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§ 362
Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelua koskeva sopimus

HEL 2018-000234 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi Kou-
lumiehen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Laakson yhteissairaalan hanke-
suunnitteluvaihetta ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan so-
pimuksen siten, että hankesuunnittelun arvonlisäveroton kokonaiskus-
tannus on enintään 9 000 000 euroa ja että Helsingin kaupungin osuus 
hankesuunnittelun kustannuksesta on arvonlisäverottomana enintään 
5 310 000 euroa.

B

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkiympäristötoimialan teknisen joh-
tajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa 
vähäisiä teknisiä muutoksia.  

Tiivistelmä

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle tarveselvitysvai-
heessa laaditun arvion mukaan vuosina 2020-2025 toteutettavaksi 
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suunniteltu, toiminnoista nykyisin vastaavien Helsingin kaupungin ja 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (jatkossa HUS) yhteinen 
psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Laakson yhteissairaalan tarvesel-
vitys on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 23.5.2017 § 167. 
HUS:n hallitus on 21.8.2017 § 105 päättänyt, että HUS:n ja Helsingin 
kaupungin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jatketaan. 

Helsingin kaupunki ja HUS ovat valmistelleet hankesuunnitteluvaihetta 
ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuk-
sessa määritellään hankesuunnittelun toteutus, organisaatio, vastuut 
sekä kustannukset ja niiden jakautuminen osapuolten kesken. Hank-
keen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 670 - 700 milj. euroa. Arvio 
hankesuunnitteluvaiheen enimmäishinnasta on arvonlisäverottomana 9 
000 000 euroa, josta Helsingin kaupungin osuus arvonlisäverottomana 
on enintään 5 310 000 euroa. Hanke on sekä Helsingin kaupungin, että 
HUS:n kannalta kiireellinen. Nykyiset tilat ovat huonokuntoiset ja sai-
raalatoimintaan soveltumattomat. Vuosien 2018 - 2019 aikana on tar-
koitus valmistella hankesuunnitelma päätöksentekoa varten. Hanke-
suunnitelma sisältää toiminnan kehittämis- ja integraatiosuunnitelmat 
sekä uudisrakentamista ja nykyisten sairaalarakennusten peruskorjaa-
mista koskevat suunnitelmat.

HUS:n hallitus on 5.2.2018 § 12 hyväksynyt sopimuksen Laakson yh-
teissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamisesta ja siihen liitty-
västä hankintayhteistyöstä.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat tarveselvitykselle

Helsingin sairaaloiden suunnittelu perustuu vuonna 2016 Helsingin 
kaupungin johdolla päivitettyyn pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 
2030:een. Sen mukaan pääkaupunkiseudulla on 2030-luvulla neljä sai-
raala-aluetta: Malmi ja Meilahti Helsingissä, Jorvi Espoossa ja Peijas 
Vantaalla. Meilahden sairaala-alue käsittää myös Laakson sairaalan 
sekä Iho- ja allergiasairaalan. Laakson yhteissairaala tulee muodosta-
maan yhtenäisen kokonaisuuden Meilahden sairaalan kanssa. 

Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevision mukaan Laakson alueelle kes-
kitetään Uudenmaan vaativa psykiatrinen sairaalahoito, joka käsittää 
sekä Helsingin kaupungin, että HYKS Psykiatrian toiminnat. Lisäksi 
Peijaksen ja Jorvin yhteispäivystysten yhteydessä on edelleen psykiat-
risia sairaansijoja. Myös iäkkäiden kuntalaisten tarvitsema akuutti sai-
raalahoito, akuutin vaiheen kuntoutus, palliatiivinen hoito ja saattohoito 
järjestetään Laakson sairaala-alueella.
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Laakson alueelle rakennettava yhteissairaala tulee korvaamaan Laak-
son nykyisen sairaalan vuodeosastot, Suursuon sairaalan, Auroran sai-
raalan sekä HYKS Psykiatriakeskuksen (aikaisemmin Hesperian sai-
raala), Kellokosken sairaalan psykiatrian ja HYKS:n lastenpsykiatrisen 
sairaalahoidon tilat.

