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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja 
missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 
edetessä.   

LAAKSON UUSI YHTEISSAIRAALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS  OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  Laakson sairaala-alueelle keskitetään lisää sairaalatoimintaa. Uusilla sairaalarakennuksilla ja liikennejärjestelyillä tavoitellaan toimivaa, viih-tyisää ja parantumista edesauttavaa ympäristöä. Arkkitehtonisesti, kau-punkikuvallisesti ja historiallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan. Suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista keskustellaan 15.5.2017. Kaa-vakävely maastossa lähtee klo 17.00 Lasten liikennekaupungista, Au-roranportti 2. Kello 18.00−19.30 on esittely- ja keskusteluosio sairaalan luentosalissa, osoitteessa Lääkärinkatu 8, rakennus 4, P-porras (pää-ovi).  Suunnittelun tavoitteet ja alue  
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 Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri keskit-tävät sairaalatoimintojaan synergiaetujen saavuttamiseksi. Tavoitteena on sijoittaa palvelut seudullisesti hyvin saavutettavalle paikalle.   Psykiatrisia sairaalatoimintoja siirretään mm. Auroran ja Kellokosken sairaala-alueilta Laaksoon, jonne suunnitellaan uutta yhteissairaalaa. Alueelle jää nykyistä Laakson sairaalan toimintaa, jonka lisäksi myös Suursuon sairaalan toimintaa siirretään Laaksoon.  Yhteissairaalan toimintoja tukipalveluineen ja logistiikkatiloineen on alu-eelle tavoitteena sijoittaa yhteensä noin 125 000 k-m2, joista olemassa oleviin, säilytettäviksi aiottuihin sairaalarakennuksiin voidaan mahdolli-sesti sijoittaa noin 25 000 k-m2. Laajamittaisen uudisrakentamisen mahdollistamiseksi selvitetään 1970–80-luvulla rakennetun sairaalara-kennuksen, päiväkodin ja asuintalojen purkamista ja toimintojen siirtä-mistä. Alueella sijaitsevan Neurotalon (kuntoutuskeskuksen) nykyiset toimintaedellytykset alueella turvataan. Kerrosalan määrä tarkentuu mm. alueelle laadittavan viitesuunnitelman myötä.   Uusi rakentaminen pyritään sovittamaan olemassa olevaan ympäris-töön kaupunkirakenteelliset ja -kuvalliset sekä liikenteelliset ja toimin-nalliset seikat huomioon ottaen. Uudisrakentamista ei sijoiteta Keskus-puiston puolelle. Tavoitteena on luoda parantumista edesauttavat olo-suhteet potilaille sekä viihtyisää ja toimivaa työympäristöä sairaalahen-kilökunnalle. Arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja/tai historiallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan.   Reijolankadunkadun varteen Urheilulehdon kohdalle tutkitaan uusien joukkoliikennepysäkkien sijoittamista. Sairaala-aluetta palvelemaan ra-kennetaan mahdollisesti maanalainen pysäköintilaitos. Alueen asia-kas, pysäköinti- ja huoltoliikenteen ohjaamista Nordenskiöldinkadulta Auroranportin liittymästä uuden maanalaisen tunneliyhteyden kautta tutkitaan. Ajoliittymät Lääkärinkadulta ja Neurotalon kohdalta säilyvät. Laakson ja Meilahden sairaala-alueet on tarkoitus yhdistää toisiinsa tunnelilla. Yhdystunneli on linjattu alustavasti pääasiassa katuverkon alle.  Osallistuminen ja aineistot  Suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista keskustellaan maanantaina 15.5.2017. Kaavakävely maastossa lähtee klo 17.00 Lasten liikenne-kaupungista, Auroranportti 2. Kello 18.00−19.30 on esittely- ja keskus-teluosio sairaalan luentosalissa, osoitteessa Lääkärinkatu 8, raken-nus 4, P-porras (pääovi).  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 2.–22.5.2017 seuraavissa paikoissa: 
 Töölön kisahallin pääaulan ilmoitustaululla, Paavo Nurmen kuja 1 C, 00250 Helsinki 
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.   Aineistoon voi käydä lisäksi tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.  Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään esittä-mään viimeistään 22.5.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakun-nan päätöksistä.  Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.  Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.   Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaluonnos. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-vattu viimeisellä sivulla.  Osalliset  Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
 Koy Neurotalo, Koy Auroranlinna, muut alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 
 seurat ja yhdistykset  

