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Urheilukadun ja Mannerheimintientien lähimpien taloyhtiöiden edustajien 

infotilaisuus Laakson yhteissairaaln valmistelevien töiden alkamisesta. 
 

Kysymyksiä ja vastauksia: 
1. Missä työmaa-aita tulee olemaan?  

Alkuvaiheessa aita on terveysaseman ympärillä. Kun koko sairaalakampusta tehdään, työmaa-
aita on nykyisen sairaala-alueen muurin kohdalla.   
 

2. Milloin tehdään meluavaa työtä?  
Meluilmoituksen mukaan. Yleensä meluavaa työtä tehdään arkena kello 7–18. 

   
3. Milloin rakentaminen alkaa?  

Nyt aloitetaan vasta valmistelevia töitä. Varsinaisten rakennustöiden alkamisen ajankohdasta ei 
ole vielä varmaa tietoa. Kerromme töiden alkamisesta hyvissä ajoin etukäteen ja tarvittaessa 
järjestämme uuden tilaisuuden.  
 

4. Milloin tehdään louhintaa ja tärinää aiheuttavaa työtä?  
Meluilmoitus on tehty. Yleensä meluavaa työtä tehdään arkena kello 7–18.   
Tärinä; kiinteistöt katselmoidaan ennen louhintoja ja valittuihin kohteisiin asennetaan 
tärinämittarit. Katselmuksissa suunnitellaan louhintojen tärinälle raja-arvot.  
 

5. Kuinka laajalta alueelta kiinteistöjä kartoitetaan?  
Louhintakohteesta noin sadan metrin ympyrä, joka katselmoidaan. Lisäksi kartoitetaan sovitut 
erikoiskohteet.  
  

6. Koska tehdään tunneli talojen alle?  
Aikataulu on vielä epävarma, muuta tavoite on aloittaa noin vuoden 2023 alussa.  

 
7. Tunnelin lupa; tarvitaanko tälle työlle lupa?  

Etenee rakentamisen kanssa käsikädessä, tunnelille on oma lupaprosessi.  
  

8. Tunneleiden vaikutus maalämpöhankkeisiin, voiko vielä vaikuttaa? (Mannerheinimintie 60)   
(Täydennetty vastaus Helsingin kaupungilta saatujen tietojen mukaan) 
Kehen kaupungilla voisi olla yhteydessä, jos useampi pieni taloyhtiö haluaisi tehdä yhteistyötä 
maalämpöprojektin tiimoilta? 
Lämpökaivot vaativat toimenpideluvan. Rakennusvalvonta käsittelee lupahakemuksen ja 
pyytää tarpeen mukaan kannanoton Maankäyttö- ja kaupunkisuunnittelu-yksiköstä. Ennen 
luvan hakemista on mahdollista tilata maalämmön rakennettavuusselvitys verkkolomakkeella. 
Oleellista on, että esteenä ei ole olemassa olevia tai suunniteltuja maanalaisia tiloja tai 
rakenteita, jotka estäisivät kaivon rakentamisen. Nykyään on mahdollista myös kaivojen 
kallistaminen (ja jossain tapauksissa sijoittaminen kokonaankin) yleiselle alueelle. Periaate on 
kuitenkin, että kaivojen tulisi sijaita omalla tontilla. Alla on linkit tarkempiin ohjeisiin.  
 
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/palvelut/palvelukuvaus?id=6453  

 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/maalampo/  

 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/palvelut/palvelukuvaus?id=6453
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/maalampo/


9. Milloin Urheilukadun saneeraus tehdään? 
(Vastaus täydennetty tilaisuuden jälkeen.)  
 
Kaupungin tämänhetkinen arvio katutyölle on toukokuu 2023 – joulukuu 2025. Kyseessä on 
liikennejärjestelyiden parantaminen, samassa yhteydessä tehdään myös vesihuollon saneeraus.  
 

10. Mitä toimenpiteitä LYS-hankkeesta on Urheilukadulla?  
Sairaala-alueelta tehdään Urheilukadulle kolme liittymää, jotka sijaitsevat 
”Rokkimäkkärin” kohdalla sekä kaksi muuta hieman pohjoisemmassa. Näissä kohdissa 
työskennellään noin kolmen viikon työstä / liittymä vuosina 2024–2025.  
 

11. Pysäköintilaitos, voisiko asukkaat pysäköidä pysäköintiluolaan?  
Pysäköinti on tarkoitettu henkilökuntaa varten ja sairaalakäyttöön.  Selvitetään, jos voisiko joku 
osa olla myös asukaspysäköintiin, mutta tätä ei voida luvata varmasti.  
  

12. Missä louhitaan?   
Uudisrakennusten kohdalla tehdään avolouhintaa. Syvimmillään avolouhintaa tehdään 15 
metrissä.  Avolouhinta kestää noin 2 vuotta noin vuoteen 2024 asti.  Pysäköintilaitos on 
suurimman uudisrakennuksen alla. 
 

13. Miten louhitaan?   
Normaalia louhintaa, kaupunkilouhintaa. Tiettyjä herkkiä kohtia ja suurin rajoite ovat 
luonnollisesti vieressä sijaitsevat sairaalat. 
  

14. Lääkärikadun autopaikkojen poistaminen?  
Pyritään siihen, että paikkoja ei oteta pois käytöstä. Mahdollisesti Lääkärikadun itäpäästä 
poistetaan muutama paikka työmaaliikenteen vuoksi.  
 
Kysymykset loppuvat. 

 


