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Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee nykyistä Laakson sairaalan aluetta, joka sijaitsee Taka-Töölön ja Meilahden tiiviin kantakaupunkirakenteen sekä Keskuspuiston rajalla. Kaavarat-kaisu mahdollistaa uuden sairaalakampuksen rakentamisen. 
Lisäksi sairaalan uusien liikenne- ja logistiikkayhteyksien mahdol-listamiseksi kaava-alueeseen kuuluu maanalaisia tiloja Laakson ja Auroran sairaala-alueiden välisellä Keskuspuiston osalla, pieni osa Auroran sairaala-alueesta sekä maanalaisia tiloja Laakson ja Meilahden sairaala-alueiden välillä. 
Tavoitteena on keskittää sairaalatoimintoja keskeiselle ja hyvin saavutettavalle paikalle Meilahden sairaalakampuksen läheisyy-teen. Alueelle on suunniteltu sijoitettavan laaja-alaisesti pääkau-punkiseudun psykiatrista sairaanhoitoa sekä puolet Helsingin sai-raalan sairaalatoiminnoista. Sairaala on Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteinen hanke. 
Sairaalatoimintoja tukipalveluineen ja logistiikkatiloineen on alu-eelle tavoitteena sijoittaa yhteensä noin 160 000 k-m2, joista ole-massa oleviin, säilytettäviksi aiottuihin sairaalarakennuksiin on tarkoitus sijoittaa noin 22 000 k-m2. Laajamittaisen uudisrakenta-misen mahdollistamiseksi on sairaala-alueelta tarkoitus purkaa useampia rakennuksia, mm. terveysasema ja neljä asuinkerrosta-loa, ja rakentaa tontin eteläpuoliskolla sijaitseva luonnontilankal-taisena säilynyt sairaalapuiston osa. Sairaalaan on tarkoitus sijoit-taa yhteensä noin 930 sairaansijaa, poliklinikka- ja tukipalveluti-loja sekä maanalainen pysäköintilaitos enintään 650 autolle. Alu-eelle saa sijoittaa myös tutkimus-, koulutus- ja liiketiloja sekä päi-väkodin. 
Uusi rakentaminen sovitetaan olemassa olevaan ympäristöön kaupunkirakenteelliset ja -kuvalliset sekä liikenteelliset ja toimin-nalliset seikat huomioon ottaen. Tavoitteena on luoda parantu-mista edesauttavat olosuhteet potilaille sekä viihtyisää ja toimivaa työympäristöä sairaalahenkilökunnalle. Arkkitehtonisesti, kaupun-kikuvallisesti ja/tai historiallisesti arvokkaat rakennukset sekä nii-hin 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 ennal-laan. 
Kaavaratkaisun myötä merkittävä sairaalakokonaisuus voidaan rakentaa Helsinkiin keskeiselle ja hyvin saavutettavalle paikalle, mikä parantaa erityisesti psykiatrisen erikoissairaanhoidon palve-
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luita, tasoa ja saavutettavuutta. Hanke luo merkittäviä synergia-etuja somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon kesken sekä Mei-lahden sairaalakampuksen kanssa ja vahvistaa Meilahden ase-maa merkittävänä terveysalan innovaatio- ja liiketoimintaympäris-tönä. 
Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-pungin aloitteesta. 
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat edelleen Urheilukadun puistomaisen ja pienmittakaavaisen luonteen katoamiseen sekä uudisrakentamisen korkeuteen ja määrään sekä siihen, ettei rakentamista ole siirretty esimerkiksi itään Keskuspuiston puolelle. Liikenteen osalta huomautukset kohdistettiin saattopaikkojen ja pysäköintiinajoyhteyden sijoittami-seen lähelle Urheilukadun ja Reijolankadun risteystä, uuden ajo-liittymän avaamiseen Urheilukatu 52:ta vastapäätä, pysäköinti-paikkojen vähentämiseen Urheilukadun varresta sekä kasvavan liikenteen riskiin Urheilukadulla. Bussipysäkkien sijoittamisen Rei-jolankadun molemmin puolin huomautettiin leikkaavaan sekä ar-vokasta kalliota että Urheilulehdon puistoa ja tekevän katutilasta ylileveän. 
Lisäksi huomautettiin rakennustyömaavaiheen haitoista sekä maalämpökaivojen rakentamisen estymisestä Meilahti-Laakso-yhdystunnelivarauksen kohdalla. 
Ristiriitaisena pidettiin määräystä, jonka mukaan uusi rakentami-nen sovitetaan olemassa olevaan ympäristöön kaupunkiraken-teelliset ja kuvalliset sekä liikenteelliset ja toiminnalliset seikat huomioon ottaen. Asemakaavaehdotuksen ei katsottu vastaavan näitä kaavalle asetettuja tavoitteita, eikä asemakaavaehdotusta ja rakentamissuunnitelmaa pidetty sellaisenaan toteuttamiskelpoi-sina. 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat liikenteen aiheuttamiin ilmanlaatu- ja meluhäiriöihin erityi-sesti sairaala-alueen eteläosassa, rakentamisen edelleen rajusti-kin lähiympäristöstään poikkeavaan määrään ja Lääkärinkadun varteen osoitetun uudisrakennuksen paikkaansa nähden liian suureen rakennusalaan sekä samaan asiaan liittyen yhteyden katkeamiseen sairaalakappelin ja muiden alkuperäiseen sairaala-rakennusten kokonaisuuteen kuuluvien rakennusten välillä. 
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 
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Asemakaavan kuvaus 
Tavoitteet 

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalatoiminto-jen keskittämisen seudullisesti hyvin saavutettavalle paikalle sy-nergiaetujen saavuttamiseksi. 
Uusi rakentaminen on tarkoitus sovittaa olemassa olevaan ympä-ristöön kaupunkirakenteelliset ja -kuvalliset sekä liikenteelliset ja muut toiminnalliset seikat huomioon ottaen. Tavoitteena on luoda nykyaikaiset ja parantumista edesauttavat olosuhteet potilaille sekä viihtyisää ja toimivaa työympäristöä sairaalahenkilökunnalle. Arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja/tai historiallisesti arvok-kaita rakennuksia ja niihin liittyvä sairaalapuutarha suojellaan. 
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että vahvistetaan Meilahden kampuksen asemaa merkittävänä terveysalan innovaatio- ja liiketoimintaympäristönä, tuotetaan asukkaille laadukkaita ja eriarvoistumista vähentäviä palveluita sekä mahdollistetaan kaupungin kiinteistöstrategian mukaisten tilojen rakentaminen, myös ilmastovastuun mukaiset tavoitteet huomioiden. 

Mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on 192 306 m2, josta 61 185 m2 kos-kee ainoastaan maanalaisia tiloja ja alueita. 
YS-korttelin pinta-ala on 59 957 m2 Maanpäällinen kerrosala on 132 000 k-m2 Maanalainen kerrosala on 29 000 k-m2 tehokkuus (e) = 2,69 
YS/s-korttelin pinta-ala on 34 007 m2 
Kerrosala on 36 650 k-m2 
tehokkuus (e) = 1,08 
Kaavaratkaisun myötä alueen kerrosala kasvaa 138 450 k-m2. 

