitteilla olevaan 
keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukseen ja Salomonkadun varren 
aukioiden sarjaan, Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan nä-
kyvyyteen kaupunkitilassa sekä Alvar Aallon suunnittelemaan Sähköta-
loon.

Alueelle on suunniteltu kaksiosainen, kuusi-/kahdeksankerroksinen ho-
tellin laajennus ja uudisosien väliin sijoittuva julkinen aukiotila. Korttelin 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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läpikäveltävyys säilyy. Hotellin saattoliikenne osoitetaan Runebergin-
kadun puolelta. Tonttiin liitetään teknisenä tarkistuksena 5 m² katualu-
een osuus Kampin torin puolella, jotta olemassa oleva rakennus sijoit-
tuisi kokonaan tontin rajojen sisäpuolelle. 

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. Tonttitehokkuus on et = 5,41. 
Hotellin huonemäärä kasvaa 262:sta yhteensä 405 huoneeseen. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että keskustan 
hotellipalvelujen tarjonta paranee ydinkeskustan alueella. Maantaso-
kerroksen liiketilojen lisääminen elävöittää katutilaa. Kaksiosainen kuu-
si-/kahdeksankerroksinen uudisrakennus korvaa nykyisen aukiotilan. 
Uusi aukiotila rauhoitetaan kävelyyn ja oleskeluun.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden Kasvun paikka - 
Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025. Kaavaratkaisu edesauttaa 
kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että edistetään 
Helsingin elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamista. Edistetään 
Helsinkiä toimivana tapahtumien kehittäjänä, toimivana tapahtumien 
alustana sekä suosittuna kongressikohteena. Parannetaan Helsingin 
kilpailuasemaa kulttuurin, urheilun, kansainvälisten kongressien, mes-
sujen ja muiden suurtapahtumien isäntäkaupunkina. Luodaan edelly-
tykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka 
tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Edistetään 
palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta 
eri väestöryhmien kannalta. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 
2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on arkkitehti Ilmo Valjakan suunnittelema kolmiosainen, hotel-
likäytössä oleva, 2-8-kerroksinen rakennus ja sen edusaukio vuodelta 
1991. Kortteli sijaitsee Kampin kaupunginosassa, Kampin kolmion 
asuin- ja palvelukorttelia vastapäätä, liikekeskustan laajentumisen alu-
eella Salomonkadun akselin varrella. Kaupunkirakenteellisesti alue 
muodostaa Kampin kolmion korttelin kanssa aukiotilojen sarjan päät-
teen. Korttelin massoittelu avaa kaupunkikuvallisesti harkitun näkymän 
Malminkadun synagogalle. Kampin metroasema, Autotalo ja suojeltu 
Sähkötalo sijaitsevat alueen välittömässä naapurustossa. Korttelia ra-
jaa Malminkatu, Runeberginkatu ja Salomonkatu.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1988 ja 1975 (maanalai-
nen), joissa alue on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialu-
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eeksi (K) ja on osoitettu tilaa metrotunneleita varten. Alueelle saa sijoit-
taa majoitus-, kokous- ja liiketiloja. Aukio on merkitty yleiselle jalanku-
lulle varatuksi korttelin osaksi, jonka kautta on osoitettu ajoyhteys.  

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen. Kiinteistö Oy Keskustahotel-
li/ Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa rakennuksen ja 
hallinnoi tonttia. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaa-
varatkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaupungille kertyy tuloa korttelin uuden kaavoitettavan rakennusoikeu-
den myynnistä tai vuokraamisesta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen kanssa. 

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat naapuriin valmistettavan Keskustan 
terveys- ja hyvinvointikeskuksen kaavan huomioimiseen, vesihuoltoon 
ja lähtökohtatietojen tarkentamiseen sekä suunnitelman sovittamiseen 
paremmin ympäröivän kaupunkitilan ominaispiirteitä ja näkymiä sekä 
olevan rakennuksen alkuperäisen arkkitehtuurin arvoja huomioi-
den.Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä 
siten, että viitesuunnitelman piha-aukion tilaa on avattu ensimmäisen ja 
toisen kerroksen osalta Runeberginkadun puolella arkadein, joista kau-
punkitilan näkymät aukion ja synagogan suuntaan avautuvat paremmin 
katutasoon ja aukiotila avartuu. Olemassa olevan päärakennuksen uu-
disosaa on kavennettu metrin verran lisäämään synagogan näkyvyyttä 
Autotalon suuntaan. Yhteys Salomonkadun suunnalta paranee myös 
arkadien kautta. Lisäksi on teetetty erillinen ulkotilojen viitesuunnitelma, 
joka osoittaa piha-aukion materiaalien, kalusteiden ja valaistuksen ta-
voitelaadun ja kytkee aukioaluetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen. 
Terveys- ja hyvinvointikeskuksen kaavavalmistelu on huomioitu. On 
tutkittu, että uudet suunnitelmat yhdessä muodostavat alueelle tava-
nomasta kaupunkitilaa keskeiset näkymät säästäen.

Mielipiteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2022 5 (8)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/9
24.05.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat siihen, että vastustetaan hotellin laajennussuun-
nitelmia siltä osin, kun laajennus estää synagogan näkyvyyttä ja pois-
taa autopaikat Malminkadun osuudelta, varjostaa asuintaloja Malmin-
kadulla ja Salomonkadun puolella, estää Malminkatu 24 näkymiä Auto-
talolle, rikkoo eheän postmodernistisen korttelikokonaisuuden Kampis-
sa. Aukiolle tulisi tuoda lisää vehreyttä, laajennus poistaa korttelin läpi-
kulkuyhteyden, heijastavaa lasipintaa on liikaa, jalankulun ja hotellin 
saattoliikenteen turvallisuus on turvattava lisärakentamisen jälkeenkin, 
naapurin ja hotellikiinteistön sopimusasiat tulee säilyä olemassa olevan 
tilanteen mukaisina. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä si-
ten, että piha-aukiota on avarrettu kahden kerroksen korkuisella arkadi-
ratkaisulla, päärakennuksen laajennusosuutta on kavennettu metrillä, 
aukion osalta on teetetty ulkotilojen viitesuunnitelma, joka määrittää 
laatutason ja aukion kattamattomasta alasta on määrätty, että 17% tu-
lee rakentaa viherkantena, jolla on istutuksia ja vesiaiheita. Saattolii-
kenne järjestetään alueen liikennesuunnitelman mukaan Runebergin-
kadun puolelta, jossa myös hotellin uusi sisäänkäynti sijaitsee. Korttelin 
läpikäveltävyys säilyy olemassa olevan tilanteen mukaisena, naapuri-
kiinteistön sopimusasiat on huomioitu. Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 
kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 13.12.2021–25.1.2022

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maan-
käyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaupunkirakenteen 
muuttumiseen, julkisen aukion menettämiseen, kaupunkikuvallisen aja-
tuksen hävittämiseen, historiallisten kerrostumien poistumiseen ja sy-
nagogan näkyvyyteen pitkissä näkymissä, uudisrakennuksen massiivi-
suuteen, suunnitellun aukion riittämättömyyteen, vesiaiheen luontee-
seen, ilmastonmuutoksen ehkäisyyn, turvallisuuteen ja suunniteltuun 
Terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Nykyisiä suunnitelmia vastustettiin. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Säh-
kötalon sekä metron liikennöinnin jatkuvuuden huomioimiseen raken-
tamisen aikana erityisesti tärinöiden ja louhintojen osalta, viereisten ka-
tujen linja-autoliikenteen sujuvuuteen, alueen saattoliikenteen sujuvuu-
den varmistamiseen, samanaikaisten työmaiden riskiin, Kampin kau-
punkikuvan merkittävään tiivistymiseen ydinkeskustaan sopivalla taval-
la ja alueellisen vesihuollon riittävyyteen. Lisäksi kaupunginmuseo to-
teaa lausunnossaan, että hotellilaajennus turmelee arkkitehtuuriltaan 
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korkeatasoisen hotellirakennuksen ominaispiirteet. Kaavaehdotuksessa 
OAS-vaiheen jälkeen tehdyt viitesuunnitelman muutokset eivät ole 
edistäneet hotellirakennuksen arkkitehtonisten arvojen tai julkisen kau-
punkiaukion säilymistä, vaan ne kaavaehdotuksessa menetetään.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 sosiaali- ja terveystoimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähkö-
verkko Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052

kajsa.lybeck(a)hel.fi
Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
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2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12700 kartta, päivätty 24.5.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12700 selostus, päivätty 

24.5.2022
5 Havainnekuva, 24.5.2022
6 Viitesuunnitelma
7 Ulkotilojen viitesuunnitelma
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 13.12.2021, täydennetty 24.5.2022
10 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipiteet
2 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Ne muistutuksen esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 9

Kymp/Talouden tuki

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala 21.1.2022

Sosiaali- ja terveystoimiala 16.12.2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 17.1.2022
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 16.12.2020


