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§ 687
Laakson yhteissairaalan (Lääkärinkatu 6-8, Urheilukatu 9, Nordens-
kiöldinkatu 18) asemakaavan muutosehdotus (nro 12681) ja sen 
asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman)

HEL 2017-003866 T 10 03 03

Hankenumero 5054_2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 24.11.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12681 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 14. kau-
punginosan (Taka-Töölö) puisto- ja katualueita; 15. kaupunginosan 
(Meilahti) maanalaisia tiloja osalla korttelin 520 tonttia 6, osalla kort-
telin 15526 tontteja 5 ja 9, osalla korttelin 15529 tonttia 7, osalla 
korttelin 15601 tonttia 2 sekä puisto- ja katualueilla; 17. kaupungi-
nosan (Pasila, Länsi-Pasila) osaa korttelin 17061 tonttia 2 sekä ka-
tualuetta, maanalaisia tiloja osalla korttelin 17061 tonttia 2 sekä 
puisto- ja katualueilla; 18. kaupunginosan (Laakso) korttelia 18626 
sekä puisto-, suojaviher- ja katualueita, maanalaisia tiloja korttelin 
604 tontilla 54 sekä osalla korttelin 604 tontteja 52, 56, 65, 67 ja 69 
sekä puisto-, lähivirkistys- urheilu- ja katualueilla sekä yleiseen ul-
koilukäyttöön varattavalla retkeilyalueella

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12681 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Kirsti Rantanen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 310 37074

kirsti.rantanen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Inga Valjakka, tiimipäällikkö, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12681 kartta, päivätty 

24.11.2020
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12681 selostus, päivätty 

24.11.2020
5 Havainnekuva, 24.11.2020
6 Viitesuunnitelma, Arkkitehtityöryhmä Laakson LATU, 15.10.2020
7 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7105/24.11.2020)
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 24.11.2020 liitteineen
10 Kuvaliite suojelukohteista
11 Tontin käyttötutkielmia, Työyhteenliittymä Laakson LATU ja Arkkitehti-

toimisto Harris Kjisik Oy, 3.9.2020; Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, 
25.10.2019

12 Laakson sairaala-alueen ympäristöhistoriallinen selvitys, LOCI maise-
ma-arkkitehdit Oy ja Taegen arkkitehdit Oy, 29.5.2018

13 Laakson sairaala, rakennushistoriaselvitykset, Arkkitehtitoimisto Freese 
Oy: Hallintorakennus, itäinen ja läntinen paviljonki sekä autotalli, 
30.9.2019; Tuberkuloositoimisto, 8.9.2020; Sairaalakappeli, 8.9.2020

14 Laakson sairaala, liikenneselvitys, Sitowise Oy, 30.9.2020
15 Liikennemeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 4.6.2020
16 Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 10.6.2019
17 Laakson yhteissairaala, Pohjavesiselvitys, Sitowise Oy, 6.4.2020
18 Meilahti-Laakso -yhdystunneli, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy, 

25.5.2020, 21.8.2020, 2.10.2020
19 LYS Kalliopysäköinti ja -huolto, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy, 

18.6.2020
20 Kylmäakku, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy, 18.6.2020, 25.5.2020
21 Auroranportin geotekniset suunnitelmat, Sitowise Oy, 25.5.2020
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22 LYS Laakson yhteissairaala, Rakennettavuusselvitys, A-insinöörit, Pöy-
ry, Vahanen, 26.5.2020

23 Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, asemapiirros, L2 
Paloturvallisuus Oy, 3.6.2020

24 Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso 
ajoneuvotunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020

25 Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso 
logistiikkatunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020

26 LVI-Asemapiirustus, Granlund Oy, 23.9.2020
27 Ympäristötekninen tutkimusraportti, Laakson sairaala, Vahanen Envi-

ronment Oy, 30.9.2020
28 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee nykyistä Laakson sai-
raalan aluetta, joka sijaitsee Taka-Töölön ja Meilahden tiiviin kantakau-
punkirakenteen sekä Keskuspuiston rajalla. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa uuden sairaalakampuksen rakentamisen.