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
Laakson sairaala-alue sijaitsee Taka-Töölön ja Meilahden tiiviin kantakaupunkirakenteen sekä Keskuspuiston virkistysalueen ra-jalla seudullisesti ja paikallisesti hyvin saavutettavalla paikalla. Alue rajautuu Nordenskiöldinkatuun, Reijolankatuun, Urheiluka-tuun ja Lääkärinkatuun. Meilahteen ja Pasilaan on matkaa alle ki-lometri. 
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Alue on lähellä Meilahden sairaalakampusta, mikä tuo synergia-etuja lähekkäin keskittyville sairaalatoiminnoille. Meilahti-Laakso on Sairaalavisio 2030:n (2009, päivitetty 20.5.2016) mukaan yksi neljästä sairaala-alueesta, joille pääkaupunkiseudun sairaalatoi-minnot tullaan keskittämään. Laakson sairaala-alue on nykyisel-lään osin väljästi rakennettu. 
Suunnittelualue on osa maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympä-ristöjä (Helsingin empire -keskusta ja kivikaupunki sekä Keskus-puisto). Tontin itä- ja pohjoispuolella Keskuspuistossa on luonto-arvoja. Keskuspuisto on kaupungin tärkein vihersormi ja tonttiin rajautuvat metsäiset osat ovat osa Helsingin uuden yleiskaavan mukaisesti metsäverkostoa. 
Alueella sijaitsee käytössä olevia vesihuoltolinjoja sekä tärkeitä yhdyskuntateknisen huollon tunneleita ja kaapelilinjoja. 
Nykyisin alueen pohjoisosassa sijaitsee Helsingin kaupungin sai-raalatoimintojen tiloja. Alueen kolme vanhinta, 4–6-kerroksista sairaalarakennusta sivusiipineen ja -rakennuksineen sekä pieni sairaalakappeli on rakennettu pääosin 1920–30-luvun vaihteessa; lisäksi alueella on 1950-luvulla rakennettuja sairaalan lisäraken-nuksia. Vanhan sairaala-alueen eteläpuoliseen sairaalapuistoon on 1970–80-luvulla rakennettu kaksikerroksinen sairaalaraken-nus, neljä asuinkerrostaloa sekä päiväkoti. Sairaalarakennuk-sessa on mm. terveysasema, poliklinikka- ja vuodeosastotiloja. Eteläosan luonnonympäristönä säilytettäväksi merkitylle sairaala-puistoalueelle on poikkeamispäätöksen nojalla rakennettu kahden eri toimijan osiin jakautuva kuntoutuskeskus (osat valmistuneet 2002 ja 2003). Koko sairaala-aluetta ympäröi suurimmaksi osaksi alkuperäisenä säilynyt muuri. 
Varsinaisen tontin ja siihen rajautuvien katualueiden lisäksi suun-nittelualueeseen kuuluu Laakson ja Auroran sairaala-alueiden vä-linen maanalainen osa, sillä Laakson sairaala-alueelle ja sen maanalaisiin tiloihin on tarkoitus rakentaa uusi Keskuspuiston laakson alittava ajoliittymä Auroranportin kautta. Alue on osa Kes-kuspuiston tällä kohtaa hyvin kapeaa vihersormea, josta alkaa Keskuspuiston metsäiset osat kohti pohjoista. Metsäisten rintei-den välissä sijaitsee vuoden 1940 olympialaisia varten rakennettu Laakson ratsastuskenttä. Nordenskiöldinkadun varressa sijaitsee vuonna 1958 perustettu Lasten liikennepuisto. Liikennepuiston ja ratsastuskentän välissä sijaistee pysäköintialue hevostenkuljetus-vaunuja varten. 
Maanalaisen ajotunnelin suu sekä Nordenskiöldinkadun uusi kääntymiskaista Auroranportille sijoittuvat Auroran sairaalan ton-tille. Lisäksi kaava-alueessa on mukana maanalaiset alueet Laak-son ja Meilahden sairaala-alueet yhdistäväksi suunniteltujen logis-tiikka-, ajoneuvo- ja kunnallisteknisten tunnelivarausten kohdalla. 
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Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen rakennusten korttelialue (YS) 
Korttelialueelle saa sijoittaa sairaalatoimintoja sekä terveysalan tutkimus-, opetus- ja liiketoimintaa palvelevia tiloja yhteensä 161 000 k-m2 sekä pysäköintilaitoksen ja maanlaiseen huoltopi-haan liittyviä huolto- ja aputiloja. Maanpäällisen kerrosalan osuus on 132 000 k-m2, mikä sisältää olemassa olevan kuntoutuskes-kuksen (14 100 k-m2) ja sen laajennusvaran. Pääosan uudesta kerrosalasta on suunniteltu sijoittuvan tontin Urheilukadun puolei-selle osalle. Maanalaisille tiloille on varattu kerrosalaa 29 000 k-m2. Rakentamisen tieltä on tarkoitus purkaa neljä asuinkerrosta-loa, päiväkoti sekä vanhan sairaala-alueen eteläpuolella sijaitseva sairaalarakennus, jossa sijaitse mm. terveysasema ja poliklinikka-tiloja. Olemassa olevan kuntoutuskeskuksen nykyiset toiminta-edellytykset turvataan, mutta kaavaratkaisu mahdollistaa myös rakennuksen korottamisen tai korvaamisen uudisrakentamisella. Alueen vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa päättyy vuonna 2029. 
Asemakaavanehdotuksen viitesuunnitelmassa uusi sairaala koos-tuu pohjapiirrokseltaan lehdykkämäisistä, sairaalatoimintojen kan-nalta optimaalisen muotoisista sairaalaosastoista, joita on ryhmi-telty edelleen neljän lehdykän kokonaisuuksiin. Urheilukadun suuntaan uuden rakentamisen räystäskorkeus on sovitettu lähelle vanhojen, mäellä sijaitsevien 4–6-kerroksisten sairaalarakennus-ten korkeusmaailmaa. Suunnitellun uudisrakentamisen kerrosluku on Urheilukadun pohjoispäässä osin alaslasketusta maantasosta katsoen viisi kerrosta, ja maaston laskiessa edelleen kohti etelää kerrosluku nousee samalla seitsemään. Kattotasoille suunnitellut terassit on tarkoitus aidata ilmeeltään läpinäkyvin suojalasi- tai -kaiderakentein, jotka jäävät 45 asteen suuruisen kulman si-sään räystäältä katsottuna. 
Tontin keskiosissa kauempana Urheilukadusta tai Keskuspuiston laidasta kerrosluvun on mahdollista nousta vielä kahdella kerrok-sella. Korttelialueen itälaidalla Keskuspuiston reunassa sijaitse-vaa kuntoutuskeskusta on mahdollista korottaa tai tarvittaessa korvata rakennukset kokonaan uudella. 
Kaavaratkaisussa on kuitenkin mahdollistettu myös kuntoutuskes-kusten nykyisen toiminnan säilyminen. Rakennusten itäpuolelle metsänrajaan on tarkoitus rakentaa sairaala-aluetta palvelevan uuden ajotunnelin suuaukko. Kuntoutuskeskusten pohjoispuolelle on mahdollista sijoittaa uudisrakennus muurien ympäröimine piha-alueineen. 
Tontille on osoitettu suuri yhtenäinen maanpäällinen rakennusala, joka annetun kerrosalan ja korkoasemien puitteissa mahdollistaa viitesuunnitelmassa esitetyn ratkaisun lisäksi tarvittaessa muunlai-siakin ratkaisuja, joita on myös suunnittelun ohella osin tutkittu. 
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Erikseen on kuitenkin määrätty, että rakennusmassat tulee jäsen-nellä ympäristö ja sen viihtyisyysarvot huomioiden, ja rakennukset ympäristöineen sekä kaikki kaava-alueelle tulevat rakenteet on suunniteltava arkkitehtonisesti ja maisema-arkkitehtonisesti kor-keatasoiseksi kokonaisuudeksi kiinteistön kantakaupunkisijainnin sekä Keskuspuiston maisemallisen ja kaupunkikuvallisen arvon edellyttämällä tavalla. 
Uuden sairaalarakennuksen kellaritiloihin sekä YS/s-korttelin puo-lelle ulottuviin maanalaisiin kalliotiloihin on suunniteltu sijoitetta-van yhteensä noin 29 000 k-m2 sairaalan logistiikka-, varasto- ja muita sairaalan toimintaa tukevia aputiloja sekä yhteensä 650 au-topaikan pysäköinti- ja saattoliikennetilat, huoltopiha siihen liitty-vine aputiloineen, väestönsuojatilat sekä teknisiä tiloja. Lisäksi YS/s-korttelialueen koilliskulmaan on merkitty tilavaraus mahdol-lista, laajempaa aluetta palvelevaa maanalaista jäähdytysakkua ja lämpöpumppulaitosta varten. 
Tontin eteläosassa Reijolankadun ja Urheilukadun kulmassa si-jaitsevaan sisäänkäyntiaukioon rajautuvat maantasokerroksen ti-lat tulee yleiskaavamääräysten mukaan varata liike- ja palveluti-loiksi, joihin tulee rakentaa sisäänkäynnit suoraan kadulta tai auki-olta. Kivijalkaliiketilat ovat siten myös muiden kuin sairaalan asiak-kaiden ja työntekijöiden käytettävissä, ja ne yhdistävät sairaalaa toiminnallisesti muuhun kaupunkirakenteeseen samalla vähen-täen mahdollista psykiatriseen hoitoon liittyvää leimaantumista. Vähintään yhden liiketilan tulee olla varustettu rasvakaivolla ja -hormilla ja sen pinta-alan tulee olla vähintään 200 m2 kahvio- tai ravintolatoiminnan mahdollistamiseksi. Lisäksi tilat on varustet-tava riittävin varasto- ja aputiloin. Tilat saa rakentaa kerrosalan lisäksi. 
Potilaiden käytössä oleviin tiloihin tulee järjestää riittävästi luon-nonvaloa, ja heidän käyttöönsä on rakennettava riittävästi tarkoi-tuksenmukaisia ulko-oleskelualueita. Ulko-oleskelualueiden tulee olla viihtyisiä, turvallisia, melulta ja muilta ympäristöhäiriöiltä sekä tuulelta suojattuja. Osa ulko-oleskelutiloista on tarkoitus sijoittaa kattoterassien yhteyteen. Alueen eteläosassa ympäristöhäiriöiden alueella oleskeluparvekkeiden sijaan voidaan rakentaa lasitettujen parvekkeiden kaltaisia oleskelutiloja, joiden raittiinilmansaanti on varmistettava koneellisella ilmastoinnilla. 
Tontin kaupunkikuvallisesti tärkeillä reuna-alueilla Urheilukadun, Reijolankadun ja Nordenskiöldinkadun varressa sekä tontin Kes-kuspuiston puoleisessa tontinosassa tulee avokalliot, männyt ja muu kaupunkikuvallisesti arvokas puusto säilyttää, ja tarvittaessa on istutettava uusia puita. Keskuspuiston puoleisessa tontin-osassa reunavyöhykkeen metsäistä luonnetta tulee tarvittaessa vahvistaa ja/tai uudistaa. Välittömästi rakennuksiin liittyviä kau-punkikuvallisesti arvokkaita avokalliota saa osin louhia alemmas, 
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jos potilashuoneita on välttämättä sijoitettava olemassa olevaa kalliomaastoa alemmas. 
Vanhan sairaala-alueen kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti merkittävä keskiakselisommitelma ja siihen liittyvän au-3-merkityn poikkiakselin alue tulee huomioida YS-korttelialueella rakentami-sen sijoittelussa ja suunnittelussa siten, että uudesta ja vanhasta sairaala-alueesta muodostuu luonteva ja kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti sekä toiminnallisesti merkittävä kokonaisuus. YS-korttelialueella keskiakselin päätteeksi tulee sijoittaa yksi uuden rakennuskokonaisuuden pääsisäänkäyntiyhteyksistä. Poikkiakse-lin kohdalla maantasoa on mahdollista louhia alemmas, mutta kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tärkeää aluetta koskee myös määräys, jonka mukaan mm. aukiot, kulkualueet ja muut jul-kiseen kaupunkitilaan liittyvät ympäristöt tulee suunnitella, toteut-taa ja/tai kunnostaa yhtenäisen suunnitelman ja kulttuurihistorialli-sesti arvokkaan kantakaupunkiympäristön korkean laatuvaatimus-tason mukaisesti. Sama koskee korttelialueen keskelle saattoalu-
een yhteyteen suunniteltua ”keskeispuistoa”. 
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelurakennusten korttelialue, joka on kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti, puisto-historiallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas (YS/s) 
Vanhaa sairaala-aluetta koskeva korttelialue on merkitty arkkiteh-tonisesti, kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja maisema-arkkitehtonisesti arvokkaaksi. Korttelialueelle saa sairaalatoimin-tojen lisäksi sijoittaa terveysalan tutkimus-, opetus- ja liiketoimin-taa palvelevia tiloja, päiväkodin ja pysäköintilaitoksen. 
Alueen 1920–30-luvulta peräisin oleville sairaalarakennuksille on asetettu suojelumerkintä sr-2 sitä koskevine määräyksineen. Par-haiten säilyneelle hallintorakennukselle on asetettu tarkemmat suojelumääräykset kuin vanhoille potilaspaviljongeille, joiden ovet on esimerkiksi jo kauttaaltaan uusittu. 
sr-2 -merkintä on asetettu myös 1950-luvulta peräisin olevalle en-tiselle tuberkuloositoimistolle. Jo ennestään suojellulla kappelira-kennuksella säilyy merkintä sr-1, mutta määräyksiä on päivitetty. Hallintorakennuksen sisäänkäyntiaukiota rajaavalle autotalliraken-nukselle on asetettu suojelumerkintä sr-3. 
Lääkärinkadun varressa sijaitsevan 1950-luvulla rakennetun ruo-kala- ja keittiörakennuksen tilalle on mahdollista rakentaa uudisra-kennus (12 000 k-m2), josta on mahdollista rakentaa yhdyskäy-tävä viereiseen viisikerroksiseen vanhaan sairaalarakennukseen, jos toiminnallisesti välttämätöntä. Uudisrakennuksen jatkosuunnit-telun myötä tulee kuitenkin pyrkiä suunnittelemaan rakennus-massa hahmoltaan eheäksi ja ympäristöönsä sopivaksi siten, että 
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rakennusalan länsipuolella sijaitseva arvokas puusto säilyy sa-malla kun etäisyyttä itäpuolella sijaitsevaan pieneen kappeliin saadaan kasvatettua. Tavoitteena on, että kappeli liittyisi entistä paremmin muihin vanhoihin sairaalarakennuksiin ja sairaalapuis-toon. 
Myöskään 1950-luvulta peräisin olevaa entistä teknistä huolto- ja verstasrakennusta ei ole merkitty suojelluksi, sillä se on jäämässä osin ajoyhteyden uuden linjauksen ja uusien teknisen huollon tilo-jen alle. 
YS/s-korttelialuetta tulee hoitaa ja kehittää historiallisena sairaala-puistona. Alueesta on tarkoitus muodostaa ilmapiiriltään rauhalli-nen ja parantava, ensi sijassa jalankululle ja (lapsi)potilaiden oles-keluun varattu alue. Alueelle suunniteltujen poliklinikoiden saatto-liikenteen ratkaisut on sovitettu historialliseen ympäristöön. Histo-riallinen puutarha arvokkaine osineen ja säilyneine elementtei-neen tulee säilyttää ja kadonneet osat ensisijaisesti palauttaa. Alueella tulee käyttää vanhalle aikakaudelle tyypillisiä materiaa-leja. Mahdolliset uudet tukimuurit tulee toteuttaa graniittimuureina, etenkin vanhojen tukimuurien kiviainesta hyödyntäen. 
Eri sairaalarakennuksia yhdistää toisiinsa sekä maanalaiset yh-dyskäytävät että kallioon rakennettavat huolto- ja pysäköintitilat. 
Puisto (VP) 
Puistoalueet Urheilulehdossa ja Nordenskiöldinkadun varressa tulee kaavassa annetun määräyksen mukaan suunnitella, toteut-taa ja/tai kunnostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kantakau-punkiympäristön korkean laatuvaatimustason mukaisesti. Urheilu-lehdon kaupunkikuvallisesti merkittävän kolmiopuistosommitel-man tulevissa muutostöissä tulee lähtökohtana pitää alkuperäistä puistosuunnitelmaa vuodelta 1944. 

