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Ohjelma

17.00 Tilaisuuden avaus.
17.00–17.10 Ohjelman läpikäynti ja henkilöiden esittely, Sari Korolainen, 

viestintä
17.10–17.20 Katsaus LYS-hankkeen statukseen ja viestintäkanavat, Marko 

Virtanen, Koy Laakson yhteissairaala
17.20–17.30 Purkutöiden aloitus projektipäälliköt Sanna-Mari Saari indepro ja  

Liisa Penttinen SRV, purkuhanke
17.30–17.40 Infratöiden aloitus Ville Järvinen, projektipäällikkö 

infrarakentaminen, SRV

17.45–18.20 Kysymyksen ja vastaukset. 
18.20–18.30 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös. Sari Korolainen
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Tilaisuudessa paikalla ovat

• Ville Järvinen, projektipäällikkö, infratyöt, SRV 

• Sari Korolainen, viestintäpäällikkö, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson 
yhteissairaala

• Riina Kotaviita, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki, sote-toimiala

• Liisa Penttinen, projektipäällikkö purut, SRV

• Kaisa Rekola, projektikoordinaattori, SRV

• Sanna-Mari Saari, projektipäällikkö purut, Indepro Oy

• Marko Virtanen, toimitusjohtaja, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson 
yhteissairaala
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Yleistä tilaisuuden kulusta

• Tilaisuus tallennetaan.

• Kuunnellaan esitykset ja niiden aikana voi laittaa kysymyksiä chatin kautta. 
Kysymykset käsitellään esityksien jälkeen.

• Tallenne voidaan lähettää linkkinä sähköpostilla samaa kautta kuin kutsut 
lähtivät. Lisäksi se voidaan lähettää suoraan henkilöille, jotka jättävät 
chattiin sähköpostiosoitteen. Laitatko myös, mitä taloyhtiötä edustat. 
Kartoitamme samalla, ovatko kaikki saaneet kutsun isännöitsijän kautta.

• Esitys ja kirjalliset vastaukset kysymyksiin laitetaan jakoon Laakson 
yhteissairaalan pian julkaistavien nettisivujen kautta:
www.laaksonyhteissairaala.fi
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Laakson sairaala-alue uudistuu, Marko 
Virtanen 
• Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen. 

Rakennushanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi.

• Alueelle tulee:
-uusi suuri päärakennus
-kaksi pienempää uutta sairaalarakennusta
-kolme suojeltua 20-luvun sairaalarakennusta peruskorjataan 

• Pääajoyhteys sairaalaan tulee tunnelia pitkin Auroran sairaalan liittymästä. 
Päärakennuksen alle rakennetaan 550-paikkainen pysäköintilaitos ja 
huoltokerros.

• Alue rakennetaan vaiheittain vuosina 2022–2030.
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Sairaala-alue vuonna 2030 

Viistoilmakuva lännestä

Sairaala-alue vuonna 2030 

Uudisrakennus.

Peruskorjattu rakennus. 

Invalidiliiton                

aaaakuntoutuskeskus.

Maanalainen pääajoyhteys 

pysäköintilaitokseen ja sairaala-

alueelle. 

Muita ajoyhteyksiä 

sairaala-alueelle. 
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Tietoa on tarjolla useita kanavia pitkin

www.laaksonyhteissairaala.fi –nettisivut avautuvat pian.

Voit tilata uutiskirjeen nettisivujen kautta.

Facebook-sivu @laaksonyhteissairaalantyomaa avautuu pian.

info@laaksonyhteissairaala.fi

Työmaan puhelinnumero 041 731 6335

6.4. asukaskirje lähdössä 00250 ja 00270 –postinumeroalueille.

7.4. mediatiedote ja tietoa kaupungin viestinnän kautta.

21.4. yleinen asukastilaisuus, kutsu asukaskirjeessä.

27.4. olemme mukana Uutta kantakaupunkia –verkkotilaisuudessa.
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Työmaa-alueita
vuonna 2022
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Purkutyömaa jatkaa, Sanna-Mari Saari ja 
Liisa Penttinen
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Purkuhankkeet



1         2         3          4          5         6         7          8         9         10       11       12        1   2         3         4

2022 2023

Terveysasema 

käytössä
Terveysaseman purku

Päiväkodin purku

Asunnot käytössä

Purkuhankkeen aikataulu

Asuinrakennusten 

purku

ToteutusvaiheKehitysvaihe

Päiväkoti käytössä

Irtisanomisaika 6kk



Purkuhankkeen tilanne

• Terveysaseman, päiväkodin ja asuinkerrostalojen purkuluvat ovat lainvoimaisia

• Purku-urakka on kilpailutettu ja urakoitsija on valittu

• Purku-urakoitsijan kanssa pidetään kehitysvaihe ennen purkutöiden aloitusta.

• Kehitysvaiheessa laaditaan yhdessä työ- ja turvallisuussuunnitelmat

• Toteutusvaihe
• Purkutyöt käynnistyvät huhtikuun alkupuolella työmaan aitaustöillä.

• Ensimmäiseksi puretaan sisäpuolen rakenteita lajittelevana purkutyönä

• Kiertotaloutta halutaan edistää kunniahimoisesti
• Erilliskerättävät materiaalit määritetty urakoitsijoille ja urakoitsijoita kannustetaan kierrättämään myös muita materiaaleja

• Hankkeessa tehdään yhteistyötä  ja pilotoidaan Saint-Gobainin Wool2Loop-kehityshankkeen kanssa. Terveysasemalta otetaan talteen 

mineraalivillat, jotka toimitetaan Saint-Gobainille jatkojalostettavaksi.
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Valmistelevat työt käynnistyivät, Ville 
Järvinen

• Uusien sairaalarakennusten kunnallistekniikan rakentaminen on 
käynnistynyt Laakson kentän ja Laakson sairaala-alueen välissä maaliskuun 
lopussa. Tarkoittaa mm vesijohtolinjojen rakentamista alueelle.

• Terveysaseman sisätilojen purkutyöt alkavat huhtikuussa.

• Laakson ratsastuskentän eteläosa ja Auroran sairaalan parkkialue
muuttuvat työmaa-alueeksi.

• Työmaatie tehdään keväällä.

• Auroran sairaala-alueen pihalla tehdään toukokuusta alkaen uusia 
liikennejärjestelyjä.
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Valmistelevat työt Laakson kentällä

• Kunnallistekniikkareitti
• Töiden kesto 03/2022-07/2022

• Liitostyöt Nordensköldinkadulle heinäkuussa 22

• Vesi, hulevesi, jätevesi, kaukolämpö

• Liitetään Laakson sairaala-alueelle kun reitti valmis

• Työmaan alueen perustaminen
• Kentän eteläosa, työmaan perustaminen 05/2022 

eteläosa

• Ratsastuskentän pohjoisosa 09/2022, työmaan 
toimisto- ja sosiaalitilat

• Auroran sairaalan alueen 
järjestelyt

• Vartijakopin purku 06/2022 mennessä

• Liikennejärjestelyt keväällä 05/2022

• Johtosiirrot 05 – 08 /2022



Liikennejärjestelyt, Laakson kentällä

• Kunnallistekniikkareitin 
rakentamisen ajan 03-
07/2022

• Liikennepuiston ja Vega-
talon välinen kulku suljettu 
kunnallistekniikkareitin 
rakentamisen ajan => 
kulku Auroranportin kautta

• Auroran silta käytössä 
normaalisti valmistelevien 
töiden aikana