Lisäksi sairaalan uusien liikenne- ja logistiikkayhteyksien mahdollista-
miseksi kaava-alueeseen kuuluu maanalaisia tiloja Laakson ja Auroran 
sairaala-alueiden välisellä Keskuspuiston osalla, pieni osa Auroran sai-
raala-alueesta sekä maanalaisia tiloja Laakson ja Meilahden sairaala-
alueiden välillä.

Tavoitteena on keskittää sairaalatoimintoja keskeiselle ja hyvin saavu-
tettavalle paikalle Meilahden sairaalakampuksen läheisyyteen. Alueelle 
on suunniteltu sijoitettavan laaja-alaisesti pääkaupunkiseudun psykiat-
rista sairaanhoitoa sekä puolet Helsingin sairaalan sairaalatoiminnois-
ta. Sairaala on Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin (HUS) yhteinen hanke.
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Sairaalatoimintoja on alueelle tavoitteena sijoittaa yhteensä noin 
200 000 k-m², joista olemassa oleviin, säilytettäviksi aiottuihin sairaala-
rakennuksiin on tarkoitus sijoittaa noin 22 000 k-m². Laajamittaisen uu-
disrakentamisen mahdollistamiseksi on sairaala-alueelta tarkoitus pur-
kaa useampia rakennuksia, ja rakentaa tontin eteläpuoliskolla sijaitseva 
luonnontilankaltaisena säilynyt sairaalapuiston osa. Sairaalaan on tar-
koitus sijoittaa yhteensä noin 930 sairaansijaa, poliklinikka- ja tukipal-
velutiloja sekä maanalainen pysäköintilaitos enintään 650 autolle. Alu-
eelle saa sijoittaa myös tutkimus-, koulutus- ja liiketiloja sekä päiväko-
din. Kaavaratkaisun myötä alueen kerrosala kasvaa 141 450 k-m², 
pääasiallisella uudisrakentamisen alueella tehokkuusluvuksi (e) muo-
dostuu 2,74 ja vanhalla sairaala-alueella 1,08.

Uusi rakentaminen sovitetaan olemassa olevaan ympäristöön kaupun-
kirakenteelliset ja -kuvalliset sekä liikenteelliset ja toiminnalliset seikat 
huomioon ottaen. Tavoitteena on luoda parantumista edesauttavat olo-
suhteet potilaille sekä viihtyisää ja toimivaa työympäristöä sairaalahen-
kilökunnalle. Arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja/tai historiallisesti 
arvokkaat rakennukset sekä niihin liittyvä sairaalapuutarha suojellaan.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7105), jonka mukaan pääasiallinen ajoyhteys sairaala-alueelle sekä 
sen maanalaisiin tiloihin rakennetaan Auroranportin kautta. Nykyiset 
ajoneuvoliittymät sairaala-alueelle säilyvät ennallaan.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että merkittävä 
sairaalakokonaisuus voidaan rakentaa Helsinkiin keskeiselle ja hyvin 
saavutettavalle paikalle. Hanke luo merkittäviä synergiaetuja somaatti-
sen ja psykiatrisen sairaanhoidon kesken sekä Meilahden sairaala-
kampuksen kanssa ja vahvistaa Meilahden asemaa merkittävänä ter-
veysalan innovaatio- ja liiketoimintaympäristönä. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että vahvistetaan Meilahden kampuksen asemaa merkittä-
vänä terveysalan innovaatio- ja liiketoimintaympäristönä, tuotetaan 
asukkaille laadukkaita ja eriarvoistumista vähentäviä palveluita sekä 
mahdollistetaan kaupungin kiinteistöstrategian mukaisten tilojen raken-
taminen, myös ilmastovastuun mukaiset tavoitteet huomioiden.

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Laakson sairaala-alue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaan Taka-
Töölön ja Meilahden tiiviin kantakaupunkirakenteen sekä Keskuspuis-
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ton vihersormen rajalla seudullisesti ja paikallisesti hyvin saavutettaval-
la paikalla.