Liikenne 
Lähtökohdat 
Sairaala-alueen sijainti on erittäin hyvä seudullisesti ja sairaala-alueen palvelualueen näkökulmasta. Aluetta sivuavat Norden-skiöldinkatu ja Reijolankatu ovat tärkeitä kantakaupungin poikittai-sia pääkatuyhteyksiä ajoneuvo-, bussi- ja raitiovaunuliikenteelle yhdistäen Pasilan alueen Töölön ja Meilahden alueisiin. Liikenne-määrät Nordenskiöldinkadulla ovat vuoden 2016 syksyn arkivuo-rokauden liikennemäärätietojen mukaan 34 200 ajon./vrk ja Reijo-lankadulla 18 800 ajon./vrk. Liikenne-ennusteiden mukaan Nor-denskiöldinkadun liikennemäärät kasvavat 35 200 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2025 ja 38 700 ajoneuvoon vuorokau-
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dessa vuoteen 2040 mennessä. Tonttikaduksi luokitellun Urheilu-kadun pohjoispäässä liikennemäärät ovat arviolta 3 000 ajon./vrk. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu vähäliikenteiseen päätty-vään Lääkärinkatuun, jossa liikennemäärät ovat arviolta 2 200 ajon./vrk. Nykyään Laakson sairaalan pääajoyhteys on Lääkärin-kadun kautta. Urheilukadun ja Lääkärinkadun varrella on asu-tusta. Auroranportti palvelee Auroran sairaalan tontille ja Laakson ratsastuskentän pysäköintiin ajoa. Pohjoista Stadiontietä käyttää Helsingin Jäähallin pysäköinti- ja tapahtumakentälle (600 maksul-lista asiointipaikkaa) pysäköivät ja myöhemmin lisäksi Olympia-stadion raskas huoltoliikenne. Pohjoiselle Stadiontielle on suunnit-teilla uusi ajoyhteys Helsinki Garden -hankkeen pysäköintitiloihin (1 000 ap), missä tapauksessa Jäähallin nykyiset pysäköintipaikat poistuisivat. 
Lähimmät raitiovaunu- ja linja-autopysäkit sijaitsevat noin 300–400 metrin etäisyydellä Töölöntullissa ja Nordenskiöldinkadulla. Pasilan rautatieasema on noin 1,2 km etäisyydellä sairaala-alu-eesta. Raitio- ja bussiliikenteen linjat kulkevat Nordenskiöldinka-tua, Reijolankatua ja Mannerheimintietä. Joukkoliikenteen vuoro-tarjonta on runsas ja jatkoyhteydet Pasilan kautta hyvät koko seu-dulle. Poikittainen bussirunkolinja 500 Munkkivuoresta Pasilan kautta Itäkeskukseen sekä bussirunkolinja 510 Herttoniemestä Espooseen ovat aloittaneet liikennöinnin syksyllä 2019. Urheilu-lehdon ympäristön katujen peruskorjaus, jonka yhteydessä raken-nettiin mm. raitiovaunukiskot ja poistettiin bussipysäkit Reijolanka-dulta, valmistui keväällä 2019. Muita joukkoliikenteen kehittämis-tarpeita suunnittelualueen läheisyydessä ovat Meilahden sairaa-lan viereen Rosina Heikelin puistoon vuonna 2022 rakennettava raitovaunujen kääntöpaikka sekä Kantakaupungin ja Länsi-Helsin-gin raitioliikenteen laajentaminen. 
Keskuspuistossa kulkee useita ulkoilu- ja pyöräilyreittejä. Sairaala sijaitsee jalankulku- ja pyöräliikenteen keskeisten akseleiden välit-tömässä läheisyydessä. Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoite-verkon 2025 pääreitit kulkevat Nordenskiöldinkadulla, Reijolanka-dulla ja Urheilukadulla Reijolankadusta etelään. Yleiskaavan ja tavoiteverkon mukainen pyöräliikenteen laatukäytävä eli Keskus-puistonbaana kulkee Keskuspuistossa suunnittelualueen itäpuo-lella etelä-pohjoissuuntaisesti Auroransillan kautta. Liikenne-en-nusteiden mukaan Keskuspuistonbaanan pyöräliikennemäärät kasvavat 2025 tavoiteverkon mukaisessa tilanteessa nykyisestä 1 400 ajoneuvosta 3 300 ajoneuvoon arkisyysvuorokaudessa. Es-teettömyyden näkökulmasta jalankulun yhteydet Laakson alueen poikki ja joukkoliikennepysäkeille ovat heikot reittien suurten kal-tevuuksien ja epäjohdonmukaisuuksien vuoksi. 
Urheilukadun pohjoispäässä on maksullisia asukaspysäköintipaik-koja kadun molemmin puolin ja Lääkärinkadun päädyssä 24h kohtisuoria ilmaisia asiointipaikkoja. Sairaalan tontilla on noin 150 
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autopaikkaa, joiden lisäksi kuntoutuskeskuksella on 51 autopaik-kaa. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaluonnoksessa esitetyt ratkaisut perustuvat erikseen laadit-tuun alustavaan liikenneselvitykseen (Sitowise 24.8.2021), jossa on kuvattu lähtötilanne ja tarpeet, vaikutukset liikennejärjestel-mässä ja suosituksia liikenneratkaisuiksi. Liikennekaaviossa on esitetty liikennejärjestelyjen periaatteet katualueella, ja joita tar-kennetaan kaavan valmistelun edetessä. Liikenneselvityksessä on huomioitu valmisteilla olevan Helsinki Garden asemakaava-muutoksen liikenteelliset vaikutukset ja sen edellyttämät liikenne-järjestelyt. 
Sairaalan pysäköinti-, saatto-, ambulanssi- ja huoltoliikenne ohja-taan ensisijaisesti Auroranportin kautta Auroran sillan itäpuolelle rakennettavaan uuteen ajotunneliin, joka alittaa Keskuspuiston ja liittyy sairaalan maanalaisiin pysäköinti- ja huoltotiloihin sekä edel-leen maanpäälliselle keskitetylle saattopihalle. Auroranportin pää-yhteyden toteutus on välttämätön sairaalan toiminnalle. Pääyh-teys erottaa sairaalaan tulevan liikenteen muusta liikenteestä, oh-jaa liikenteen sairaala alueen eri osiin ja tuo liikennejärjestelyihin joustavuutta. Katuverkon toimivuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta pääyhteys sairaalalle on järjestettävissä Auroranportin kautta, mutta tunnelin suuaukon sijoittumisessa ja rakenteellisissa ratkaisuissa on huomioitava riittävät näkemät erityisesti ratsastus-kentän ajoyhteyden ja pyörätierampin risteämiskohdassa. Uusi Auroranportin pääyhteys mahdollistaa myöhemmin myös Auroran alueen ajoyhteyksien hyödyntämisen osana Laakson yhteissai-raalan liikennejärjestelyjä. 
Laakson sairaala-alueen lähestyttävyys ja toimivuus turvataan pääyhteyttä tukevilla lisäliittymillä (olemassa olevat kuntoutuskes-kuksen ja Lääkärinkadun suuntaisliittymät sekä Urheilukadun liit-tymä Reijolankadulla, jossa on vasemmalle kääntyminen kielletty raitioliikenteen liikennöintiaikana). Pysäköintitiloista järjestetään myös kaksisuuntainen henkilöajoneuvoille ja ambulansseille mitoi-tettu ajoyhteys Urheilukadulle. Laajan sairaalatontin liikenneverk-koa täydennetään yleiselle jalankululle ja pyöräilylle tarkoitetuilla yhteyksillä, jotka yhdistyvät toiminnallisesti sairaalarakennusten sisäisin yhteyksiin. Auroranportti ja Lääkärinkatu yhdistyvät esite-tyllä uudella tontin sisäisellä ajoyhteydellä, joka yhdistää eri saa-pumissuunnat ja takaa liikenteellisen toimivuuden myös häiriöti-lanteissa. Vanhojen sairaalarakennusten toimintoja palvelee sai-raalan vanhan edusaukion lisäksi nykyinen Lääkärinkadun ajoyh-teys. Meilahden ja Laakson sairaalakampuksia yhdistäväksi kaa-vaillun mahdollisen logistiikkatunnelin viereen on mahdollistettu myös ajoneuvotunnelin rakentaminen. 
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Kaava mahdollistaa liikenneselvityksen edellyttämät autoliiken-teen kaistajärjestelyt sekä mitoitukseltaan riittävät jalankulun, pyö-räilyn ja joukkoliikenteen pysäkkien järjestelyt Nordenskiöldinka-dulla, Reijolankadulla ja Urheilukadulla. Kaavassa varaudutaan oikealle kääntymiskaistan rakentamiseen Nordenskiöldinkadulla Auroranportin risteyksessä liikenteen toimivuuden varmista-miseksi. Reijolankadulla varaudutaan uusiin bussipysäkkeihin ete-läisen pääsisäänkäynnin yhteyteen. Muilta osin bussi- ja raitiovau-nupysäkit säilyvät nykyisellään. Reijolankadulle sairaalan eteläi-sen pääsisäänkäyntiaukion puoleisen bussipysäkin yhteyteen on esitetty saattoliikenteen jättöpaikka. Myös Urheilukadun puolelle on mahdollista sijoittaa muutamia saattoliikennepaikkoja pysä-köintilaitoksen ajoliittymän jälkeen. Urheilukadulla nykyistä pyörä-tietä jatketaan, mikä edellyttää kolmen kadunvarsipaikan poistoa. Samassa yhteydessä pyöräilijät siirretään ajoradalle nykyiseltä yhdistetyltä jalankulun ja pyöräilyn väylältä, joka muuttuu jalka-käytäväksi. Ambulanssiliikenteen sujuvuuden turvaamiseksi Ur-heilukadun länsireunalta poistuu 7 autopaikkaa huoltoaseman tontin kohdalta, jossa on ongelmia sujuvuuden kanssa jo nykyti-lanteessa. Kaavan katutilavaraus Reijolankadulla mahdollistaa raitiovaunujen ja bussien yhdistelmäpysäkkien järjestämisen, mikä edellyttää tarkempaa suunnittelua. 
Lasten liikennepuistoa on lähivuosina kunnostettu, joten katutilaa ei ole edellytyksiä laajentaa tässä vaiheessa jalankulku-, pyöräily- ja bussipysäkkijärjestelyjen parantamiseksi. Katutilan laajennus-tarpeet tulee huomioida myöhemmin Keskuspuiston mahdollisen asemakaavavalmistelun yhteydessä. 
Maanalaiseen kalliopysäköintilaitokseen on tarkoitus sijoittaa enintään 650 autopaikkaa, johon sisältyvät sairaalan ja maan päältä poistuvat kuntoutuskeskuksen 50 autopaikkaa. Näiden li-säksi tontille ja kalliopysäköintilaitokseen voidaan toteuttaa sai-raalan toiminnan kannalta välttämättömät saattoliikenteen järjes-telyt. 
Polkupyöräpaikkoja varataan henkilökunnalle 1 pp / 3 vuorossa olevaa vakituista työntekijää kohden henkilökunnan käyttämien sisäänkäyntien läheisyyteen siten, että näistä vähintään 50 % si-jaitsee lukituissa ja katetuissa tiloissa. Asiakaspyöräpaikat (1 pp / 500 k-m2) tulee sijoittaa pääsisäänkäyntien läheisyyteen. 
Kaupungin pysäköintipolitiikan periaatteiden mukaisesti Lääkärin-kadun pitkäkestoiseen pysäköintiin tarkoitetut paikat muutetaan kaavamuutoksen myötä maksullisiksi. Lääkärinkadun läntisempi suojatie Urheilukadun liittymässä poistetaan ja muutetaan ka-dunylityspaikaksi kaupungin hyväksymien jalankulkijoiden ka-dunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. 
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Palvelut 
Lähtökohdat 
Alueella sijaitsee nykyisten kaupungin sairaalatoimintojen lisäksi terveysasema, neuvola, kuntoutuskeskus ja päiväkoti. 
Kaavaratkaisu 
Alueelle on mahdollista sijoittaa huomattavasti enemmän moni-puolisia sairaalapalveluja kuin ennen, ja etenkin psykiatrisen sai-raanhoidon palvelujen saavutettavuuden ja tason on mahdollista parantua Helsingissä. Alueelle on mahdollista sijoittaa myös sosi-aalitointa sekä terveysalan tutkimus, opetus- ja liiketoimintaa pal-velevia tiloja. Kaavaratkaisun myötä terveyskeskus ja neuvola poistuvat, samoin nykyinen päiväkoti. Kaava kuitenkin mahdollis-taa tarvittaessa uuden päiväkodin sijoittamisen YS/s-korttelialu-eelle, kun sairaalaosastoille valmistuu uudet tilat YS-korttelialueen puolelta. YS/s-korttelialueelle on suunniteltu sijoitettavaksi myös sairaalakoulu. 
Maantasokerrokseen sairaalan eteläisen sisäänkäyntiaukion yh-teyteen Reijolankadun ja Urheilukadun kulmaan on edellytetty si-joitettavan liike- ja palvelutiloja, ja näihin tulee rakentaa sisään-käynnit suoraan aukiolta. 

Esteettömyys 
Lähtökohdat 
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa alueelle sijoittuvan sairaalan ja mahdollisen päiväkodin, maaston tasoero-jen sekä Mannerheimintieltä alueen suuntaan johtavan jyrkän ka-tuosuuden takia. Asemakaava-alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota luontevien ja esteettömien yhteyksien järjestämiseen. Vanhojen sairaalarakennusten korttelialue sairaalamäen päällä on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta. 
Kaavaratkaisu 
Sairaala-alueen sisäiset yhteydet on mahdollista ratkaista esteet-tömästi. Jos maaston tasoa lasketaan YS- ja YS/s -korttelialuei-den rajalla, niiden väliset yhteydet on tarkoitus ratkaista luiskia sekä rakennusten välisiä yhdyskäytäviä ja hissiyhteyksiä hyödyn-täen. Jyrkkää nousua Urheilukadun suunnasta on suunniteltu joka tapauksessa loivennettavan. 
Eteläiseltä sisäänkäyntiaukiolta Reijolankadun varresta on mah-dollista siirtyä esteettömästi suojaisissa sisätiloissa aina pohjois-osan vanhoihin sairaalarakennuksiin suunnitelluille poliklinikkati-
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loille saakka. Vanhoihin, poliklinikkakäyttöön suunniteltuihin sai-raalarakennuksiin on tarkoitus rakentaa uudet esteettömät sisään-käynnit hisseineen historiallisen keskiakselin molemmin puolin. Myös maanalaisilta saatto- ja pysäköintipaikoilta on esteettömät hissiyhteydet sairaalan eri osiin. 
Luonnonympäristö 

Lähtökohdat 
Sairaala-alueen luonnontilaisen kaltaista, topografialtaan vaihtele-vaa ympäristöä hallitsevat avokalliot, lehmuskujat ja mäntymetsä. 
Alueen etelä- ja pohjoisosan välillä on 15 metrin korkeusero. Li-säksi maasto laskeutuu tontin itä- ja länsireunaa kohti. Sairaala-alueen eteläosan sairaalapuiston yhteys vanhoihin sairaalaraken-nuksiin on lisärakentamisen myötä katkennut. Sairaalamäen luon-nonympäristöä hallitsevat avokalliot, lehmuskujat ja mäntymetsä. Aluetta kiertää vanhoille sairaala-alueille tyypilliseen tapaan kor-kea betoniharkkomuuri, joka suojaa aluetta mutta samalla myös erottaa sen muusta kaupunkiympäristöstä. 
Sairaala-alueelta ei ole havaittu luonnonsuojelukohteita, mutta varsinaisen sairaala-alueen itäpuoliselle kaava-alueelle sijoittuu osa linnustollisesti arvokkaan Keskuspuiston linnustokohteesta sekä liito-oravien ydinalueiden välinen yhteystarve. 
Lisäksi välittömästi kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee luonto-tietojärjestelmään merkittyjä arvokkaita luontokohteita, joita ovat Laakson metsän kääpä- ja orvakkakohteet sekä liito-oravan ydin-alue. Molemmat kohteet ovat osa arvokasta Keskuspuiston met-säaluetta. 
Kaavaratkaisu 
YS/s-korttelialueen sairaalapuutarhaa koskevien suojelumääräys-ten lisäksi kaavassa on merkitty reuna-alueet Urheilukadun, Rei-jolankadun ja Nordenskiöldinkadun varressa sekä tontin Keskus-puiston puoleisessa tontinosassa istutettaviksi, ja näillä alueilla kaupunkikuvallisesti merkittävä puusto ja avokalliot tulee säilyttää ja puustoa tarvittaessa uudistaa. Keskuspuistoon liittyvän reuna-vyöhykkeen metsäinen luonne tulee säilyttää ja sitä tulee tarvitta-essa vahvistaa ja/tai uudistaa. Uudisrakentamista ei uloteta Kes-kuspuiston puolelle, alueelle on tarkoitus rakentaa ainoastaan maanalaisia ajotunneliyhteyksiä. Myös tilavaraukset yhdyskunta-teknistä huoltoa varten rakennettavia johtokujia varten on linjattu siten, ettei niillä ole vaikutusta maisemallisesti arvokkaaseen ja liito-oravien yhteystarpeen kannalta tärkeään metsänreunaan maanpäällä. 
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Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat 
Alue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, mikä luo edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskunta-kehitykselle. Alue on erittäin hyvin saavutettavissa joukkoliiken-teellä, kävellen ja pyöräillen. Alue on osa alkuperäistä Keskus-puistoa, ja siellä on edelleen runsaasti kasvillisuutta. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu keskittää joukkoliikenteellä, pyöräillen ja kävellen hyvin saavutettavissa olevalle paikalle merkittävän määrän sai-raalatoimintoja, mikä vähentää etenkin henkilökunnan ja omaisten tarvetta liikkua henkilöautolla. Sairaala-alue voi osin tukeutua jo olemassa olevaan Meilahden sairaalakampukseen, mikä mahdol-listaa joidenkin tilojen yhteiskäytön säästäen siten rakentamisre-sursseja. 
Sairaalan pysäköinti- ja huoltotilat on osoitettu kalliotiloihin, mikä mahdollistaa elinkaareltaan erittäin pitkäikäisten maanalaisten ti-lojen rakentamisen ilman mittavia betonikansia säännöllisin välein peruskorjattavia pintarakenteineen. 
Asemakaavassa on asetettu viherkattoja, maanvaraisia istutuksia, hulevesiä sekä uusiutuvan energian tuotantoa ja rakentamisen energiatehokkuutta koskevia määräyksiä. Kalliotiloihin on mahdol-listettu Helenin jäähdytysakkulaitoksen rakentaminen laajemman alueen kaukokylmän varastointia varten. 

