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§ 114
Kampin metroaseman peruskorjaus, hankkeen valmistelu

HEL 2019-006529 T 10 06 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa in-
formaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Anne Mannerkorpi, isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kampin metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982 yhtenä Helsingin 
metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista ja siten aseman alkuperäi-
nen länsipään sisäänkäyntirakennus lippuhalleineen on yleisilmeeltään 
vanhentunut ja kunnoltaan heikentynyt. Asema tarvitsee huomatta-
vampia korjaustoimenpiteitä lähivuosina aseman viihtyisyyden ja käy-
tettävyyden kohentamiseksi. 

Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) on valmistellut uuden keskustan 
terveys- ja hyvinvointikeskuksen sijoittamista Kamppiin ja toteutetussa 
selvityksessä keskus on suunniteltu sijoittuvan nykyisen Kampin met-
roaseman läntisen sisäänkäynnin päälle. Helsingin kaupungin liikenne-
liikelaitos (HKL) on ollut mukana KYMP:n vetämässä hankkeen valmis-
telussa.

Terveys- ja hyvinvointikeskusta koskevan hankesuunnitelman ensim-
mäisessä versiossa osa keskuksen toiminnoista oli sijoitettu viereiseen 
Sähkötaloon, mutta kevään 2019 tehdyssä jatkovalmistelussa on todet-
tu mahdollisuus tästä alkuperäisestä suunnitelmasta laajempaan kaa-
voitusratkaisuun, joka mahdollistaa keskuksen täysimittaisen sijoittami-
sen metroaseman sisäänkäynnin tontille.
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Päivitetyssä hankesuunnitelmassa metroaseman yhteyteen voidaan 
myös toteuttaa nykyistä laajemmassa mittakaavassa liiketiloja. Jatko-
suunnittelussa pyritään metroasemalle myös sisällyttämään nykyhet-
ken vaatimukset täyttävät liityntäpyöräpysäkointimahdollisuudet.

Koska terveys- ja hyvinvointikeskus toteutetaan Kampin metroaseman 
läntisen sisäänkäynnin päälle, on metroaseman tämän osuuden perus-
korjaus tarkoituksenmukaista yhdistää KYMP:n kanssa yhdessä suun-
niteltavaan ja toteutettavaan hankkeeseen.

Metroaseman peruskorjauksen sisältävä hankesuunnitelma tuodaan 
johtokunnan käsiteltäväksi syyskauden 2019 aikana.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Anne Mannerkorpi, isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


