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Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus. 

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. 

Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä 
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13, puhelimitse 09 310 13700 ja sähköpostilla  
helsinki.kirjaamo@hel.fi.  

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Kaavoituksen eteneminen 

 
Vireilletulo 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 kaupungin aloitteesta 

 

▼ 
OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 3.6.–28.6.2019, kaavoittaja on tavattavissa Tapah-
tumatorilla Kaupungintalon aulassa 10.6.2019 klo 16–18 

• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat, Helsin-
gin Uutisissa ja Hufvudstadsbladetissa 

• suunnitelmasta on mahdollisuus esittää mielipiteitä 28.6.2019 mennessä 

• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä lähetetään tieto niille mielipiteen jättä-
neille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai posti-
osoitteensa 

 

▼ 

Ehdotus 

• kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta syksyllä vuonna 
2021 

• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusrapor-
tissa, joka löytyy https://kartta.hel.fi/suunnitelmat 

• kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla 
https://www.hel.fi/kaavakuulutukset 

• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

• muistutukset ja lausunnot käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa 

• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä lähetetään tieto niille muistutuksen jät-
täneille, joiden sähköposti- tai postiosoite ilmenee muistutuksesta 

 

▼ 

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-oikeu-
teen 

• hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan 

• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hy-
lätty. 

 
  

https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
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Yhteenvedot esitetyistä huomautuksista ja vastineet niihin 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 
3.6.–28.6.2019 

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat hankkeen tärkeyteen osana sosiaali- 
ja terveystoimialan palvelujen uudistamisen verkostoa, uudisrakennuk-
sen suunnittelussa tulee huomioida Fredrikinkadulle palaava raitiovau-
nuliikenne sekä alueelle sijoittuvat tekniset verkostot. Lisäksi kaupun-
ginmuseo toteaa, ettei aluetta ole mahdollista täydennysrakentaa ilman 
että alueen arvot heikkenevät. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu 
huomioon kaavatyössä siten, että rakennusalan rajauksella ja korko-
merkinnöillä varmistetaan Sähkötalon näkyminen kaupunkikuvassa jat-
kossakin. Lisäksi tekniset verkostot merkitään asemakaavaan tarvitta-
vilta osin. 

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta: 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Museovirasto 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo) 

 sosiaali- ja terveystoimiala 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin 

Kaupunginmuseon kannanotto 

Kaupunginmuseo toteaa kannanotossaan, ettei aukiota ole mahdollista 
täydennysrakentaa heikentämättä alueen kaupunkikuvallisia arvoja 
osana Aallon keskustasuunnitelmaa ja että Autotalon sekä Sähkötalon 
kaupunkikuvallisesti merkittävä asema heikkenee. 

Vastine 

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen sijaintiin vaikuttavat erityi-
sesti sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014 päättämä palveluverk-
kosuunnitelma 2030, jonka mukaan keskustaan sijoittuu yksi kuudesta 
Helsingin kaupungin terveys- ja hyvinvointikeskuksista. Erityistä paino-
arvoa sijoituspaikan suhteen keskustan alueella on annettu palvelun 
saavutettavuudella, jonka tulee olla paras mahdollinen kaikilla kulku-
muodoilla. Lisäksi suunnittelussa on otettu huomioon keskuksen toi-
minnalliset vaatimukset, jotta palveluiden toimivuus riittävällä tehokkuu-
della voidaan turvata. 
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Esitettyjä tavoitteita parhaiten vastaa esitetty Kampin terminaalin täy-
dentäminen. Kaavamuutoksen pohjana olevan hankesuunnitelman läh-
tökohtana ovat olleet saavutettavuuden ja toiminnallisten lähtökohtien 
lisäksi myös alueen arvokas ympäristö, joka on ohjannut suunnittelua. 
Tavoitteena on huomioida erityisesti Aallon keskustasuunnitelma sekä 
arvokkaat rakennukset Sähkötalo ja Autotalo sekä laajemmin Tennis-
palatsi ja synagoga. Kaavamuutoksen yhteydessä Salomonkatua kehi-
tetään kävelypainotteisena katuaukiona osana Lasipalatsilta alkavaa 
aukioiden sarjaa. Lisäksi uudisrakennuksen muotoilussa ja julkisivujen 
käsittelyssä on erityisesti kiinnitetty huomiota Sähkötalon näkyvyyteen 
sekä ympäröivien rakennusten räystäslinjoihin sekä materiaaleihin. 
Kaavassa on esitetty räystäskorkeudet, jotka jatkavat Sähkötalon sekä 
Autotalon linjoja, rakennusala on muotoiltu siten, että Sähkötalon näky-
vyys on huomioitu. Uudisrakennuksen julkisivut määrätään vaaleiksi, 
jolloin Sähkötalo hahmottuu omana kokonaisuutenaan. 

Sähkötalon arvokkaimmat osat on todettu sijaitsevan Kampintorin puo-
lella, jossa vanhan ja uuden rakennuksen liittyminen on hahmotetta-
vissa, kuten Alvar Aalto säätiön kannanotossa todetaan: ”Pääosin 
vuonna 1973 valmistuneen Sähkötalon paikalta purettiin vanhoja ra-
kennuksia, mutta Taucherin funkistalon säilyttäminen ja sen julkisivun 
sovittaminen uudisrakennukseen Kampintorin puolella olivat aikakau-
delle harvinainen lähestymistapa. Professori Riitta Nikula arvotti raken-
nusta tarkkasanaisesti jo vuonna 1976 Taidehistoriallisia tutkimuk-
sia 2 -teoksessa: ’Vasta Alvar Aallon toimiston laatima onnistunut laa-
jennus tuntuu saattaneen Taucherin hienostuneen muotokielen edulli-
siin kehyksiin.’ Sähkötalon pääovet suuntautuvat kuitenkin Salomonka-
dun puolelle, jonne esitettiin vuonna 1969 päivätyissä Sähkötalon pää-
piirustuksissa ’Alvar Aallon keskustasuunnitelman mukainen jalankul-
kuramppi tasolta +12,30”. Pääovien osalta metron sisäänkäynti sijoittuu 
jatkossakin niiden edustalle ja jalankulkuramppi säilyy katualueella. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kannanotto 

HSL toteaa kannanotossaan, että rakennuksen suunnittelussa tulee 
huomioida Fredrikinkadulle palaava raitioliikenne sekä muu alueen 
joukkoliikenne ja niiden korkealaatuisten toimintaedellytysten varmista-
minen. 