 Töölö-seura 
 Töölön kaupunginosat - Töölö ry 
 Meilahti-seura 
 Ruskeasuo-seura ry 
 Pasila-seura 
 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 
 Helsingin keskuspuiston puolesta ry 
 Suomen Ratsastajainliitto 
 HJK - Helsingin jalkapalloklubi 
 Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry 
 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 
 Auris Kaasunjakelu Oy 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
http://kaupunginosat.net/pasila/
http://www.ratsastus.fi/srl/toimisto_ja_yhteystiedot
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 Gasum Oy 
 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Puolustusvoimat 
 Museovirasto 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)  
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
 kaupunginmuseo 
 kiinteistöviraston geotekninen osasto 
 kiinteistöviraston tilakeskus 
 kiinteistöviraston tonttiosasto 
 liikuntavirasto  
 opetusvirasto  
 pelastuslaitos 
 rakennusvalvontavirasto 
 rakennusvirasto 
 sosiaali- ja terveysvirasto 
 varhaiskasvatusvirasto  
 ympäristökeskus  Vaikutusten arviointi  Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-tuksia muun muassa kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, kaupunki-kuvaan, kulttuuriperintöön, ihmisten elinoloihin, luontoon ja maisemaan sekä laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaiku-tusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmiste-luun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viran-omaiset ja osalliset.   Suunnittelun taustatietoa   Helsingin kaupunki omistaa alueen ja kaavoitus on tullut vireille kau-pungin aloitteesta.  Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Sairaala-aluetta koskevassa asemakaavassa (1986) alue on merkitty pääosin sosiaalitointa ja ter-veydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi sekä lounais-kulmalta asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeutta alueella on yhteensä 49 200 k-m2. Alueelle on merkitty rakennusalat nykyisille sairaalarakennuksille, päiväkodille leikki- ja oleskelualueineen, neljälle asuinkerrostalolle sekä ohjeellinen rakennusala kaksikerroksisen sai-raalarakennuksen eteläpuolelle. Urheilukadun, Reijolankadun ja Nor-denskiöldinkadun varteen on merkitty suojaviheralue, jolle on Urheilu-kadun puolella merkitty lisäksi sijoitettavaksi jalankululle ja pyöräilylle 
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varattu ulkoilutie. Kaava-alueen eteläosan luonnonympäristö on mer-kitty säilytettäväksi. Sairaalan vanha kappeli on suojeltu.   Keskuspuistoa koskevassa kaavassa (1978) sairaalatontin itäpuolella oleva metsäinen ja kallioinen rinne on merkitty yleiseen ulkoilukäyttöön varatuksi retkeilyalueeksi. Nordenskiöldinkadun varressa oleva alue rinteen ja Auroranportin välissä on merkitty puistoalueeksi.    Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty hallinnon ja julkisten palvelujen alueeksi. Pohjoisosa on merkitty lisäksi kulttuurihis-toriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkit-täväksi alueeksi.  Helsingin uudessa yleiskaavassa (2016) alueella on merkintä "kanta-kaupunki" (C2), mikä tarkoittaa sekoittuneena asumisen, kaupan ja jul-kisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikunta-palveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää aluetta. Alu-een pohjoispuolelle on merkitty varaus pikaraitiotielle.  Suunnittelualue sivuaa Taka-Töölön valtakunnallisesti merkittävää ra-kennettua kulttuuriympäristöä (Museoviraston inventointi RKY 2009).  Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä:  
 Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 (sairaala-alueiden ke-hittämistyöryhmä / pääkaupunkiseudun kunnat ja HUS, 2009, päivi-tetty 2016)  
 Tarvekuvaus (sosiaali- ja terveysvirasto, 1.7.2016) 
 Tarveselvitys (sosiaali- ja terveysvirasto, HUS ja kiinteistöviraston tilakeskus 2.5.2017) 
 Rakennushistoriaselvitys (Simo Freese, Taegen arkkitehdit 2015) 
 Europan 12: Laakso-Aurora -alueen arkkitehtuurikilpailuehdotus (1. palkinto Jonna Taegen 2013)   Nykyisin alueen pohjoisosassa sijaitsee Helsingin kaupungin sairaala-toimintojen tiloja. Alueen kolme vanhinta, 4–6-kerroksista sairaalara-kennusta sivusiipineen ja pieni kappeli on rakennettu pääosin 1920-lu-vun lopulla; lisäksi alueella on 1950-luvulla rakennettuja sairaalan lisä-rakennuksia. Vanhan sairaala-alueen eteläpuolelle on 1970–80-luvulla rakennettu kaksikerroksinen sairaalarakennus, neljä asuinkerrostaloa sekä päiväkoti. Sairaalarakennuksessa on mm. terveysasema, polikli-nikka- ja vuodeosastotiloja. Eteläosan luonnonympäristönä säilytettä-väksi merkitylle alueelle on rakennettu poikkeamispäätöksen nojalla kuntoutuskeskus 2000-luvun alussa. Aluetta ympäröi muuri.  Lisätiedot suunnittelijoilta  Maankäyttö  Kirsti Rantanen, arkkitehti, p. (09) 310 37074, kirsti.rantanen@hel.fi 
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 Liikenne Inga Valjakka, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37087, inga.valjakka@hel.fi  Teknistaloudelliset asiat Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37252, mikko.juvonen@hel.fi  Julkiset ulkotilat, maisema  Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37085, maija.lounamaa@hel.fi  Rakennussuojelu Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi  Nykyiset / poistuvat toiminnot Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, kiinteistöviraston tilakeskus, p. (09) 310 23466, jarmo.raveala@hel.fi  Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, tila-asiat, sosiaali- ja terveysvirasto,  p. (09) 310 42256, pirjo.sipilainen@hel.fi  Carola Harju, erityissuunnittelija, palvelutilaverkko, varhaiskasvatus- virasto, p. (09) 310 42542, carola.harju@hel.fi  Christian Tannerkoski, kiinteistöpäällikkö, Koy Auroranlinna,  p. 020 719 9683, christian.tannerkoski@auroranlinna.fi   
  

   Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).     

mailto:pirjo.sipilainen@hel.fi
mailto:carola.harju@hel.fi
http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
http://www.youtube.com/user/helsinkisuunnittelee
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Kaavoituksen eteneminen 

 

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 kaupungin aloitteesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa 

OAS 

•OAS nähtävillä 2.−22.5.2017, kaavakävely sekä esittely- ja keskustelutilaisuus 15.5.2017 sairaala-
alueella

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Helsingin Uutiset -lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Luonnos

•luonnosvaiheen aineisto nähtävillä arviolta syksyllä 2018, tarvittaessa järjestetään asukastilaisuus

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Helsingin Uutiset -lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta alkuvuodesta 2019

•mielipiteisiin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy karttapalvelusta 
kartta.hel.fi

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen 
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa, 
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä 
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla 

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

Hyväksy-
minen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti 
pyytäneet julkisen nähtävilläolon aikana

•kaava tulee voimaan.