Meilahti-Laakso sairaalakampus on Sairaalavisio 2030:n (2009, päivi-
tetty 20.5.2016) mukaan yksi neljästä sairaala-alueesta, joille pääkau-
punkiseudun sairaalatoiminnot tullaan keskittämään.

Nykyisin alueen pohjoisosassa sijaitsee Helsingin kaupungin sairaala-
toimintojen tiloja entisen tuberkuloosisairaalan tiloissa, jotka on raken-
nettu 1920- ja 1950-luvulla; lisäksi alueelle on rakennettu 1970–80-
luvulla kaksikerroksinen sairaalarakennus, neljä asuinkerrostaloa ja 
päiväkoti sekä kuntoutuskeskus 2000-luvun alussa.

Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu maanalaisia tiloja Laakson ja Mei-
lahden sairaala-alueiden välissä sekä Laakson sairaala-alueen ja Auro-
ranportin välillä uusien yhdystunnelien ja Auroranportille suunnitellun 
sairaalan uuden pääajoliittymän rakentamiseksi.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1904–1987.

Helsingin kaupunki omistaa Laakson sairaala-alueen sekä sen itäpuoli-
set alueet. Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on 
tehty kaupungin aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan kaupungille kus-
tannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen 4–5 milj.euroa
- Rakennusten purut 4 milj. euroa  
- Maaperän pilaantuneisuuden kunnostus 0,25 milj. euroa
Katualueet 0,6...1,1 milj. euroa
Yhteensä 5–6 milj. euroa

Reijolankadun liikennejärjestelyt aiheuttavat sähkö- ja tietoliikennekaa-
peleiden siirtotarpeen kadun pohjois- ja eteläpuolella, joiden kustan-
nuksia ei ole tässä vaiheessa arvioitu. 

Mikäli jatkosuunnittelussa päädytään poistamaan maaperästä kaikki jä-
tepitoinen maa-aines, ovat kustannukset merkittävästi aiempaa suu-
remmat. Edellä esitetyssä kustannusarviossa ei ole huomioitu mahdol-
lisia kiinteistöjen hankintakustannuksia.
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Lisäksi asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu yhdyskuntateknisen 
huollon järjestelmien verkon haltijoille kohdistuvia kustannuksia seu-
raavasti:

Vesihuolto   1 milj. euroa
Kaukolämpö ja jäähdytys  0,7 milj. euroa

Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 sosiaali- ja terveystoimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koh-
distuivat vanhojen arvokkaiden sairaalarakennusten ja niiden viherym-
päristön muodostaman kokonaisuuden säilymiseen sekä laajemman 
sairaala-alueen vehreän ja viihtyisän ympäristön, Keskuspuiston ka-
peimman kohdan sekä luontokohteiden säilymiseen, tontin mahdolli-
simman tehokkaan, toimivan ja muuntojoustavan rakentamisen mah-
dollistamiseen, korvaavan päiväkodin tarpeeseen alueella, saavutetta-
vuuteen ja liikenteen sujuvuuteen, melu- ja ilmanlaatuasioiden huo-
mioimiseen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen teemoihin 
sekä olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen huomioimiseen.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, 
että kaavaratkaisussa on määritelty tärkeimmät kaupunkikuvalliset ja 
‑rakenteelliset reunaehdot, joiden puitteissa itse sairaalan voi ratkaista 
monella tapaa, kuitenkin myös luonteva liittyminen vanhaan sairaala-
alueeseen huomioiden. Rakennusala on vedetty irti katualueista ja säi-
lytetty reuna- ja piha-alueiden vehreä luonne. Käyttötarkoitukset kortte-
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lialueilla on määritelty väljästi ja asetetut kerrosalat ovat yhteissairaalan 
rakennushankkeen mukaiset. Vanhan sairaala-alueen arvokkaimmille 
rakennuksille sekä sairaalapuutarhalle on annettu suojelumääräyksiä, 
ja alueelle on mahdollistettu päiväkodin sijoittaminen. Sujuvan liiken-
teen varmistamiseksi sairaala-alueelle on osoitettu uusi pääajoyhteys 
Auroranportin kautta, josta pääsee sekä maanpäälliselle saattopihalle, 
että suoraan maanalaisiin saatto-, pysäköinti- ja huoltotiloihin. Kaava-
ratkaisussa on huomioitu kunnallistekniset verkostot ja annettu mää-
räyksiä, jotka koskevat melua ja ilmanlaatua sekä ilmastonmuutoksen 
hillintää ja siihen sopeutumista. Kaavaluonnosvaiheessa aloitettiin 
myös teknisten selvitysten ja esisuunnitelmien laadinta.