Hankkeen kiireellisyyteen vaikuttaa nykyisten sairaalarakennusten huo-
nokuntoisuus ja niiden epätarkoituksenmukaiset tilat. Laakson sairaala 
on rakennettu 1920-luvulla. Potilaat ovat monen hengen huoneissa ei-
kä huoneissa ole omia wc-tiloja. Tilat eivät sovellu nykyaikaiseen kun-
touttavaan hoitoon. Suursuon sairaalaa ei enää peruskorjata ja sen tek-
niset toiminnot ovat käyttöikänsä päässä. Auroran sairaalapaviljongit 
jakavat toiminnan moneen erilliseen rakennukseen mäkisessä maas-
tossa, jossa esteetöntä liikkumista ei voida järjestää. 

Tällä hetkellä myös HYKS Psykiatrialla on huonokuntoiset ja toimintaan 
soveltumattomat tilat. Näistä kiireellisin tilantarve on Kellokosken sai-
raalassa sijaitsevilla toiminnoilla. Kellokosken sairaala, Auroran sairaa-
la ja Psykiatriakeskus eivät sovellu nykyajan psykiatriaan ja sen kehit-
tämiseen. HUS:n hallitus on päättänyt lakkauttaa toiminnan Kellokos-
kella vuosien 2022 - 2023 aikana. Lastenpsykiatrialla ei ole vakinaisia 
omia tiloja vaan ne ovat hajautettuna huonokuntoisissa tiloissa. 

Laakson yhteissairaala on tarkoitus toteuttaa vaiheistettuna alkaen uu-
disrakentamisesta niin, että toimintojen siirtäminen Kellokosken sairaa-
lasta sisältyy ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Sopijapuolet hyväksy-
vät tämän yhdeksi suunnittelun lähtökohdaksi. 

Yhteissairaalahanke perustuu tarpeelle viedä läpi kahden erillisen orga-
nisaation integraatio, kehittää uuteen sairaalaan sijoittuvaa toimintaa ja 
varmistaa palvelujen kehittämisedellytykset, palvelujen hyvä laatu ja 
saatavuus. Samalla on tarkoitus järjestää potilaille asianmukaiset, läh-
tötilannetta selvästi paremmat hoito-olosuhteet. Keskeisenä hanketta 
ohjaavana tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden li-
sääminen niin, että rakennusinvestoinnista aiheutuvat lisäkustannukset 
voidaan kattaa nykyistä kustannustehokkaammin järjestetyn toiminnan 
kautta. Hanke tukee kansallisen sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita 
ja antaa hyvät mahdollisuudet yhdistää kaupungin ja HUS:n palvelujär-
jestelmät. Kun palvelurakenteen, toimintaprosessien ja tilojen suunnit-
telu liitetään yhteen, ei integraatio jää vain hallinnolliseksi.

Laakson sairaala-alueelle sijoitetaan nykyisen HUS Psykiatrian ja Hel-
singin kaupungin psykiatrian yhteensä 425 sairaansijaa, lasten psykiat-
rian 32 sairaansijaa sekä somaattisen sairaalan eli Helsingin sairaalan 
ja vaativan neurologisen kuntoutuksen 450 sairaansijaa. Suunnitelma 
sisältää lisäksi tilat sairaalan toimintaa tukevalle polikliiniselle toiminnal-
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le, jonka tulee joustavien ja tehokkaiden hoitoketjujen turvaamiseksi si-
jaita sairaalassa. Sairaalassa on lisäksi psykiatrian ja geriatrian opetus-
toiminnan tarvitsemat tilat sekä toimintaa palvelevat tukipalvelut. Toi-
minnan kehittämisessä hyödynnetään synergiaetuja psykiatrian ja so-
matiikan kesken sekä Meilahden kampuksen kanssa. 

Laakson yhteissairaalaan siirtyvät psykiatriset sairaalaosastotoiminnat 
liittyvät seuraaviin psykiatrian osa-alueisiin: akuuttipsykiatria, lastenpsy-
kiatria, nuorisopsykiatria, geropsykiatria, psykoosisairaudet, mieliala-
häiriöt, päihdepsykiatria, neuropsykiatria ja oikeuspsykiatria. Toiminta 
kattaa laajasti koko psykiatrisen hoidon alan. Se muodostaa huomatta-
van psykiatrisen osaamiskeskittymän sekä mahdollistaa toiminnallisten 
synergioiden hyödyntämisen.

Somaattisen sairaalan sairaalatoimintoja ovat akuuttigeriatrinen kun-
toutus, traumakuntoutus, infektioiden hoito, geriatrinen jatkokuntoutus, 
vaativa neurologinen kuntoutus, kirurginen jatkohoito, palliatiivinen hoi-
to ja saattohoito, psykogeriatrinen hoito, päihdekuntoutus ja haavahoi-
to. 