Suojelukohteet 
Lähtökohdat 
Sairaala-alueen pohjoisosassa sijaitsee Helsingin kaupungin sai-raalatoimintojen tiloja. Alueesta on laadittu ympäristöhistoriallinen selvitys (LOCI Oy, Taegen Arkkitehdit Oy, 29.5.2018), ja van-hoista sairaalarakennuksista on tehty rakennushistorialliset selvi-tykset (Arkkitehtitoimisto Freese Oy, 30.9.2019, 8.9.2020). 
Alueen vanhimmat sairaalarakennukset - viisikerroksinen hallinto-rakennus sivusiipineen, nelikerroksiset potilaspaviljongit sekä pieni kappeli - on rakennettu 1920–30-luvun vaihteessa tuberku-loosisairaalaksi. Lähinnä Lääkärinkatua sijaitsevan rakennuksen edusaukion sivuille on rakennettu matalampi siipirakennus sekä autotallirakennus 1938. Rakennusten lähiympäristö on rakennettu sairaalapuutarhaksi, minkä lisäksi myös rakennusten eteläpuoli-nen alue on ollut varattuna sairaalapuistoksi. Tälle klassismin ai-kakautta edustavalle, erittäin arvokkaalle sairaalakokonaisuudelle on tyypillistä symmetria ja aksiaalinen sommittelu. 
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Sairaalaa on laajennettu useaan otteeseen. 1950-luvulla sairaala sai oman talous-/suurkeittiörakennuksen, lisää teknisiä tiloja ja tu-berkuloositoimiston. Myös 1950-luvun kerrostumalla on historialli-sia ja arkkitehtonisia arvoja. 1970–80-luvulla vanhan sairaala-alu-een eteläpuolelle on rakennettu matala sairaalarakennus, neljä asuinkerrostaloa sekä päiväkoti. Sairaalarakennuksessa on mm. terveysasema, poliklinikka- ja vuodeosastotiloja. Uusin rakennus tontilla on kahdessa osassa vuosina 2002–03 valmistunut kuntou-tuskeskus, jossa toimii Invalidiliiton ja FDUV:n (Förbundet De Ut-vecklingsstördas Väl) kuntoutustiloja. 
Sairaalapuutarhan parhaiten säilyneet ja samalla vähiten muutok-sia kestävät osat sijaitsevat entisen hallintorakennuksen sivusii-ven sekä Lääkärinkadun ja Urheilukadun kulmassa sijaitsevan en-tisen tuberkuloositoimiston välissä. Muualla vanhan sairaalapuu-tarhan alueella on säilynyt osa puutarhan alkuperäisen suunnitel-man mukaisista elementeistä, kuten nurmialueet, reitit, pensas-maja sekä puurivit Lääkärinkadun varressa ja sairaala-alueen his-toriallisen keskiakselin molemmin puolin. 
Osa arvokkaasta Keskuspuistosta ja sen pohjois-eteläsuuntai-sesta laaksotilasta kuuluu maanalaisilta osiltaan kaava-aluee-seen. 
Kaavaratkaisu 
Vanhasta sairaala-alueesta on muodostettu oma korttelialueensa YS/s: Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen rakennusten kortteli-alue, joka on arkkitehtonisesti, kulttuurihistoriallisesti, kaupunkiku-vallisesti ja maisema-arkkitehtonisesti arvokas. 
4–6-kerroksiset sairaalarakennukset sekä entinen, 1–2-kerroksi-nen tuberkuloositoimisto on merkitty suojelumääräyksellä sr-2: 
“Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteelli-sesti arvokas suojeltava rakennus. Rakennus on arvokas alueen maamerkkinä ja osana sairaalarakennusten muodostamaa laa-jempaa kokonaisuutta. Suojelu koskee rakennuksen julkisivujen ja vesikaton ilmettä ja hahmoa, alkuperäisiä tai niihin verrattavia nä-kyviä rakenteita, sekä rakennuksen arvokkaita sisätiloja. Raken-nuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä. Rakennusta ei saa pur-kaa.” Määräys mahdollistaa ullakkotilojen rakentamisen teknisiksi tiloiksi vesikaton sisällä kattotuolien sitä estämättä. 
sr-2 -merkityistä rakennuksista parhaiten alkuperäisessä kun-nossa säilynyttä vanhaa hallintorakennusta sivusiipineen koskee lisäksi tarkentavat määräykset: "Rakennuksen arvokkaita sisäti-loja ovat porrashuoneet ja keskikäytävät, joiden tilallinen hahmo on säilytettävä. Rakennuksen keskellä sijaitseva läpikulkuaukko ja sen ilme on säilytettävä. Rakennuksen alkuperäiset rakennusosat 
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kuten ovet, ikkunat ja lämpöpatterit sekä kiinteät seinäkomerot on säilytettävä." 
Vanhan hallintorakennuksen eteläpuolella symmetrisesti sijaitse-via potilaspaviljonkeja koskee tarkentavat määräykset: "Raken-nusten arvokkaita tiloja ovat alkuperäiset porrashuoneet, joiden alkuperäiset ominaispiirteet on säilytettävä, sekä loggiat sekä ul-komakuusalit ja -terassit, joiden alkuperäinen tilallinen hahmo on säilytettävä tai pyrittävä palauttamaan. Rakennusten alkuperäiset rakennusosat kuten ulko-ovet, ikkunat ja lämpöpatterit on säilytet-
tävä.” 
Entistä tuberkuloositoimistoa Urheilukadun ja Lääkärinkadun kul-
massa koskee tarkentavat määräykset: “Rakennuksen arvokkaita 
sisätiloja ovat alkuperäiset porrashuoneet, 1. ja 2. kerroksen aula-tilat, 2. kerroksen korkea aulatila sekä siihen liittyvät huonetilat 
ja 3. kerroksen toimistotilat sisälasiseinineen, joiden alkuperäinen tilallinen hahmo on säilytettävä tai pyrittävä palauttamaan, lukuun ottamatta 2. kerroksen tutkimushuoneita, joiden välisiä seiniä saa purkaa, jos tarpeen muodostaa suurempia huonekokonaisuuksia. 
Rakennuksen alkuperäiset rakennusosat kuten ovet, ikkunat, ikku-
napenkit, lämpöpatterit sekä valaisimet on säilytettävä.”  
Vanhalla sairaalakappelilla säilyy olemassa oleva suojelumerkintä sr-1, jota on päivitetty: “Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvalli-sesti ja rakennustaiteellisesti arvokas suojeltava rakennus. Ra-kennus on arvokas osana sairaalarakennusten muodostamaa laa-jempaa kokonaisuutta. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja, vesikattoa ja hahmoa sekä alkuperäisiä tai niihin verrattavia ra-kenteita, rakennusosia, sisätiloja ja kiinteää sisustusta. Raken-nuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä. Rakennusta ei saa pur-
kaa.” 
Vanhan sairaala-alueen sisäänkäyntiaukion symmetriseen som-mitelmaan liittyvä matala autotallirakennus on suojeltu merkin-nällä sr-3: "Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, jonka ominais-piirteet on säilytettävä. Rakennus arvokas osana sairaalaraken-nusten muodostamaa laajempaa kulttuurihistoriallista kokonai-
suutta. Rakennusta ei saa purkaa.” Rakennukseen on tarkoitus sijoittaa maanlaisista tiloista nousevia ilmanvaihtokanavia, joiden ilmanvaihtoaukot ja laitteet on mahdollista sijoittaa rakennukseen siten, ettei rakennuksen ulkoinen hahmo ja ominaispiirteet kärsi. 
Uuden yhteissairaalan tarvitseman uudisrakennuksen tieltä on mahdollista purkaa 1950-luvun sairaalarakentamisen kerrostu-maan kuuluva talous-/suurkeittiörakennus sekä entisiä teknisen huollon ja verstaiden tiloja. Uudisrakentamisen sijoittelussa on huomioitu alueen pitkät sisäiset näkymät sairaalapuutarhasta kohti Keskuspuistoa. Suunnitellun uudisrakennuksen ja vanhan hallintorakennuksen väliin suunniteltu yhdyskäytävä tulee olla 
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poistettavissa siten, että vanhan rakennuksen julkisivu on palau-tettavissa alkuperäisratkaisun mukaiseksi. 
YS/s-korttelialueen viheralueita tulee hoitaa ja kehittää historialli-sena puistona. Historiallinen puutarha tulee säilyttää ja kadonneet osat ensisijaisesti palauttaa. 
Keskuspuiston alueelle sijoittuu ainoastaan sairaalan pääajoyh-teyden maanalainen tunneliyhteys ilman maan päälle nousevia rakenteita. Auroransillan kupeeseen Keskuspuiston tällä hetkellä kapeimman kohdan viereen tuleva ajotunnelin suuaukko tulee so-vittaa huolellisesti Keskuspuiston ja Auroran sairaalan ympäris-töön, myös ympäristötaiteen keinoja käyttäen. Suuaukon näkyvät rakenteet ja pinnoitteet sekä kaupunkikuvassa näkyvä tunnelin si-sänäkymä tulee suunnitella ja toteuttaa korkeatasoisena, kaupun-kikuvassa merkittävän kaupunkitunnelin suuaukon vaatimusten mukaisena. Tunnelin suuaukko on suunniteltu maisemoitavan si-ten, että sen viisto viherkatto rajaa maisematilaa samalla luoden tunnistettavan ja helposti löydettävän sisäänkäynnin sairaalalle. 

Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat 
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Alueella sijaitsee käytössä olevia vesihuoltolinjoja sekä tärkeitä yhdyskuntateknisen huollon tunneleita ja kaapelilinjoja sekä tila-varauksia. Lisäksi alueella on nykyisiä rakennuksia palvelevia He-len Sähköverkon muuntamotiloja. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisussa on huomioitu kaava-alueen yhdyskuntateknisen huollon verkoston sijainti ja tilavaraukset. Johtosiirroista on tehty hankkeen suunnittelun yhteydessä alustavat suunnitelmat, joissa otetaan huomioon alueen rakentuminen useassa eri vaiheessa. Alueella rakennettaessa tulee huomioida teknisen huollon tunne-leiden läheisyydessä rakentamista koskevat ohjeet. 
Asemakaavaan on merkitty tilavaraus yhdyskuntateknistä huoltoa varten rakennettavaa johtokujaa varten, joka voidaan sijoittaa Keskuspuiston puolella kulkevan jalankulku- ja pyöräilyreitin alle siten, ettei reitin reunassa sijaitseva arvokas puusto vaarannu. Ennen Lasten liikennepuiston kohtaa, jossa vapaa tila metsänreu-nan ja Liikennepuiston rakennusten välillä on kapeimmillaan, osa johtokanavasta haarautuu kohti Auroranporttia. Yhteydet tontille on osoitettu kohtiin, joissa niistä on mahdollisimman vähän haittaa metsänreunan ilmeelle. 
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Lisäksi Urheilukadulle on suunniteltu uusi yleinen hulevesiviemäri, joka liitetään nykyiseen verkkoon Urheilukadun ja Reijolankadun liittymäalueella. Nykyinen sekavesiviemäri jää käyttöön jäteve-siviemärinä. 
Sairaala-alueelle sijoitettaville teknisen huollon tiloille on osoitettu rakennusalat (et). Kalliotiloihin on mahdollista sijoittaa jäähdyty-sakku ja lämpöpumppulaitos jäähdytysenergian varastoimiseksi. Em. tilat ajoyhteyksineen on sovitettava sairaalan maanalaisten tilojen suunnitelmiin ja louhinta- ja muut sairaalatoiminnalle häiri-öitä aiheuttavat työt on toteutettava sairaalahankkeen aikatau-lussa. 
Kaavaselostuksen yhdyskuntateknisen huollon liitekartoissa on esitetty yleisten alueiden osalta merkittävimmät suunnitellut uudet johtolinjat tai rakenteet sekä kaavaratkaisun mahdollistaman lop-putilanteen mukaiset sähkömuuntamotilat, mutta tonttien sisäisiä johtosiirtoja ei ole selkeyden vuoksi esitetty. 