Luonnosaineiston nähtävilläolo järjestettiin erikseen, jolloin viranomais-
ten kannanotot kohdistuivat päätökseen sijoittaa uuden sairaalan huo-
mattavan suuri tilaohjelma Laakson sairaala-alueelle jo ennen kuin sen 
sijoittamismahdollisuuksia alueelle oli tarkemmin tutkittu, ympäristöstä 
olennaisesti poikkeavan mittakaavan rajuihin vaikutuksiin, kaupunkitilal-
listen ja maisemallisten häiriöiden lieventämiskeinojen tärkeyteen, kor-
vaavan päiväkodin tarpeeseen alueella sekä liikenneratkaisuihin. Yh-
teissairaalahankkeen puolesta antamassaan lausunnossa sosiaali- ja 
terveystoimiala edellytti asemakaavamerkintöjen ja määräysten vas-
taavan tarkemmin hankesuunnitelman mukana ollutta viitesuunnitel-
maa.

Kannanotot on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavarat-
kaisussa on tarkennettu pääasiallisen uudisrakentamisen alueen liitty-
mistä vanhan sairaala-alueen symmetriseen keskiakselisommitelmaan, 
suojelumääräyksiä on tarkennettu ja harmonisoitu ja vanhan sairaala-
puutarhan arvokkaimman osan halki kulkenut jalankulun ja pyöräilyn 
yhteys on poistettu. Lisäksi on tarkennettu kaavaratkaisussa määritelty-
jä kerrosaloja ja korkeusasemia hankkeen tarkentuneiden suunnitel-
mien mukaisiksi, tarkennettu maanalaisten autopaikkojen määrää, sekä 
erikseen mahdollistettu lasitettujen parvekkeenomaisten, koneellisella 
raittiin ilman otolla varustettujen oleskelutilojen rakentaminen melu- ja 
ilmanlaatuhäiriöiden alueelle.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat raken-
tamisen suureen määrään ja mittakaavaan sekä sen soveltumiseen ja 
sijoittumiseen tontin vehreään, luonnontilaiseen osaan ja sen kallioi-
seen maastoon, tontilla sijaitsevien asuinkerrostalojen ja päiväkodin 
kohtaloon ja uudelleensijoittamiseen, Urheilukadun asuntojen muuttu-
viin näkymiin, rakennusten arkkitehtuuriin, viherkattoihin, vaikutuksiin 
Urheilukadun ja lähialueen liikenteeseen, sairaala-alueen orientoituvuu-
teen ja maanalaisten tunnelien räjäytystöiden haittoihin.
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Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että Urheilukadun 
ja Nordenskiöldinkadun varteen on jätetty vehreät vyöhykkeet avokal-
lioineen, rakentamisen korkeus Urheilukadun reunassa on sovitettu 
vanhojen sairaalarakennusten korkomaailmaan, Urheilukadun liiken-
neolosuhteet paranevat, ja kaavassa on asetettu määräyksiä mm. ra-
kennusten arkkitehtuuria ja louhimistöitä koskien.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl.

