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LAAKSON UUSI YHTEISSAIRAALA  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Maastokierros ja esittely- ja keskustelutilaisuus 
 
15.5. klo 17.00 lähtö maastokierrokselle Lasten liikennekaupungilta. Esittely- ja keskustelutilai-
suus klo 18−19.30 sairaalan auditoriossa, Lääkärinkatu 8, rakennus 4 
 
Paikalla asiantuntijoina  

 
Kaavatyö: 
 
Kirsti Rantanen, arkkitehti, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto 
Inga Valjakka, liikennesuunnittelija, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto 
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvi-
rasto 
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, Helsingin kaupunki, kaupunki-
suunnitteluvirasto 
 
Nykyiset, poistuvat ja tulevat toiminnot: 
 
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, tila-asiat, Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto 
Marja Sippola-Soininen, ylilääkäri, Kaupunginsairaala, SoTe 
Kirsi Suominen, ylilääkäri, Helsingin kaupunki, psykiatria- ja päihdepalvelut 
Christian Tannerkoski, kiinteistöpäällikkö, Koy Auroranlinna 
Kari Raaska, hallinnollinen ylilääkäri, HUS Psykiatria 
 

Tilaisuuteen osallistui edellisten lisäksi noin 45 henkilöä 
 
 
Maastokierros 
 
Maastokierros alkoi Lasten liikennekau-
pungilta oheisen kartan mukaisesti. 
Kirsti Rantanen esitteli alustavia suunni-
telmia ja nykytilannetta kierroksen ai-
kana. Kierroksella oli tiukka tahti, mutta 
jonkin verran keskusteltiin. Urheiluka-
dun ja Reijolankadun kulmauksessa 
oleva kallio ja sen päällä oleva luonto 
on lähiasukkaille arvokas maisema- ja 
kävelykohde. Urheilukadun varren 
asukkaat olivat huolissaan sairaala-alu-
een vihreiden maisemien tulevaisuu-
desta. Valitellen todettiin, että puretta-
viksi aiotuille asuinkerrostaloille on vast-
ikään tehty julkisivuremontti. Ihmeteltiin, 
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tuleeko Lääkärinkadulle maanalaisen 
pysäköintilaitoksen sisäänajo. 
Ravintokeskusta toivottiin 
kilpailutettavaksi ravintoloitsijoille, ja 
mahd. ravintolan toivottiin palvelevan 
myös asukkaita. Eräs asukas toivoi 
entistä lämpövoimalaa teatterikäyttöön. 
Siihen, että Keskuspuistoon ei rakenneta, 
oltiin tyytyväisiä.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esittely- ja keskustelutilaisuus 
 
Auditoriotilaisuus aloitettiin esittelemällä kaavoituksen lähtökohtia, tavoitteita ja alustavia aika-
tauluja sekä liikennesuunnittelullisia, kaupunkirakenteellisia ja kaupunkikuvallisia lähtökohtia.  
Tilaisuudessa esiteltiin myös sairaalatoimintojen järjestämiseen liittyvät taustat, tavoitteet ja tar-
peet. Eniten keskustelua herätti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa 
alueen asukkaille. Alle tätä keskustelua on koottu keskittyen kuitenkin kaavoitus- ja liikenne-
suunnitteluasioihin. 
 
Uuden rakentamisen korkeus, tyyli ja laatu 
 

- Olisi hienoa saada alueelle VAU-arkkitehtuuria ja uudenaikaista arkkitehtuuria. Arkkiteh-
tuurin tulisi olla maisemaan sopivaa ja näyttävää. 

- Miksei 70-luvun terveyskeskusrakennusta säilytetä? 
- Mikä tulee olemaan rakentamisen korkeus? 
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- Tarkoittavatko Reijolankadun ja Nordenskiöldinkadun varren kaupalliset palvelut super-
marketia? 

- Sairaalaympäristön laatua voi olla vihreyden säilyttäminen alueella. Myös taiteen ja kir-
jaston keinoin voi luoda paranemista edistävää ympäristöä. 

 
Ympäristön vehreyden säilyminen 
 

- Urheilukadun ja Reijolankadun kulmauksessa on hieno kallio ja sen päällä kivaa luontoa 
kukkaketoineen. Kallio ilmeisesti häviää uuden rakentamisen tieltä? 

- Kallioalueen menettäminen harmittaa alueen asukkaita. Voisiko menetettyä luontoa kor-
vata jotenkin, esimerkiksi rakentamalla uusiin rakennuksiin viherkatot? 

- Urheilukadun varren asuntojen upeat vihreät maisemat menetetään, uudisrakentaminen 
pilaa alueen. 

 
Liikenneratkaisut lähitulevaisuudessa ja myöhemmässä vaiheessa 
 

- Reijolankadulle on tulossa raitiotie. Onko sairaala-alueen pohjoispuolelle tulossa toinen 
raitiotie tulevaisuudessa - se oli merkitty valmisteilla olevaan yleiskaavaan? 

- Urheilukadun pohjoispäästä puuttuvat 30 km/h -nopeusrajoitusmerkit. 
- Mihin Reijolankadulle rakennettava raitiolinja 3 johtaa? 
- Miksei Reijolankadulta saa enää kääntyä vasemmalle Urheilukadulle? Miten ajoreitti tu-

lee ajaa jos haluaa päätyä Urheilukadulle? 
- Miten tulevaisuudessa ajetaan kiinteistöön Mannerheimintie 51? 

 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa 
 

- Alue tuntuu sopivan hyvin sairaalalle. Se kuitenkin ihmetyttää mistä alueen asukkaat saa-
vat palvelunsa jatkossa? Voiko Läntisen Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskus tulla tälle 
alueelle? 

- Olisi ollut parempi suunnitella ensin se, mihin nykyiset toiminnot voisivat siirtyä kuin aloit-
taa uusien toimintojen tuomisesta alueelle? 

- Päiväkoti on tehnyt hyvää työtä ja toivoisin, että se voisi jatkaa alueella vanhoissa ti-
loissa. 

 
Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
 

- Milloin kaava etenee kaupunginvaltuustoon? Milloin rakentaminen voisi alkaa? 
- Kuinka syvällä Meilahden tunneli tulee kulkemaan? Aiheutuuko sen rakentamisesta vau-

rioita alueen kiinteistöille? 
 


