
Laakson yhteissairaala
Tervetuloa!

Asukastilaisuus valmistelevien töiden jatkosta
12.12.2022

Aloitamme klo 18.00



Ohjelma
• 18.00–18.10 Tilaisuuden avaus, ohjelman läpikäynti ja puhujien esittely, 

Sari Korolainen, viestintäpäällikkö
• 18.10–18.15 Katsaus, missä hankkeen tilanteeseen, Marko Virtanen, 

toimitusjohtaja kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala
• 18.15–18.25 Valmistelevat työt jatkuvat Laakson sairaala-alueella, Janne 

Paajanen, osaprojektipäällikkö, SRV Rakennus Oy
• 18.25–18.30 Purkutyömaa jatkuu keväällä 2023, projektipäällikkö Liisa 

Penttinen
• 18.30–18.55 Kysymyksiä ja keskustelua
• 18.55–19.00 tilaisuuden loppusanat

Paikalla myös projektipäällikkö Riina Kotaviita, Helsingin kaupunki,
ja Kaisa Rekola ja Heidi Härmä SRV:ltä.



Käytännön asioita tilaisuudesta
• Tilaisuus nauhoitetaan ja video julkaistaan hankkeen nettisivuilla 

laaksonyhteissairaala.fi
• Etäosallistujien kamerat on suljettu.
• Ääneen kysyminen on mahdollista.
• Salista tulevat kysymykset toistetaan, jotta ne kuuluvat tallenteella.
• Vastaamme kysymyksiin myös kirjallisesti. Kysymykset ja vastaukset 

julkaistaan hankkeen nettisivuilla. 

• Kysyttävää Urheilukatu 9 talojen tilanteesta?
Ota yhteyttä Auroranlinnan toimiston sähköpostiin 
asuntopalvelu@auroranlinna.fi tai soita p. 020 7199 670.



Missä mennään LYS-hankkeessa
Toimitusjohtaja Marko Virtanen,
Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala





Laakson sairaala-alue uudistuu 
• Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen. 

Rakennushanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi. 
Kiinteistöosakeyhtiö toimii tilaajana omistajien puolesta.

• Alue rakennetaan vaiheittain vuosina 2022–2030.
• Laakson sairaalaan tulee psykiatrista ja neurologista hoitoa ja 

kuntoutusta ja sairaanhoitoa.

• Rakennushankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi. 



Päärakennus
n. 90 000 brm2

Säilyvät ja 
peruskorjattavat 
sairaalarakennukset (2)
n. 17 000 brm2

Pohjoinen 
uudisrakennus
n. 11 000 brm2

Kuva on uuden, ehdotetun 
hankesuunnitelman mukainen.

Rakennus 1
hankkeesta pois

Oikeuspsykiatrian 
tilat Ohkolaan
Itäinen uudisrakennus ei 
toteudu ja paikka jää pihaksi.



Muutoksia hankesuunnitelmaan
• Hankesuunnitelmaan ja hankkeen enimmäishintaan ehdotetaan 

muutoksia. Potilaspaikkojen määrä pysyy kuitenkin ennallaan.
• Tärkeimmät muutokset:

• Oikeuspsykiatrian tiloja ei rakenneta Laakson sairaala-alueelle, vaan Ohkolan 
alueelle Kellokoskelle.

• Päärakennuksen pinta-ala pienenee, sillä rakennukseen tulee yksi kerros 
vähemmän. Päärakennukseen tulee myös 2–3 henkilön potilashuoneita aiemmin 
suunnitellun yhden hengen huoneiden lisäksi.

• Laakson sairaalan nykyinen rakennus 1 jää kaupungin omistukseen. Allianssi ei 
korjaa rakennusta.

• Helsingin kaupunki ja HUS päättävät asiasta lopullisesti alkuvuodesta 
2023.



Maanalaiset tilat
Maan alle kahteen tasoon 
tulevat: 
• asiakas- ja ambulanssisaatto, 

hissiyhteydet kaikille 
sairaalaosastoille uusissa 
rakennuksissa

• huoltopiha ja muut 
logistiikkatilat alemmassa 
kalliotilassa

• asiakas- ja henkilökunta-
pysäköinti (550 autopaikkaa)

• väestönsuoja.

