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12.12.2022 Asukastilaisuuden kysymykset ja vastaukset 
 
Miten huomioidaan työmaa-aikainen valaistus ja mahdollinen 
häiriövalo lähialueelle? 

Ei ole vielä tehty tarkempaa työmaavalaistussuunnitelmaa. Normaali työmaavalaistus toteutetaan 
niin, ettei se häiritse tai suuntaudu asuintalojen suuntaan. Otamme palautetta tarvittaessa 
vastaan, ja valaisimia suunnataan tarpeen mukaan.  

Kysymys esityksen sivusta 21. Kääntymiskielto Reijolankadulta, mitä 
tarkoittaa?  

Liikennesuunnitelmassa näkyy kääntymiskielto ja lisäkilpi: sallittu vain työmaa-ajoneuvoille. 
Liikennemerkki tarkoittaa siis tontille eli työmaalle ajoa. Se ei tarkoita kääntymistä Urheilukadulle.  

Alkuvaiheessa Lääkärinkatua pitkin työmaaliikennettä, millaisia 
liikennemääriä on tulossa?  

Liikennemäärä riippuu siitä, miten nopeasti työmaatie Laakson kentältä sairaala-alueelle 
saadaan tehtyä. Puhutaan joistain sadoista autoista eli n. 10-20 autoa/pv. Purkuvaiheen 
kuljetukseen verrattava määrä, kunnes saadaan työmaatie käyttöön.  

Tuleeko uusi asukastilaisuus, kun louhintatyö alkanut? 

Voidaan järjestää, kun tiedetään, millaisia ryhmiä työmaa voi ottaa vastaan. Suoraa palautettakin 
saa aina antaa.  

Louhinnan loppuminen, milloin päättyy?  

Paljon riippuu aloitusaikataulusta. Jos päästään aloittamaan lähikuukausina, jatkuu avolouhinta 
ainakin vuoden 2024 loppuun asti. Tunnelilouhinta jatkuu vuoteen 2025 asti. Tuolloin häiriö on 
enemmän Meilahden päässä. 

Kaiken kaikkiaan Laakson sairaala-alueella rakentaminen jatkuu vuoteen 2030 asti.  

Missä logistiikkatunneli tarkkaan ottaen sijaitsee? 

Se alkaa aika lailla huoltoaseman kohdalla. Maan alle mennään Urheilukatu 9 kohdalta.  

Työmaatie, miksi rakentaminen kestää eli miksi niin paljon kuormia 
kulkee Lääkärinkatua pitkin?  

Rakennusvalvonta käsittelee vielä työmaatieasiaa. Muurinpurkulupaa ei ole vielä saatu eikä siten 
lupaa rakentaa työmaatietä. Siksi kestää. Mitään varmaa kestoa ei pysty sanomaan, puhutaan 
parhaassa tapauksessa muutamista kuukausista.  



Tunneli, onko sijainti siirtynyt? Kysymys erityisesti Urheilukatu 54:sta. 
(Kysymys viittaa sivuun 9.)  

On pysynyt hyvin samana kuin aiemmissa suunnitelmissa.  

Risteääkö tunnelit vai menevätkö ne eri korkeudella?  

Meilahteen johtava logistiikkatunneli menee eri korkeudella. Tarkempi kartta lisätään tilaisuuden 
materiaaliin. 

Maanalaisen tilan lunastus, millä rajauksella lunastetaan? 
Asemakaavarajauksen mukaan vai mikä se on?  

Poikkeamaa ei olla hakemassa asemakaavaan. Sen mukaisesti kaupunki lunastaa. 

Tuleeko taloyhtiölle vielä neuvotteluja maanalaisista tiloista?  

Kaupunki on yhteydessä kaikkiin kiinteistönomistajiin ja tiedottaa asiasta ensi vuoden alussa.  

Päärakennuksen madaltamisesta tuli mieleen, mitä se tarkoittaa? 

Yksi kerros otetaan pois.  

Kysymys havainneilmakuvasta. Meille on vakuutettu, että uusi rakennus 
on vanhojen sairaalarakennusten korkuisia. Havainnekuva näyttää 
sille, että uusi päärakennus on korkeampi?  

Rakennus on hyväksytyn asemakaavan mukainen, ei haeta muutoksia. Kyseessä on 
rakennuslupa-asia.  

(Kysymme päärakennuksen korkeudesta ja täydennämme vastausta myöhemmin.) 

Työmaa-aidat ja valvonta työmaa-ajan ulkopuolella 

Hankkeen ilmeen mukaiset aidat, kiertää koko työmaan, jotta ulkopuoliset eivät pääse työmaa-
alueelle. Vartiointi alueelle kiertää jo tälläkin hetkellä. 

Koko työmaa aidataan niin, ettei ulkopuoliset pääse alueelle. 
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