Mielipiteet kaavan luonnosaineistosta kohdistuivat edelleen uudisra-
kentamisen suureen määrään ja ympäristöönsä sopimattomaan mitta-
kaavaan, rakentamisen irrallisuuteen ympäröivästä kaupunkirakentees-
ta tai katualueista, tontin itäosan, Keskuspuiston ja Auroran sairaala-
alueen mahdollisuuksiin sairaalan pääasiallisena sijoituspaikkana, päi-
väkodin purkamisen vaikutuksiin lapsiperheisiin, sairaalan yhteyteen 
esitettyjen kivijalkatilojen määrään, liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin, 
tunnelien kohdalla sijaitsevien kiinteistöjen mahdollisten maalämpökai-
vosuunnitelmien rajoittamiseen, rakentamisajan aiheuttamiin haittoihin 
ja kohtuuttoman pitkään kestoon, sekä viestinnän ja havainnekuvien 
riittämättömään määrään. Yhteissairaalan rakennushankkeessa muka-
na oleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) edellytti 
asemakaavamerkintöjen ja määräysten vastaavan tarkemmin hanke-
suunnitelmaa.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakentamisen 
suhdetta ympäröivään kaupunkikuvaan ja -rakentamiseen on tarken-
nettu Urheilukadun suuntaan, suunnitelmaa havainnollistavien kuvien 
määrää on lisätty ja tarkennettu kaavaratkaisua yhdessä yhteissairaa-
lan rakennushankkeen kanssa. Sosiaalisten vaikutusten arviointia on 
täydennetty lapsiperheiden osalta.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
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 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 sosiaali- ja terveystoimiala
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 310 37074

kirsti.rantanen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Inga Valjakka, tiimipäällikkö, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12681 kartta, päivätty 

24.11.2020
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12681 selostus, päivätty 

24.11.2020
5 Havainnekuva, 24.11.2020
6 Viitesuunnitelma, Arkkitehtityöryhmä Laakson LATU, 15.10.2020
7 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7105/24.11.2020)
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 24.11.2020 liitteineen
10 Kuvaliite suojelukohteista
11 Tontin käyttötutkielmia, Työyhteenliittymä Laakson LATU ja Arkkitehti-

toimisto Harris Kjisik Oy, 3.9.2020; Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, 
25.10.2019

12 Laakson sairaala-alueen ympäristöhistoriallinen selvitys, LOCI maise-
ma-arkkitehdit Oy ja Taegen arkkitehdit Oy, 29.5.2018

13 Laakson sairaala, rakennushistoriaselvitykset, Arkkitehtitoimisto Freese 
Oy: Hallintorakennus, itäinen ja läntinen paviljonki sekä autotalli, 
30.9.2019; Tuberkuloositoimisto, 8.9.2020; Sairaalakappeli, 8.9.2020

14 Laakson sairaala, liikenneselvitys, Sitowise Oy, 30.9.2020
15 Liikennemeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 4.6.2020
16 Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 10.6.2019
17 Laakson yhteissairaala, Pohjavesiselvitys, Sitowise Oy, 6.4.2020
18 Meilahti-Laakso -yhdystunneli, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy, 

25.5.2020, 21.8.2020, 2.10.2020
19 LYS Kalliopysäköinti ja -huolto, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy, 

18.6.2020
20 Kylmäakku, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy, 18.6.2020, 25.5.2020
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21 Auroranportin geotekniset suunnitelmat, Sitowise Oy, 25.5.2020
22 LYS Laakson yhteissairaala, Rakennettavuusselvitys, A-insinöörit, Pöy-

ry, Vahanen, 26.5.2020
23 Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, asemapiirros, L2 

Paloturvallisuus Oy, 3.6.2020
24 Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso 

ajoneuvotunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020
25 Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso 

logistiikkatunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020
26 LVI-Asemapiirustus, Granlund Oy, 23.9.2020
27 Ympäristötekninen tutkimusraportti, Laakson sairaala, Vahanen Envi-

ronment Oy, 30.9.2020
28 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Sippola-Alho, Rämö, Lindén, Hakola

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 27.11.2019

Sosiaali- ja terveystoimiala 25.11.2019

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.5.2017
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