 Meilahden 
sairaala-alue

Laakson 
sairaala-alue Auroran 

sairaala-
alue

Auroranportin 
pääajoyhteys

Sairaalakampusten 
välinen logistiikka-

tunneli

T4 tunneli on 
varayhteys, jota 

ehdotetaan 
poistettavaksi



Meilahti-Laakso logistiikkatunnelin 
maanalaisten tilojen lunastuksesta
• Asemakaavassa Meilahti–Laakso-logistiikkatunneli on merkitty 

maanalaisten tilojen osalta kunnan käyttöön.
• Helsingin kaupunki on yhteydessä kiinteistönomistajiin alkuvuodesta 

2023.
• Kiinteistöt, joita asia koskee, saavat infokirjeen asiasta joulukuun 

puolivälissä.



Valmistelevat työt jatkuvat 
Laakson sairaala-alueella
Janne Paajanen, SRV Infra



Työmaita joulukuussa 2022

1.

2.

1. Avolouhinnan 
aloituskohta

2. Ajotunneleiden 
aloituskohta

3. Auroran piha 
talvitauolla

4. 
Työmaaliikenne 
väliaikaisesti

5. Rakennettava 
työmaatie

3.

4.

5.



Laakson sairaala-alueella alkaa 
avolouhintatyö
• Tehdään kaivanto uuden päärakennuksen perustuksille.
• Työt alkavat maankuorinnalla.
• Avolouhinta alkaa sen jälkeen.
• Räjäytyksiä tietyissä aikaikkunoissa kello 7-18 välillä arkisin.
• Meluavaa työtä:

Kovin ääni tulee, räjäytyksistä, reikien porauksesta kallioon ja 
louhitun kiven kippauksessa autonlavalle.

• Louhe ajetaan pois Lääkärinkatua pitkin. Uusi työmaatie tehdään 
mahdollisimman pian. 



Kunnallistekniikkareitti 
Nordenskiöldinkatu
elokuu 2022

Laakson purkutyömaa, 
elokuu 2022



Laaksonkenttä ja
sairaala-alue,
elokuu 2022



Ajotunneleiden teko alkaa 
Laaksonkentällä
• Kentän työmaa aiheuttaa vähemmän häiriötä naapureille.
• Tehdään kaivanto, jonka seinämät tuetaan ponteilla.
• Kaivanto valmistuttua alkaa kallioparkkiin menevän ajotunnelin 

louhinta. 
• Louhe kuljetetaan pois Auroranportin kautta.



Melu, pöly, tärinä
Melu
• Melutasoa kontrolloidaan melumittauksin.
• Ympäristöviranomaisten melupäätös ohjaa toimintaa.

Pöly
• Talvella pöly ei niin iso ongelma. Kastelu ja pölynkeräys.

Tärinä
• Lähialueen kiinteistöt katselmoitu etukäteen.



Purkutyö jatkuu keväällä 
Liisa Penttinen, SRV 



Purkutyö jatkuu keväällä

• Urheilukatu 9 kerrostalot joudutaan purkamaan, sillä päärakennus 
sijoittuu samalla paikalle.

• Purku-urakoitsija pysyy samana.
• Purku kestää maaliskuusta kesään.
• Työmaaliikenne ohjataan Reijolankadulta sisään tontille ja ulos 

vastapäätä huoltoasemaa (Urheilukatu 44).
• Parkkipaikkoja joudutaan poistamaan muutama Urheilukadun 

eteläpäästä.



Kartta työmaa-alueesta



Suunniteltu ajoreitti purkutyömaalle



Kysymyksiä ja 
vastauksia



Kiitos!
Seuraa kanaviamme:

laaksonyhteissairaala.fi
facebook.com/laaksonyhteissairaalantyomaa

https://laaksonyhteissairaala.fi/
https://www.facebook.com/laaksonyhteissairaalantyomaa
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