Vastine 

Fredrikinkadun raitioliikenteen pysäkit säilyvät nykyisellään. Salomon-
kadun katuympäristön muutokset parantavat alueen viihtyisyyttä. Muut 
alueen joukkoliikennejärjestelyt säilyvät nykyisinä ja niiden toiminta-
edellytykset ovat hyvät. 

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kannanotto 

HSY haluaa olla mukana kaavoituksessa ja kaavoituksen yhteydessä 
tulee selvittää uuden vesihuollon ja johtosiirtojen tarve ja kustannukset 
sekä huomioida riittävät tilavaraukset vesihuollon putkille ja laitteille 
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Vastine 

Uuden vesihuollon ja johtosiirtojen tarvetta on selvitetty kaavan valmis-
telun aikana. Kadunalaisten tilojen rakentaminen edellyttää johtosiirtoja 
Runeberginkadulla sekä Salomonkadun länsipäässä. HSY:n johtosiir-
roista on laskettu alustava kustannusarvio. Viemäreiden ja johtojen uu-
det sijainnit määritetään toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Yhteenveto mielipiteistä 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat uudisrakentamisen laajuuteen ja sijoitukseen lä-
hellä Sähkötaloa. Lisäksi kiinnitettiin huomioita Salomonkadun luontee-
seen kävelypainotteisena alueena. Mielipiteet on otettu huomioon kaa-
voitustyössä siten, että asemakaavan rakennusala- ja räystäskorkeus-
merkinnöissä on varmistettu viereisen rakennuksen huomioiminen. Li-
säksi on annettu määräyksiä rakennuksen julkisivuista sekä katutilojen 
käsittelystä. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl. 

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 

Esitetty uudisrakennus on liian suuri esitettyyn paikkaan 

Rakennus peittää Sähkötalon pääjulkisivun ja Kampinkuja muuttuu ah-
taaksi. Lisäksi uudisrakennuksen korkeinta osaa tulisi jättää pois tai 
sitä tulisi muuttaa kevyemmäksi, esimerkiksi sijoittamalla tiloja 
maanalle. 

Vastine 

Ks. kaupunginmuseon vastine. 

Runeberginkadun liikenneympyrä tulisi purkaa ja tutkia katualu-
etta kävely-ystävällisempänä 

Nykyään Salomonkadulla on laadukasta kävely-ympäristöä Mannerhei-
mintieltä Fredrikinkadulle, ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen myötä 
laadukas kävely-ympäristö jatkuisi aina Runeberginkadulle asti. 

Vastine 

Kävely-ympäristöä parannetaan muuttamalla suurin osa Salomonkatua 
tontin kohdalta kävelyaukioksi ja kävelykaduksi. Myös Runeberginka-
dun liikenneympyrän järjestelyä muutetaan parantamalla jalankulun ja 
pyöräilyn erottelua. Lisäksi liikenneympyrään lännestä tuleva Salomon-
kadun haara rakennetaan jalkakäytävän ylitse ajettavaksi, jolloin jalan-
kulkijoiden olosuhteet paranevat. Liikenneympyrää ei kuitenkaan voida 
kokonaan purkaa liikenteen toimivuuden vuoksi. 
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Keskustalle ominainen toiminnallinen kokonaisuus tulisi säilyttää 

Uudisrakentamisen tulee mukautua alueen rakennuskantaan ja tulisi 
myös varautua lisääntyvään liikenteeseen. Sekä lisäksi tulee huomi-
oida Autotalon huoltoliikenne. 

Vastine 

Hanke monipuolistaa merkittävästi alueen palvelutarjontaa. Lisäksi 
asemakaavassa on määrätty liiketilojen sijoittamisesta katutasoon, joka 
monipuolistaa alueen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ympäristön ja 
hankkeen huolto- sekä saattoliikenne on tunnistettu ja huomioidaan 
asemakaavassa sekä liikennesuunnitelman luonnoksessa. 

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen sijainti arvokkaassa ympäris-
tössä 

Hankkeelle tulee etsiä vaihtoehtoisia sijainteja. Nykyinen sijainti vaa-
rantaa Sähkötalon arvojen säilymisen peittämällä julkisivun ja heikentä-
mällä sen kaupunkikuvallista arvoa. Uudisrakennus sijoittuu liian lähelle 
Sähkötaloa ja liittää ne visuaalisesti yhteen. Kampinkujasta syntyy kui-
lumainen tila ja lisäksi uudisrakennus on liian korkea. Esitetty uudisra-
kennuksen muoto on alueelle poikkeava ja ristiriidassa sen arkiseen 
käyttötarkoitukseen. 

Vastine 

Ks. kaupunginmuseon vastine. 

Yhteenveto asukastilaisuudesta 10.6.2019 

Hankkeen esittelytilaisuus järjestettiin Kaupungintalon aulassa osana 
Tapahtumatoria. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen aineistoa ja keskus-
teltiin osallisten kanssa. Esille nousi mm. yhteydet maanalaisiin tiloihin 
sekä niiden valoisuus. 