Sairaalaosastot suunnitellaan tiloiltaan yleisluonteisiksi siten, että ne 
voidaan tarpeen mukaan ottaa joko psykiatrian tai somatiikan käyttöön. 
Potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita, käsittäen liikuntaesteiselle 
soveltuvan wc-tilan. Osastot suunnitellaan kolmella eri tavalla: osa va-
rustetaan psykiatrian turvallisuustason mukaan, osa somatiikan sairaa-
lateknisin järjestelmin kuten happipistein ja osa sekä psykiatrian että 
somatiikan tarpeiden mukaisesti.

Tarveselvitys

Helsingin kaupunki ja HUS ovat laatineet Laakson yhteissairaalan 
18.5.2017 päivätyn tarveselvityksen. Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveyslautakunta on 23.5.2017 § 167 tehnyt asiaa koskevan tarvepää-
töksen. HUS:n hallitus on 21.8.2017 § 105 päättänyt, että HUS:n ja 
Helsingin kaupungin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jat-
ketaan. Helsingin kaupungin ja HUS:n tarkoituksena on jatkaa Laakson 
yhteissairaalahankkeen selvitystä laatimalla hankesuunnitelma hyväk-
sytyn tarveselvityksen pohjalta.

Rakennuspaikka sijaitsee Helsingin kaupungin 18. kaupunginosassa 
(Laakso) korttelin 182626 tontilla 2, osoitteessa Lääkärinkatu 8, 00250 
Helsinki. Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutoksen. 
Helsingin kaupunki on käynnistänyt asemakaavan muutosprosessin 
tarveselvitysvaiheessa laaditulla osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. 

Laakson yhteissairaalan kokonaislaajuus on enintään noin 150 000 
brm² ja se toteutetaan uudisrakennuksina sekä alueelle jäävien sairaa-
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larakennusten peruskorjaus- ja muutostöinä. Osa nykyisistä sairaalara-
kennuksista sekä alueella sijaitsevat asuinrakennukset ja päiväkoti pu-
retaan. Selvitys korvaavista tiloista tehdään hankesuunnitteluvaihees-
sa. Hanke sisältää lisäksi uuden liikenneyhteyden ja ajotunnelin toteut-
tamisen Auroran portilta sairaala-alueelle sekä muut tarvittavat alue-
työt. Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään myös mahdollisuutta ra-
kentaa Meilahden ja Laakson sairaala-alueet yhdistävä huoltotunneli. 
Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu tarveselvitysvaiheessa 
käytettävissä olleilla tiedoilla 670 - 700 milj. euroa.

Tarveselvitys on liitteenä 1.

Sopimus

Helsingin kaupungin ja HUS:n välisellä sopimuksella sovitaan Laakson 
yhteissairaalan hankesuunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvästä 
hankintayhteistyöstä. Hankinnat toteutetaan hankintalain 21 §:n mukai-
sena hankintayksiköiden yhteistyönä. Sopimus koskee tarvittavien 
suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijapalvelujen hankintaa. Lisäksi sovi-
taan hankesuunnittelun ohjaukseen liittyvien tehtävien hoitamisesta, 
vastuista ja menettelytavoista sekä hankesuunnitteluvaiheen kustan-
nusten jakamisesta. Sopijapuolet eivät myy tai osta palveluja toisiltaan.  

Sopimus voidaan irtisanoa, mikäli sopimukseen liittyvät terveydenhuol-
lon tehtävät siirtyvät maakuntaorganisaatiolle. Sopimuksen perusteella 
tehtävät suunnittelu- ym. sopimukset laaditaan siten, että ne voidaan 
siirtää Maakuntien Tilakeskus Oy:lle tai sen sidosyksikölle tai muulle 
yhteisesti sovittavalle ulkopuoliselle taholle, joka tulee sairaalahank-
keen rakennusten omistajaksi.

Lähivuosien suuret psykiatrian tilakysymykset voidaan todennäköisesti 
ratkaista tässä hankkeessa nopeammin kuin vaihtoehdossa, jossa jää-
täisiin odottamaan maakuntahallinnon päätöstä hankkeen suunnittelun 
aloittamisesta. Yhteissairaalan lopullinen rahoituspäätös jäänee kuiten-
kin maakuntauudistuksen jälkeen tehtäväksi ja tuolloin hanke arvioi-
daan uudelleen. Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiluonnosten mukaan 
Helsingin kaupunki vuokraa sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä ole-
vat tilat valtakunnalliselle Maakuntien Tilakeskus Oy:lle.  HUS:n kiin-
teistöomaisuus ja investointien rahoitus siirtyvät Maakuntien Tilakeskus 
Oy:lle. Kuntien omistukseen jääviä kiinteistöjä koskeva investointime-
nettely ja uudistuksen jälkeinen investointien ohjausmekanismi eivät 
vielä ole tiedossa.

Sopimus on liitteenä 2.

Hankesuunnitelma
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Sopimuksen mukaan hankesuunnitteluvaiheen tavoitteena on tuottaa 
hankepäätöstä varten riittävä tieto sairaalan toiminnasta ja toiminnan 
laajuudesta, potilaiden hoito- ja tukipalveluprosesseista, henkilöstöre-
sursseista, tilatarpeesta, rakentamisen laajuudesta, hankkeen vaiheis-
tuksesta, toteutus- ja käyttökustannuksista, toteutusmuodosta, aikatau-
lusta, toteutuksen aikaisista tilapäisjärjestelyistä, väistötilatarpeista ja 
Laakson sairaala-alueelta pysyvästi poistuvien toimintojen uusista tila-
järjestelyistä kustannusvaikutuksineen. 

Hankesuunnitelmassa määritellään hankkeen laatutaso, ympäristöta-
voitteet ja tekniset järjestelmät, laaditaan tarvittavat tekniset selvitykset 
sekä ehdotussuunnitelmat. Hankesuunnitelma sisältää hankkeen talou-
dellisten vaikutusten ja riskien arvioinnin. Suunnitelmasta pyydetään 
tarvittavat viranomaislausunnot.

Kustannukset

Tarveselvitysvaiheessa arvioidusta Laakson yhteissairaalan enimmäis-
laajuudesta Helsingin kaupungin tilojen osuus on 59 % ja HUS:n toi-
mintojen osuus 41 %. Kustannusjako perustuu tilojen pinta-alajakau-
maan.

Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset ovat arvonlisäverottomana ar-
violta 8 - 9 milj. euroa. Kustannuksilla tarkoitetaan kaikkia hankesuun-
nittelusta maksettavia suunnittelu-, konsultti- ja asiantuntijapalkkioita ja 
muita hankesuunnittelusta sopijapuolille aiheutuvia kustannuksia. Arvio 
rahoitustarpeesta vuodelle 2018 on noin 3,5 milj. euroa ja vuodelle 
2019 noin 5,5 milj. euroa, Helsingin kaupungin 59 %:n osuus rahoite-
taan talousarvion investointiosan talousarviokohdasta 8 02 01 Uudis- ja 
lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristön toimialan käytettäväksi. 
Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset siirtyvät jatkossa hankkeelle.

Tavoite aikataulu

Hankesuunnitteluvaihe on tarkoitus saadaan päätöksen syyskaudella 
2019. Aikatauluarvio on seuraava:

- Toiminnan kehittäminen, tarpeen määrittely ja tilaohjelma 9/2017 - 
5/2018. 
- Vanhojen, suojeltujen sairaalarakennusten kunto- ja haitta-ainetutki-
mukset 10/2017 - 8/2018. 
- Konsulttipalveluiden kilpailutus 1/2018 - 8/2018. 
- Hankesuunnittelu 9/2018 - 10/2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Laakson yhteissairaala tarveselvitys
2 Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelu_ sopimus ja liite

Oheismateriaali

1 Sote ltk 23.5.2017
2 HUS pöytäkirja 21.8.2017
3 HUS pöytäkirja 5.2.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.03.2018 
§ 23

HEL 2018-000234 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS:n Laakson yhteissairaalan 
hankesuunnitteluvaihetta ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koske-
van sopimuksen hyväksymistä siten, että hankesuunnittelun arvonlisä-
veroton kokonaiskustannus on enintään 9 000 000 euroa ja että Helsin-
gin kaupungin osuus hankesuunnittelun kustannuksesta on arvonlisä-
verottomana enintään 5 310 000 euroa.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen johtajan sopimaan tar-
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vittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia sopimukseen ja allekirjoittamaan 
sopimuksen.

C

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan hankesuunnittelun val-
misteluun liittyviä tehtäviä odottamatta kaupunginhallituksen päätöstä.

15.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Erja Erra, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi