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kun-nostaminen 
Lähtökohdat 
Alueella maanpinta on alimmillaan luoteiskulmassa tasolla +10. Maan pinta nousee alueen keskellä säilytettäviä rakennusten vä-lissä tasolle +25,5. Länsireunassa maanpinta laskee tasolle +15 
…+18. Alueella on monin paikoin avokalliota ja louhittuja luiskia. Kallionpinta seuraa maanpinnan muotoja ja vaihtelee tasolla +11 
…+25. Pintamaana on rakennetulla alueilla täyttöjä ja avokallio-alueiden ulkopuolella ohut (1–2 m) hiekkaiset sora- ja moreeniker-rokset. Nykyisen terveyskeskusrakennuksen kohdalla on ollut noin 4 m syvyinen kalliopainanne, jonka yläosa on täytetty. 
Alueen länsipuolella on luode-kaakkoissuuntainen heikkous-vyöhyke ja itäpuolella pohjois-eteläsuuntainen heikkousvyöhyke. 
Olemassa olevat rakennuksen on perustettu pääosin suoraan kal-lion varaan. Kellareita ja rakennusten välisiä yhdyskäytäviä on louhittu kallioon. Alueen länsi- ja eteläreunassa on viemäritunneli J31. 
Sairaala-alueelta ei ole luotettavia pohjavesihavaintoja. Sairaala-alueella aiemmissa tutkimuksissa havaitut pohjavesipinnat ovat 
kalliopainanteissa olevaa orsivettä noin tasolla +7,5…+9. Alueen länsipuolella Laakson ratsastuskentällä pohjavesi on pohjois-osassa vaihdellut tasolla +6…+9 ja eteläosassa tasolla +3,5…+6. Sairaala-alueen itäpuolella olevassa laaksopainanteessa virtaa pohjavettä pääpiirteissään pohjoisesta etelään kalliopainanteen suuntaisesti. Laaksopainannetta ympäröiviltä kallioalueilta pohja-
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vesi virtaa kohti laaksopainannetta. Pohjavesiolosuhteita on ku-vattu tarkemmin laaditussa rakennettavuusselvityksessä ja pohja-vesiselvityksessä. 
Alueella tehdyissä ympäristöteknisissä tutkimuksissa on todettu pilaantuneiksi luokiteltavia maa-aineksia sekä jätteellisiä maa-ai-neksia (Ympäristötekninen tutkimusraportti, Vahanen Environ-ment Oy, 2020). Alueella ei nykyisessä käytössä arvioida olevan välitöntä pilaantuneen maaperän puhdistustarvetta. Maaperän puhdistustarpeen laajuus tulee arvioida tarkemmin tulevan raken-tamisen yhteydessä. 
Kaavaratkaisu 
Rakennukset voidaan perustaa anturoin murskearinan välityksellä tai suoraan louhitun kallion varaan. Alueen reunoilla kallionpinta laskee paikoitellen, jolloin perustukset voidaan tehdä tiiviin moree-nin varaan. 
Alueella olevan kalliotunnelin kohdalla kallio lujitetaan ja suuret keskitetyt kuormat viedään porapaaluilla tunnelin sivuilla kallioon. 
Laaksopainanteeseen rakennettavan Auroranportin ajoyhteys vai-kuttaa pohjaveden luontaiseen virtaukseen pohjoisesta etelään. Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida, että maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, etteivät rakentaminen ja käyttö alenna orsi- eikä pohjaveden pintaa. Pohjaveden virtaus sen luonnolliseen suuntaan on varmistettava. Asemakaavassa on annettu määräys rakenteiden toteuttamisesta siten, että orsi- ja pohjaveden virtausta ei estetä. 
Asemakaavassa on annettu määräys, jonka mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä ennen rakenta-miseen ryhtymistä ja tarvittaessa maaperä on puhdistettava en-nen alueen ottamista asemakaavan mukaiseen käyttötarkoituk-seen. 
Olemassa olevien teknisen huollon tunnelien läheisyydessä ra-kennettaessa tulee suunnittelussa ja rakentamisessa noudattaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n ohjeita vesihuoltoon liittyvien kunnallisteknisten tunneleiden päälle ja läheisyyteen ra-kentamisesta. 

Ympäristöhäiriöt 
Lähtökohdat 
Kaava-alueelle aiheutuu nykyisellään liikennemelua Nordenskiöl-dinkadun ja Reijolankadun liikenteestä sekä raitioliikenteestä. Laakson ratsastuskentän tapahtumista sekä muista lähiympäris-
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tön tapahtuma- ja urheilutoiminnoista voi myös aiheutua satun-naista ympäristömelua. Olympiastadionilla järjestettävät viihteen ja kulttuurin suurtapahtumat voivat aiheuttaa tilapäistä meluhait-taa kaava-alueella. 
Etenkin Nordenskiöldinkadun ja Reijolankadun ajoneuvoliikenteen päästöt tuottavat ilman laatua heikentäviä epäpuhtauksia. Ympä-ristö on kuitenkin melko avointa, jolloin ilman epäpuhtaudet laime-nevat tuulen vaikutuksesta. Ilmanlaatu voi heiketä kuitenkin epä-edullisissa meteorologisissa olosuhteissa ja typpidioksidin ja hen-gitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat ylittää ohjearvotason ka-tujen välittömässä läheisyydessä. Raja-arvojen ylitykset eivät ole nykytilanteessa todennäköisiä. 
Nordenskiöldinkatua ja Reijolankatua pitkin kulkeva raitiotielii-kenne voi aiheuttaa maa- ja kallioperään värähtelyä, joka ilmenee raiteen läheisyyteen sijoittuvissa rakennuksissa tärinänä tai run-komeluna. Asiaa on tarkasteltu erillisessä tärinä- ja runkomelusel-vityksessä. 
Kaavaratkaisu 
Melu 
Kaavamuutosalueelta on laadittu viitesuunnitelman perusteella ympäristömeluselvitys (Liikennemeluselvitys, A-Insinöörit Suunnit-telu Oy, 21.5.2021). Selvityksessä on mallintamalla arvioitu katu- ja raitioliikenteestä kaava-alueelle ja viitesuunnitelman mukaisille ulko-oleskeluun tarkoitetuille alueille ja rakennusten julkisivuille aiheutuvaa ennustetilanteen liikennemelua. Raitioliikenteen enim-mäisäänitasot eivät tässä kohteessa ole mitoittavia ulkovaipan ää-neneristävyyden osalta.  Koko Laakson yhteissairaalan kaava-alueella rakennusten poti-lashuoneiden ja muiden vastaavien tilojen ulkovaipan äänita-soerolle on annettu 30 dB vähimmäisvaatimus ympäristömelua vastaan. Tällä on haluttu varmistaa tavanomainen uudisrakenta-misen hyvä perustaso ääneneristävyydelle kaikissa potilashuo-neissa, jotta esim. Olympiastadionin suurtapahtumat eivät aiheut-taisi erityisesti ilta- ja yöaikaan meluhäiriötä. Tämä lisäksi raken-nusten julkisivujen ääneneristävyys tulee kauttaaltaan mitoittaa siten, että saavutetaan Vnp 993/1992 mukaiset melutason ohjear-vot sisällä. Äänitasoerovaatimukset eivät millään kohdin nouse poikkeuksellisen korkeiksi, ollen selvityksen mukaan korkeimmil-laan Reijolankadun varrella 33 dB. 
Meluselvityksessä on esitetty koko alueen melutasot ilman me-luesteitä. YS/s-korttelialueen sairaalapuistoalueella melutason oh-jearvot alittuvat laajalti. Kaava-alueen eteläisemmissä osissa Nor-denskiöldinkadun ja Reijolankadun vilkas liikenne aiheuttaa voi-makastakin ohjearvot ylittävää melua. Lisäksi selvityksessä on 
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tarkastelu viitesuunnitelman mukaisten potilaspihojen melutilanne ja osalle niistä on mitoitettu melutason ohjearvojen saavutta-miseksi tarvittavien meluesteiden vähimmäiskorkeus. Valtaosa vii-tesuunnitelman potilaspiha-alueista on toteuttavissa ilman melun-torjuntarakenteita. Muutamalla pihalla on tarve 1-1,5 m korkeille meluesteille ja yhdellä pihalla ohjearvotason saavuttaminen edel-lyttää noin 2,8 m korkuista meluestettä. Käytännössä esim. itäisen uudisrakennuksen pihaa ympäröivät muurit tulevat olemaan tur-vallisuussyistä korkeammat, kuin mitä pelkästään meluntorjunnan vuoksi olisi tarpeen. Sama koskee kattoterasseja. 
Kaavaratkaisussa on annettu määräys leikkiin ja oleskeluun tar-koitettujen piha-alueiden, oleskeluparvekkeiden, kattoterassien ja vastaavien alueiden sijoittamisesta ja tarvittaessa suojaamisesta liikennemelulta siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvot. Kaavamääräyksellä varmistetaan hyväksyttävät melutasot myös siinä tapauksessa, että ulko-oleskelualueet sijoittuisivat viitesuun-nitelmasta poiketen. 
Ilmanlaatu 
Vilkkaan liikenteen ympäröimällä kaupunkialueella liikenteen vai-kutusta ilmanlaatuun ei voida välttää, mutta soveltamalla ilman-laatuvyöhykkeiden mukaisia minimi- ja suositusetäisyyksiä voi-daan ilman epäpuhtauksille altistumista vähentää. 
Herkän kohteen kuten sairaalan minimietäisyys Reijolankadun lii-kenne-ennusteella on noin 40 m ja Nordenskiöldinkadun liikenne-ennusteella noin 80 m. Kaava mahdollistaa sairaalarakennusten sijoittumisen lähimmillään näitä herkän kohteen minimietäisyyksiä hieman lähemmäs Nordenskiöldinkatua ja Reijolankatua. Tällöin typpidioksidin vuorokausiohjearvo ja myös hengitettävien hiukkas-ten ohjearvo voi toisinaan ylittyä. Näiden katujen lähiympäristössä myös liikenteen aiheuttama melu on voimakasta. Liikenteen hait-tojen vuoksi asemakaavassa onkin annettu määräys, jonka mu-kaan Nordenskiöldinkadun tai Reijolankadun suuntaan ei saa si-joittaa oleskeluparvekkeita. 
Viitesuunnitelman mukaiset potilas- ja kattopiha-alueet sijoittuvat pääosin riittävän etäälle liikennealueista. Eteläisin kattopiha sijoit-tuu osin herkän kohteen minimietäisyyttä lähemmäs Reijolanka-tua, mutta se sijoittuu kattotasolle, noin tason +44 m korkeudelle, joten ilmanlaadun ohjearvojen ei arvioida ylittyvän piha-alueella. Rakennusten LA ja LB välinen matala kattopiha (noin +15 m ta-solla) ylittää jo selvästi minimietäisyyden Reijolankadusta ja väliin jäävä rakennusmassa rajoittaa ilman epäpuhtauksien leviämistä pihalle, joten ilmanlaadun ohjearvojen ei arvioida ylittyvän tällä-kään piha-alueella. 
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Kaavassa on määrätty, että potilaiden käyttöön on rakennettava riittävästi tarkoituksenmukaisia ulko-oleskelualueita, joiden tulee olla viihtyisiä, turvallisia, melulta sekä tuulelta suojattuja ja niillä tulee olla riittävän hyvä ilmanlaatu. Määräys ohjaa pihojen sijoitta-mista ilmanlaadun näkökulmasta, mikäli ne sijoittuvat viitesuunni-telmasta poiketen. 
Sisäilman terveellisyyden varmistamiseksi asemakaavassa on an-nettu määräys, jonka mukaan tuloilma tulee ottaa kattotasolta te-hokkaasti suodatettuna vähintään edellä mainittujen herkän koh-teen minimietäisyyksien päästä katualueiden reunasta. Mini-mietäisyydellä typpidioksidin vuosikeskiarvo on enintään 20 µg/m3, jolloin herkimmin ylittyvä typpidioksidin vuorokausioh-jearvo alittuu selvästi. Vastaavasti pienhiukkasten vuosikeskiarvo jää tällöin alle 8,5 µg/m3, jolloin pienhiukkasten raja-arvo alittuu selvästi ja myös WHO:n suosituksenomainen ohjearvo alittuu. Tällä etäisyydellä alittuvat myös hengitettävien hiukkasten raja- ja ohjearvopitoisuudet. 
Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee risteysalueita, liikenne ruuhkautuu ajoittain ja kaavamuutos heikentää hieman alueen lai-menemisolosuhteita. Tällöin etäisyystarkastelu voi antaa hieman positiivisemman kuvan kuin liikenteen aiheuttamista pitoisuuk-sista. Samalla kuitenkin on syytä ottaa huomioon, että pakokaa-superäisten päästöjen pienentyessä etenkin typpidioksidin ja myös pienhiukkasten pitoisuudet ovat olleet selvästi laskusuun-nassa muutamina viime vuosina. Tuloilma on myös määrätty otet-tavan kattotasolta, mikä tarkoittaa alueella noin +40 m maanpin-nan tasosta. Mm. KAILA-tutkimushankkeen tulosten mukaan il-mansaasteiden pitoisuudet pienenevät ylöspäin mentäessä. 
Nordenskiöldinkadun tai Reijolankadun suuntaan saa sijoit-
taa oleskeluparvekkeiden sijasta viherhuoneita tai lasitettujen par-
vekkeiden kaltaisia lämmittämättömiä oleskelutiloja. Käytännössä tämä voi tarkoittaa kiinteitä lasituksia ja erillistä ilmanvaihtoa. Riit-tävän hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi kyseiset oleskelutilat 
tulee varustaa koneellisella ilmanvaihdolla, raittiinilmanotto tulee järjestää vastaavasti kuin sisätiloihinkin eli kattotasolta vähintään minimietäisyyksien päästä Nordenskiöldinkadusta ja Reijolanka-dusta. 
Runkomelu ja tärinä 
Kaava-alueelle kohdistuvia runkomelu- ja tärinävaikutuksia on tut-kittu mittauksin erillisessä tärinä- ja runkomeluselvityksessä (Tä-rinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 10.6.2019). 
Selvityksen perusteella tärinää ja runkomelua ei ole tarpeen huo-mioida tavanomaisten tilojen jatkosuunnittelussa. Mikäli lähelle 
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raitiorataa eli terveydenhuollon ja sosiaalitoimen rakennusten kort-telialueen eteläosaan suunnitellaan tärinälle tai melulle erityisen herkkiä tiloja, kuten esimerkiksi kuulontutkimushuoneita tai unila-boratorioita, tulee niiden suunnittelussa tarkistaa mahdolliset tä-rinä- ja runkomeluvaikutukset suhteessa vaatimustasoihin. 
Maanalaiset tilat 

Lähtökohdat 
Kaava-alueella ja sen läheisyydessä on olemassa olevia maan-alaisia tiloja ja maanalaisia tilavarauksia. Alueella on olemassa olevien sairaalarakennusten välillä maanalaisia yhdyskäytäviä. 
Kaavaratkaisu 
Asemakaavamuutos mahdollistaa maanalainen pysäköintilaitok-sen enintään 650 autolle ja maanalaisten huolto- ja teknisten tilo-jen toteuttamisen. Liikennesuunnitelman mukaan pääasiallinen ajoyhteys sairaala-alueelle ja sen maanalaisiin tiloihin rakenne-taan Auroranportin kautta Keskuspuiston laaksotila alittaen. Ase-makaavamuutos mahdollistaa alueen maanalaisiin tiloihin ajoneu-votunnelin, logistiikkatunnelin sekä kunnallisteknisen yhteiskäyttö-tunnelin toteuttamisen Meilahden ja Laakson sairaala-alueiden välille. Tunnelien palo- ja pelastusratkaisut tulee hyväksyttävästi esittää pelastuslaitokselle suunnitteluvaiheessa. 
Rosina Heikelin puiston tuntumaan voidaan louhia pystykuilu Mei-lahti–Laakso yhdystunnelien savunpoistoa ja hätäpoistumista var-ten. Kuiluun on suunnitteilla myös palomieshissi. Kuilusta ei saa sijoittaa maanpinnan yläpuolisia yhteyksiä asemakaava-alueelle ja savunpoiston yhteys tulee integroida olemassa olevaan tuki-muuriin. Kuilusta on tarkoitus rakentaa myös maanalainen yhteys HUSLAB:in tiloihin. Erityisesti kuilua suunniteltaessa tulee ennen rakentamiseen ryhtymistä varmistaa suunnitelmien yhteensovitus alueen muiden maanalaisten tilavarausten kanssa. 
Asemakaavamuutos mahdollistaa myös yhdyskuntateknisen huol-lon maanalaisten tilojen sijoittamisen alueen koillisosaan. Uusien maanalaisten tilojen sijoittelussa on huomioitu alueella ja sen lä-heisyydessä olevat maanalaiset tilat ja tilavaraukset. Tontin poh-joisosassa maanalaisten tilojen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon yleiskaavan sekä maanalaisen yleiskaavan mukaisen maanalaisen liikennetunnelin varaus suojavyöhykkei-neen. Suunnitelmien yhteensovittamistarpeesta on annettu ase-makaavaehdotuksessa kaavamääräys. Suunnitelmien yhteenso-vittamismääräys koskee myös Meilahden ja Laakson sairaala-alu-een välisiä tunneleita. 
Sairaala-alueen rakennusten välisten maanalaisten yhdyskäytä-vien rakentaminen on YS- ja YS/s-korttelialueilla sallittu, muut 
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kaavamääräykset huomioiden, ja ne saa rakentaa rakennusalan lisäksi. Sairaala-alueen maanalaisista tiloista saa nousta hissi-, porras- ja tekniikkakuiluja maanpinnalle, mutta niiden maanpäälli-siä osia koskee määräys, jonka mukaan ne on sijoitettava raken-nusrungon sisään tai piha-alueiden tukimuurien yhteyteen, ellei alueita tai alueen osia koskevissa kaavamerkinnöissä ja määräyk-sissä ole sijoittamista erikseen sallittu. Vähäisiä rakennelmia ku-ten matalia savunpoistoluukkuja voidaan kuitenkin sijoittaa maan-pinnalle ilman erillistä merkintää, muut pihatilojen korkeaa laatu-vaatimustasoa koskevat määräykset huomioiden. 
Louhinta ja rakentaminen eivät saa aiheuttaa vahinkoa rakennuk-sille, alueen kulttuurihistoriallisille arvoille, maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille eikä kunnallistekniikan verkostoille, tai aiheut-taa haittaa suunniteltujen maanalaisten tai maanpäällisten tilava-rausten toteutumiselle. Rakentamisvaiheessa tulee alueen puus-toa ja kasvillisuutta säästää mahdollisimman paljon. 

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka 
Lähtökohdat 
Alueella on olemassa olevia rakennuksia. 
Suunnittelualueen läheisyydessä on useita olemassa olevia ra-kennuksia ja alueita, joilla olevat toiminnot tulee huomioida suun-nittelussa. Alueen läheisyydessä järjestetään myös yleisötapahtu-mia. 
Kaavaratkaisu 
Osa olemassa olevista rakennuksista puretaan ja osa peruskorja-taan.  
Kaava-alueelta on laadittu alustava palotekninen suunnitelma asemakaavaa varten. Tunneliyhteyksille on esitetty alustavat peri-aatteet, jotka tulee jatkosuunnittelussa tarkentaa ja käydä hyväk-sytysti läpi pelastusviranomaisten kanssa. Suunnitteluratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelun myötä. 

Nimistö 
Auroransillan nimi lisätään kaavakarttaan. Nimi on ollut käytössä vuodesta 2010 lähtien ja on jo vakiintunut käyttöön. Nimistötoimi-kunta on käsitellyt ja esittänyt nimeä 13.1.2010 nimikilpailun tulok-sen perusteella. 
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Vaikutukset 
Yhteenveto laadituista selvityksistä 
Selostuksen kohdassa Luettelo muusta kaavaa koskevasta mate-riaalista on lueteltu kaavaratkaisun laatimisen yhteydessä valmis-tuneet selvitykset. 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympä-ristöön 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa yhdyskuntarakennetta tii-vistävästi tuoden merkittävän määrän sairaalarakentamista kes-keiselle paikalle hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Kaava-ratkaisu mahdollistaa pääkaupunkiseudun sairaalatoimintojen keskittämisen Pääkaupunkiseudun sairaalavisio 2009 (päivitetty 2016) mukaisesti. 
Uudisrakentamisen tieltä puretaan mm. neljä asuintaloa, terveys-asema, neuvola sekä päiväkoti, joille on osoitettava uudet tilat. 
Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriperin-töön 
Sairaala-alueen eteläosan rakentaminen ja sairaalatoimintojen keskittäminen alueelle varmistavat vanhojen, suojeltavien raken-nusten ja sairaala-alueen säilymisen sekä kehittämisen alkuperäi-sessä sairaalatoimintokäytössään. Kaavamerkinnöin ja -määräyk-sin ohjataan uudisrakentamisen sijoittumista siten, että yhdessä vanhan sairaala-alueen kanssa Laaksoon on mahdollista raken-taa uusi, myös kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävä sairaala-aluekokonaisuus Helsingin kantakaupungin arvon edel-lyttämällä tavalla. 
Toiminnallisesti tehokas, nykyaikainen sairaala kompakteine osastoratkaisuineen tuottaa ympäristön rakeisuudesta ja muusta mittakaavasta poikkeavaa rakentamista, mikä toisaalta viestii ra-kennustyypin julkisesta luonteesta ympäristössään. Näkyvimmät vaikutukset ympäristöönsä on rakentamisella sairaala-alueen ete-läpäässä lähellä Reijolankadun ja Urheilukadun kulmausta, missä rakennusmassa nousee 33 metrin korkeuteen maantasosta lu-kien, ja etäämpänä Reijolankadun varressa, missä rakentaminen nousee enimmillään 42 metriä korkeaksi, ympäristön rakentami-sen ollessa matalampaa. Ratkaisu on kuitenkin perusteltu, sillä Reijolankadun varren rakentaminen muodostaa näkyvän ja tär-keän, urbaanin sisäänkäyntialueen merkittävälle sairaala-alueelle ja samalla selkeän rajan ja päätteen pitkälle maisematilalle ete-lästä katsoen. 
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Tontin keskiosien aiemmin luonnontilaisena säästettäväksi mer-kitty alue rakennetaan, mutta alueen arvokas yhteys Keskuspuis-toon on jo suurelta osin katkennut, kun tontin itälaidalle on raken-nettu kuntoutuskeskus 2000-luvun alussa. Myös arvokkaaksi luo-kiteltua sairaalapuistoa nykyisen terveysaseman eteläpuolella jää uudisrakentamiseen alle, samoin kuin kalliomännikköjä, mutta sai-raala-alueen pohjoisosassa syntyy mahdollisuus palauttaa sairaa-lapuiston kadonneita osia, kun ajoneuvoliikenne ja pysäköinti siir-retään pääosin maan alaisiin tiloihin. Kaupunkikuvallisesti merkit-tävillä reuna-alueilla on kasvillisuutta ja avokallioita määrätty säily-tettäviksi, mikä liittää alueen edelleen Keskuspuiston vaikutuspii-riin, ja esimerkiksi näkymässä Mannerheimintien suunnasta säilyy viitteitä edempänä alkavasta Keskuspuistosta. 
Keskuspuiston reunassa sijaitsevan itäisen uudisrakennuksen massa näkyy rinteen puuston latvusten yli, samoin rinteestä kau-empana sijaitsevan päärakennuksen korkeimmat osat, jolloin uusi rakentaminen on entistä enemmän läsnä tällä kohtaa Keskuspuis-toa. Myös kuntoutuskeskuksen kohdan nykyistä mahdollisesti kor-keamman rakentamisen siluetti näkyy entistä selvemmin puuston latvusten lomitse, etenkin aikana, jolloin lehtipuut ovat lehdettö-miä, sekä kohdissa, missä rinteen puusto on harvaa. 
Vanhalta sairaala-alueelta on mahdollista purkaa kaksi 1950-lu-vulta peräisin olevaa, arvokkaaksi luokiteltua sairaalarakennusta (vanha keittiö- ja ruokalarakennus sekä teknisen huollon ja vers-taiden rakennus). Aikakauden kerrostumasta säilytetään Urheilu-kadun ja Lääkärikadun kulmassa sijaitseva entinen tuberkuloosi-toimisto, jolle on asetettu suojelumerkinnät. Jo ennestään suojel-lun sairaalakappelin suojelumerkintöjä on päivitetty. Tontin koillis-kulmaan keittiö- ja ruokalarakennuksen tilalle mahdollistettu uu-disrakennus poikkeaa mittakaavaltaan vanhoista rakennuksista ja sijoittuu varsin lähelle sairaalakappelia sekä kaupunkikuvallisesti arvokasta puustoa, jonka säilymisedellytykset ovat vaarassa. Kaavamääräyksiin on kuitenkin kirjattu jatkosuunnittelua ohjaava määräys, että rakennuksen tulee olla hahmoltaan eheä ja etäällä sen länsipuolella sijaitsevasta arvokkaasta puustosta. Suunnitel-mien tarkentuessa myös sairaalakappeliin saattaa olla mahdol-lista saada enemmän etäisyyttä. 
Uusi ajoyhteys Auroranportilta tuo uuden tunnelin suuaukon kan-takaupunkiympäristöön ja Keskuspuiston välittömään läheisyy-teen, mikä ei yleensä ole kaupunkikuvallisesti hyvä ratkaisu. Alu-eella on kuitenkin tilaa ratkaista tunnelin suuaukko ympäristöönsä huolellisesti sovittaen ja Keskuspuiston viheryhteyden jatkuvuus huomioiden, myös ympäristötaiteen keinoja hyödyntäen. 
Asemakaava mahdollistaa myös kaavan pohjaksi laaditusta viite-suunnitelmasta poikkeavat ratkaisut, mutta oleellisimmat kaupun-
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kikuvalliset ja toiminalliset reunaehdot on merkitty kaavaan. Jatko-suunnittelun myötä on huomioitava kaavan tavoitteet uudisraken-tamisen liittymisestä vanhan sairaala-alueen rakentamiseen ja symmetriseen sommitteluperiaatteeseen siten, että koko Laakson sairaala-alueesta muodostuu myös kaupunkikuvallisesti ja arkki-tehtonisesti merkittävä uusi kokonaisuus. 
Vaikutukset luontoon 
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta sairaala-alueen itä- ja pohjois-puolisten alueiden luontoarvoihin. 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Kaavaluonnoksen mukainen maankäyttö edellyttää muutoksia lii-kennejärjestelyihin Nordenskiöldinkadulla, Auroranportissa ja Rei-jolankadulla. Liikennemäärien odotetaan lisääntyvän katuverkolla normaalissa arkiliikenteessä noin 500–1 000 ajoneuvolla vuoro-kaudessa kaavamuutoksen myötä. Koska sairaalan pääajoyhteys siirtyy Auroranporttiin, Urheilukadun ja Lääkärinkadun ennuste-taan rauhoittuvan osittain sairaalaliikenteeltä parantaen siten asuntokatujen liikenneturvallisuutta. Jalankulun ja pyöräilyn reitti-verkosto sekä yhteydet joukkoliikennepysäkeille paranevat. Uusi kääntymiskaista lisää jalankulkijoille aiheutuvia viiveitä. Sisään-käyntiaukio sairaalan edustalla lisää jalankulun viihtyisyyttä. Uu-det bussipysäkit parantavat joukkoliikenteen palvelutasoa alu-eella. Auroranportin yhteys parantaa sairaala-alueen läntistä lä-hestyttävyyttä autoliikenteellä. Suunnitteilla olevan Helsinki Gar-den -hankkeen ja Laakson sairaalahankkeen liikenteen yhteisvai-kutuksia sekä niistä aiheutuvia riskejä on tunnistettu. Liikennesel-vityksessä (Sitowise Oy 24.8.2021) on esitetty alustavasti keinoja riskeihin varautumiseksi, ja jotka tulee huomioida jatkosuunnitte-lussa, sekä vaikutukset liikennejärjestelmässä. 
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
Kaavaratkaisu keskittää joukkoliikenteellä, pyöräillen ja kävellen hyvin saavutettavissa olevalle paikalle merkittävän määrän sai-raalatoimintoja, mikä vähentää etenkin henkilökunnan ja omaisten tarvetta liikkua henkilöautolla. Kaavaratkaisu mahdollistaa sairaa-latoimintojen mittavan keskittämisen, mikä saattaa mahdollistaa joidenkin tilojen yhteiskäytön säästäen siten rakentamisresurs-seja. Sairaala-alue voi osin tukeutua jo olemassa olevaan Meilah-den sairaalakampuksen toimintoihin, etenkin, jos sairaalakampuk-set yhdistävä tunneli rakennetaan. 
Kaavaratkaisun mukainen pysäköinti- ja huoltotilaratkaisu kallioti-loissa mahdollistaa elinkaareltaan erittäin pitkäikäisten maanalais-ten tilojen rakentamisen ilman mittavia, elinkaareltaan rajallisia betonikansirakenteita. 
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Asemakaavassa on asetettu matalaenergiarakentamista, viher-kattoja ja hulevesiä koskevia määräyksiä, mikä auttaa varautu-maan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä edistää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. 
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestö-ryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaali-siin oloihin ja lapsiperheisiin 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että mer-kittävä sairaalakokonaisuus rakennetaan Helsinkiin keskeiselle ja hyvin saavutettavalle paikalle, mikä parantaa erityisesti psykiatri-sen erikoissairaanhoidon palveluita, tasoa ja saavutettavuutta Helsingissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa sairaalatoimintojen sijoit-tamisen uusiin tiloihin, mikä parantaa potilaiden hoito- ja työnteki-jöiden työympäristöjä nykyisiin sairaalatiloihin verrattuna. Toimin-tojen keskittäminen Meilahden sairaalakampuksen välittömään läheisyyteen myös parantaa ja nopeuttaa tutkimukseen perustu-van vaikuttavan hoidon saamista. Keskeinen sijainti hyvin saavu-tettavalla paikalla helpottaa asiakkaiden ja työntekijöiden liikkumi-sen lisäksi myös omaisten vierailuja. Psykiatrisen sairaanhoidon sijoittaminen osaksi normaalia kantakaupunkikaupunkirakennetta vähentää potilaiden leimaantumista. 
Kaavaratkaisun meluntorjuntaa sekä ilmanlaatuhaittojen vähentä-mistä koskevat kaavamääräykset luovat edellytykset terveellisen ja turvallisen sairaalaympäristön ja muiden toimintojen jatkosuun-nittelulle. Melu- ja ilmanlaatuhaittojen minimoimiseen tulee kiinnit-tää edelleen huomiota jatkosuunnittelussa. 
Alueelta purettavat terveysasemapalvelut tulevat siirtymään ensin Kivelän sairaala-alueella toimivan Töölön terveysaseman yhtey-teen, sitten Kamppiin suunniteltuun terveys- ja hyvinvointikeskuk-seen. Neuvolatoiminnot on tarkoitus siirtää suoraan Kampin per-hekeskuksen yhteyteen Malminkadulle Kamppiin. Etäisyys mo-lempiin palveluihin kasvaa, mutta keskittämisen myötä on tarkoi-tus lisätä palveluvalikoimaa ja aukioloaikoja. 
Alueelta purettavan päiväkodin myötä päiväkotipaikkojen määrä itse Laakson alueella vähenee, mutta toisaalta lähialueille Meilah-teen (nykyisen päiväkodin korvaavat tilat) sekä Taka-Töölöön on tarkoitus järjestää uusia päiväkotitiloja. Myös Laakson vanhan sai-raala-alueen puolelle on mahdollistettu päiväkotitilojen sijoittami-nen. 
Laakson ratsastuskentän eteläpäähän ja kentän pysäköintialu-eelle on suunnitteilla rakennustyömaa-aikaisia järjestelyitä. Ajoyh-teyden itse ratsastuskentälle on tarkoitus säilyä, mutta kentän rat-sastustapahtumakäytölle (noin kymmenen tapahtumaa kesässä) aiheutuu tilapäistä haittaa rakennustyömaa-alueen sijoittamisesta hevoskuljetusautojen tarvitsemalle pysäköintialueelle vuosina 
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2022–2025. Muutaman kerran vuodessa järjestettävät suuremmat tapahtumat estyvät kokonaan. 
Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset 
Asemakaavamuutos nostaa Laakson sairaala-alueen arvoa ja tontinvuokratulot tulevat kasvamaan selvästi. Muutoksen myötä Kivelän, Suursuon ja Auroran sairaala-alueita vapautuu uuteen käyttöön, ja asemakaavan muutosten myötä alueiden arvo nou-see huomattavasti. 
Sairaalan rakennuskustannusten on arvioitu olevan noin 840 milj. euroa, mistä Helsingin kaupungin osuus on puolet. Rakennusvai-heessa hankkeella on vaikutuksia tuotantoon ja työllisyyteen; ra-kennustöiden on arvioitu kestävän yhteensä lähes kymmenen vuotta. 
Alueelta purettavien kaupungin omistamien asuinkerrostalojen arvo on noin 1–2,5 milj. euroa. 
Uuden sairaalan toteuttaminen varmistaa psykiatrian erikoissai-raanhoidon työpaikkojen säilymisen Helsingissä. Lisäksi em. toi-mintojen keskittämisen myötä Helsinkiin siirtyy noin 230–250 työ-paikkaa, mikä saattaa myös lisätä kaupungin tuloverotuloja. Yh-teensä sairaala tulee työllistämään noin 2 200 henkeä. 
Sairaalan rakentaminen lähelle Meilahden sairaalakampusta vah-vistaa Meilahden kampuksen asemaa merkittävänä terveysalan innovaatio- ja liiketoimintaympäristönä. 
Uusien tilojen rakentaminen tulee kasvattamaan toiminnan kuluja nykyisestä. Rakentamalla uusi yhteissairaala ratkaistaan kuitenkin välttämätön ja kiireellinen tarve saada asianmukaiset sairaalatilat. Tuomalla somaattinen ja psykiatrinen sairaalatoiminta samaan kokonaisuuteen (synergia) voidaan myös vastata kustannuste-hokkaasti väestönkasvusta, väestön ikääntymisestä ja hoitojen kehittymisestä lisääntyvään palvelutarpeeseen. Sairaalahankkeen taloudellisia vaikutuksia on käsitelty kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa rakennuksen hankesuunnitelman hyväk-symisen yhteydessä (Khs 25.5.2020, kaupunginvaltuusto 10.6.2020). 
Vaikutukset kaupallisiin palveluihin 
Sairaalalla on vaikutuksia lähialueen kaupallisiin palveluihin ky-syntää kasvattavasti. Lisäksi Reijolankadun varteen rakennetta-van sairaalan sisäänkäyntiaukion yhteyteen tulee kivijalkaliiketi-loja, joiden palvelut ovat myös muiden kaupunkilaisten käytettä-vissä. 
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisun toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan kaupun-gille kustannuksia 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 tietoliiken-nekaapeleiden siirtotarpeen kadun pohjois- ja eteläpuolella, joiden kustannuksia ei ole tässä vaiheessa arvioitu. 
Mikäli jatkosuunnittelussa päädytään poistamaan maaperästä kaikki jätepitoinen maa-aines, ovat kustannukset jonkin verran aiempaa suuremmat. Edellä esitetyssä kustannusarviossa ei ole huomioitu mahdollisia kiinteistöjen hankintakustannuksia. 
Lisäksi asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu yhdyskuntatekni-sen huollon järjestelmien verkon haltijoille kohdistuvia kustannuk-sia seuraavasti: 
Vesihuolto 1 milj. euroa Kaukolämpö ja jäähdytys 0,7 milj. euroa 
Muut merkittävät vaikutukset 
Asemakaavan muutos ulottuu Auroranportin liikennejärjestelyjen mahdollistamiseksi Auroran sairaala-alueen tontin 17061/2 puo-lelle, jolloin kaava-alueeseen kuulumaton osa tontista 17061/2 ei enää muodosta asemakaavan ja tonttijaon mukaista tonttia, eikä sille voida myöntää rakennuslupaa erillisen tonttijaon muuttami-sen ollessa tarpeen (maankäyttö- ja rakennuslaki 81 §). Asiasta on keskusteltu yhdessä kaupungin kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -yksikön, kaupunkimittauspalveluiden, rakennuslupapalveluiden, rakennetun omaisuuden hallintayksikön sekä sosiaali- ja terveys-toimialan tilapalveluiden kanssa. Kaupungin eri asiantuntijat ovat arvioineet, että asemakaavamuutoksen myötä syntyvä tonttijaon muutostarve ei aiheuta haittaa esimerkiksi tontin 17061/2 raken-nusten mahdolliselle korjaamiselle nykyisten käyttötarkoitusten puitteissa, ja että myös tontin 17061/2 sisäisen ajoyhteyden uu-delleen linjaus Auroranportin uuden ajotunnelin suun kohdalla on mahdollista. Auroran sairaala-alueelle on tarkoitus käynnistää asemakaavan muutos lähivuosina. 
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Toteutus 
Vaiheittain toteuttaminen ja aikataulu 

Rakentamistoimenpiteiden on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2021 katujen kunnallistekniikkaan liittyvillä töillä sekä sairaala-alu-een väistö- ja purkutöillä. Tavoitteena on, että asemakaavan vah-vistuisi vuoden 2022 alussa, jolloin voidaan aloittaa kellari- ja maanlaisten kalliotilojen louhintatyöt (valmiit noin vuonna 2024) sekä pääasiallisen uudisrakentamisen alueen eli YS-korttelialu-een maanpäällisten osien rakentaminen (valmiit noin vuonna 2027). Vanhan sairaala-alueen eli YS/s-korttelialueen vanhojen potilaspaviljonkien muutostyöt poliklinikoiksi voidaan aloittaa uu-sien sairaalaosastojen valmistuttua arviolta vuonna 2027 ja vii-meisenä on tarkoitus toteuttaa vanhan hallintorakennuksen muu-tostyöt sekä koillisen uudisrakennuksen rakennustyöt. Koko sai-raala-alueen rakennus- ja muutostöiden on tarkoitus valmistua vuoteen 2030 mennessä. Auroranportin ajotunnelin ja siihen liitty-vät liikennejärjestelyiden on tarkoitus valmistua arviolta vuoteen 2025 mennessä. 
Viimeisenä on tarkoitus peruskorjata ja rakentaa vanhan sairaalan alue. Nykyinen kuntoutuskeskus on mahdollista korvata uudisra-kentamisella tai nykyistä rakennusta voi tarvittaessa korottaa. 

Suunnittelun lähtökohdat 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia: 
- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta 
- merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, käve-lyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa 
- huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympä-ristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta 
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti ole-massa olevaan rakenteeseen 
- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmaston-muutoksen vaikutuksiin. 

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin mm. koh-dissa Liikenne, Suojelukohteet ja Ekologinen kestävyys. 
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Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa. 
Yleiskaava 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan sairaala-aluetta koskee mer-kintä kantakaupunki, mikä tarkoittaa sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää aluetta. 
Keskuspuiston puolelle kuuluva kaava-alue on merkitty virkistys- ja viheralueeksi, joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen. 

 
Kaava-alueen pohjoispuolelle on merkitty pikaraitiotien tai muun joukkoliikenteen nopean runkoyhteyden ohjeellinen sijainti, joka voidaan toteuttaa myös bussirunkoyhteytenä. Keskuspuistoon on merkitty sijainniltaan ohjeellinen pohjois-eteläsuuntainen pyörälii-kenteen nopea runkoverkko (Keskuspuistonbaana). 
Yleiskaavan teemakartoilla alueen pohjoisosa eli koko vanha sai-raala-alue on merkitty Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennus-taiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Keskuspuiston puolelle kuuluva alue on merkitty osaksi Keskus-puiston vihersormea sekä kaupungin metsäverkostoa. 
Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukai-nen.  



   40 (50)  

  

Asemakaavan muutoksen kanssa samaan aikaan valmisteilla ol-leessa Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa nro 12704 (tullut voimaan 19.8.2021) on huomioitu Laakson yhteissairaalan uudet maanalaiset kalliotilavaraukset, ja kaavaan on siten merkitty suunniteltuina maanalaisina tiloina ja teknisen huollon tunneleina sekä Meilahti-Laakso -liikennetunnelivaraus että Laakson sai-raala-alueella sijaitsevat maanalaiset pysäköinti- ja logistiikkatilat. Maanalaiseen yleiskaavaan on lisäksi merkitty ohjeellinen tilava-raus maanalaiselle itä-länsisuuntaiselle liikennetunnelille Laakson sairaala-alueen pohjoispuolelle sekä maanalaiselle pohjois-ete-läsuuntaiselle liikennetunnelille Laakson ja Meilahden sairaala-alueiden väliin. Töölöntullin kohdalle on merkitty tilavaraukset maanalaisille raideliikenneasemille. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen. 

 
Asemakaavat 

Sairaala-alueella on voimassa asemakaava nro 9154 (vahvistettu 23.10.1986). Kaavassa alue on merkitty pääosin sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi sekä lounaiskulmalta asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennusoi-keutta alueella on yhteensä 59 200 k-m2. 
Alueelle on merkitty rakennusalat nykyisille sairaalarakennuksille, päiväkodille leikki- ja oleskelualueineen, neljälle asuinkerrostalolle sekä ohjeellinen rakennusala olemassa olevan kaksikerroksisen sairaalarakennuksen eteläpuolelle. 
Urheilukadun, Reijolankadun ja Nordenskiöldinkadun varteen on merkitty suojaviheralue, jolle on Urheilukadun puolella merkitty si-joitettavaksi jalankululle ja pyöräilylle varattu ulkoilutie. 
Kaava-alueen eteläosan luonnonympäristö on merkitty säilytettä-väksi. Sairaalan vanhaa kappelia koskee suojelumerkintä sr-1. 
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Keskuspuiston puolella sairaala-alueen ja Auroranportin välisellä alueella asemakaavan muutos koskee ainoastaan maanalaisia tiloja. Alueella on voimassa asemakaava nro 7690 (vahvistettu 1.9.1978), jossa sairaala-alueen itäpuolella oleva metsäinen ja kallioinen rinne on merkitty yleiseen ulkoilukäyttöön varatuksi ret-keilyalueeksi. Nordenskiöldinkadun varressa oleva alue rinteen ja Auroranportin välissä on merkitty puistoalueeksi (lasten liikenne-puisto), samoin kuin Keskuspuiston laakson itäinen rinne. Met-säisten rinteiden välinen avoin laaksotila on merkitty urheilualu-eeksi. 
Auroranporttia ja sen lähiympäristöä koskevissa asemakaavoissa nro 7850 (vahvistettu 9.4.1979), 9140 (vahvistettu 22.1.1987) sekä 447 (vahvistettu 23.10.1906) alue on merkitty katualueiksi, puistoalueiksi sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. 
Urheilulehtoa ja siihen liittyviä katualueita koskevissa asemakaa-voissa nro 1101 (vahvistettu 17.12.1929) ja nro 1698 (vahvistettu 5.3.1937) alue on merkitty puisto- ja katualueiksi. Lääkärinkatua koskevissa asemakaavoissa nro 7869 (vahvistettu 16.11.1978) ja nro 9184 (tullut voimaan 23.1.1987) alue on katu- ja puistoalueita. 
Meilahden ja Laakson sairaala-alueita yhdistävien tunnelien alu-eella asemakaavanmuutos koskee ainoastaan maanalaisia tiloja. 

Rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 

Pohjakartta 
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan. 

Maanomistus 
Helsingin kaupunki omistaa Laakson sairaala-alueen sekä sen itäpuoliset alueet. Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. 

Muut lähtökohdat 
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa Asema-kaavan kuvaus kunkin aiheen kohdalla. 
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Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 
Vireilletulo 

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 kaupungin aloitteesta sa-maan aikaan, kun sosiaali- ja terveyslautakunta teki yhteissairaa-laa koskevan tarvepäätöksen. 
Viranomaisyhteistyö 

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen 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 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. 
Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kir-jeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Hel-singin Uutiset -lehdessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.–22.5.2017 seuraavissa paikoissa: 
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 
 Töölön kisahallin pääaulan ilmoitustaululla, Paavo Nurmen kuja 1 C, 00250 Helsinki 
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat 
Asukastilaisuus pidettiin 15.5.2017 Laakson sairaalalla. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat vanhojen arvokkaiden sairaalarakennusten ja niiden viherympäristön muodostaman kokonaisuuden säilymiseen sekä laajemman sairaala-alueen vehreän ja viihtyisän ympäristön, Kes-kuspuiston kapeimman kohdan sekä luontokohteiden säilymi-seen, tontin mahdollisimman tehokkaan, toimivan ja muuntojous-tavan rakentamisen mahdollistamiseen, korvaavan päiväkodin tarpeeseen alueella, saavutettavuuteen ja liikenteen sujuvuuteen, 
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melu- ja ilmanlaatuasioiden huomioimiseen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen teemoihin sekä olemassa olevien kun-nallisteknisten verkostojen huomioimiseen. 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavaratkaisussa on määritelty tärkeimmät kaupunkiku-valliset ja -rakenteelliset reunaehdot, joiden puitteissa itse sairaa-lan voi ratkaista monella tapaa, kuitenkin myös luonteva liittymi-nen vanhaan sairaala-alueeseen huomioiden. Rakennusala on vedetty irti katualueista ja säilytetty reuna- ja piha-alueiden vehreä luonne. Käyttötarkoitukset korttelialueilla on määritelty väljästi ja asetetut kerrosalat ovat yhteissairaalan rakennushankkeen mu-kaiset. Vanhan sairaala-alueen arvokkaimmille rakennuksille sekä sairaalapuutarhalle on annettu suojelumääräyksiä, ja alueelle on mahdollistettu päiväkodin sijoittaminen. Sujuvan liikenteen var-mistamiseksi sairaala-alueelle on osoitettu uusi pääajoyhteys Au-roranportin kautta, josta pääsee sekä maanpäälliselle saattopi-halle, että suoraan maanalaisiin saatto-, pysäköinti- ja huoltotiloi-hin. Kaavaratkaisussa on huomioitu kunnallistekniset verkostot ja annettu määräyksiä, jotka koskevat melua ja ilmanlaatua sekä il-mastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Kaavaluonnos-vaiheessa aloitettiin myös teknisten selvitysten ja esisuunnitel-mien laadinta. 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat ra-kentamisen suureen määrään ja mittakaavaan sekä sen soveltu-miseen ja sijoittumiseen tontin vehreään, luonnontilaiseen osaan ja sen kallioiseen maastoon, tontilla sijaitsevien asuinkerrostalo-jen ja päiväkodin kohtaloon ja uudelleensijoittamiseen, Urheiluka-dun asuntojen muuttuviin näkymiin, rakennusten arkkitehtuuriin, viherkattoihin, vaikutuksiin Urheilukadun ja lähialueen liikentee-seen, sairaala-alueen orientoituvuuteen ja maanalaisten tunnelien räjäytystöiden haittoihin. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että Urheilu-kadun ja Nordenskiöldinkadun varteen on jätetty vehreät vyöhyk-keet avokallioineen, rakentamisen korkeus Urheilukadun reu-nassa on sovitettu vanhojen sairaalarakennusten korkomaail-maan, Urheilukadun liikenneolosuhteet paranevat, ja kaavassa on asetettu määräyksiä mm. rakennusten arkkitehtuuria ja louhimis-töitä koskien. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
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Tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnosaineiston erillinen nähtävilläolo 
Luonnosaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä, suunnitelmavahdilla sen tilanneille, verkkosivuilla www.hel.fi/suun-nitelmat ja Helsingin Uutiset -lehdessä. 
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma yhdessä asema-kaavakartta- ja kaavaselostusluonnoksen kanssa on ollut esillä 6.–27.11.2019 seuraavissa paikoissa: 
 Osallisuustila Bryggassa, keskustakirjasto Oodin kerroksessa 1+, Töölönlahdenkatu 4. Bryggassa on myös esillä pienois-malli Laakson sairaala-alueen suunnitelmasta. 
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, ala-aula 
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 
Suunnitteluun liittyvää aineistoa on päivitetty Helsingin karttapal-veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. 
Suunnittelijat olivat tavattavissa ja Laakson sairaalan suunnittelua esiteltiin Uutta kantakaupunkia -asukastilaisuudessa, joka pidettiin keskustakirjasto Oodissa 19.11.2019. Tilaisuudessa oli esillä myös pienoismalli. 
Lisäksi kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavaratkaisuun tehtyjä muutoksia esiteltiin naapuritaloyhtiöille sekä mielipiteitä jättäneille 25.8.2020 järjestetyssä verkkotilaisuudessa. Kaavara-jan tarkistuksen yhteydessä annettiin niille tahoille, joiden yksi-tyistä etua muutoksen katsottiin koskevan, mahdollisuus antaa mielipide. Ko. muutoksen johdosta ei saatu mielipiteitä. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Viranomaisten kannanotot kohdistuivat päätökseen sijoittaa uu-den sairaalan huomattavan suuri tilaohjelma Laakson sairaala-alueelle jo ennen kuin sen sijoittamismahdollisuuksia alueelle oli tarkemmin tutkittu, ympäristöstä olennaisesti poikkeavan mitta-kaavan rajuihin vaikutuksiin, kaupunkitilallisten ja maisemallisten häiriöiden lieventämiskeinojen tärkeyteen, korvaavan päiväkodin tarpeeseen alueella sekä liikenneratkaisuihin. Yhteissairaalahank-keen puolesta antamassaan lausunnossa sosiaali- ja terveystoi-miala edellytti asemakaavamerkintöjen ja määräysten vastaavan tarkemmin hankesuunnitelman mukana ollutta viitesuunnitelmaa. 
Kannanotot on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaava-ratkaisussa on tarkennettu pääasiallisen uudisrakentamisen alu-een liittymistä vanhan sairaala-alueen symmetriseen keskiakseli-sommitelmaan, suojelumääräyksiä on tarkennettu ja harmonisoitu ja vanhan sairaalapuutarhan arvokkaimman osan halki kulkenut 
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jalankulun ja pyöräilyn yhteys on poistettu. Lisäksi on tarkennettu kaavaratkaisussa määriteltyjä kerrosaloja ja korkeusasemia hank-keen tarkentuneiden suunnitelmien mukaisiksi, tarkennettu maan-alaisten autopaikkojen määrää, sekä erikseen mahdollistettu lasi-tettujen parvekkeenomaisten, koneellisella raittiin ilman otolla va-rustettujen oleskelutilojen rakentaminen melu- ja ilmanlaatuhäiriöi-den alueelle. 
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 
Yhteenveto mielipiteistä 
Saadut mielipiteet kohdistuivat uudisrakentamisen suureen mää-rään ja ympäristöönsä sopimattomaan mittakaavaan sekä irralli-suuteen ympäröivästä kaupunkirakenteesta tai katualueista, tontin itäosan, Keskuspuiston ja Auroran sairaala-alueen mahdollisuuk-siin sairaalan pääasiallisena sijoituspaikkana, päiväkodin purka-misen vaikutuksiin lapsiperheisiin, sairaalan yhteyteen esitettyjen kivijalkatilojen määrään, liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin, tunne-lien kohdalla sijaitsevien kiinteistöjen mahdollisten maalämpökai-vosuunnitelmien rajoittamiseen, rakentamisajan aiheuttamiin hait-toihin ja kohtuuttoman pitkään kestoon, sekä viestinnän ja havain-nekuvien riittämättömään määrään. Yhteissairaalan rakennus-hankkeessa mukana oleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-piiri (HUS) edellytti asemakaavamerkintöjen ja määräysten vas-taavan tarkemmin hankesuunnitelmaa. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että raken-tamisen suhdetta ympäröivään kaupunkikuvaan ja -rakentami-seen on tarkennettu Urheilukadun suuntaan, suunnitelmaa ha-vainnollistavien kuvien määrää on lisätty ja tarkennettu kaavarat-kaisua yhdessä yhteissairaalan rakennushankkeen kanssa. Sosi-aalisten vaikutusten arviointia on täydennetty lapsiperheiden osalta. 
Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl. 
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet 
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on kaavarajaa tarkistettu Laakso-Meilahti-ajoneuvotunnelivarauksen kohdalla siten, että aluetta on laajennettu vähäisessä määrin lähinnä kahden asuin-tontin kohdalla. Muutos on annettu 2.9.2020 tiedoksi niille osalli-sille, joiden yksityistä etua muutoksen on katsottu koskevan (maankäyttö- ja rakennusasetus 32 §), ja heillä on ollut mahdolli-suus antaa mielipiteensä asiasta. Ko. muutoksen johdosta ei saatu mielipiteitä. 
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 4.12.2020-15.1.2021 
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 24.11.2020 ja lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtä-ville. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. 
Muistutus 
Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. 
Neljän Urheilukadun varrella sijaitsevan taloyhtiön jättämässä yh-teisessä muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat edel-leen Urheilukadun puistomaisen ja pienmittakaavaisen luonteen katoamiseen sekä uudisrakentamisen korkeuteen ja määrään sekä siihen, ettei rakentamista ole siirretty esimerkiksi itään Kes-kuspuiston puolelle. Liikenteen osalta huomautukset kohdistettiin saattopaikkojen ja pysäköintiinajoyhteyden sijoittamiseen lähelle Urheilukadun ja Reijolankadun risteystä, uuden ajoliittymän avaa-miseen Urheilukatu 52:ta vastapäätä, pysäköintipaikkojen vähen-tämiseen Urheilukadun varresta sekä kasvavan liikenteen riskiin Urheilukadulla. Bussipysäkkien sijoittamisen Reijolankadun mo-lemmin puolin huomautettiin leikkaavaan sekä arvokasta kalliota että Urheilulehdon puistoa ja tekevän katutilasta ylileveän. 
Lisäksi huomautettiin rakennustyömaavaiheen haitoista sekä maalämpökaivojen rakentamisen estymisestä Meilahti-Laakso -yhdystunnelivarauksen kohdalla. 
Ristiriitaisena pidettiin määräystä, jonka mukaan uusi rakentami-nen sovitetaan olemassa olevaan ympäristöön kaupunkiraken-teelliset ja kuvalliset sekä liikenteelliset ja toiminnalliset seikat huomioon ottaen. Asemakaavaehdotuksen ei katsottu vastaavan näitä kaavalle asetettuja tavoitteita, eikä asemakaavaehdotusta ja rakentamissuunnitelmaa pidetty sellaisenaan toteuttamiskelpoi-sina. 
Viranomaisten lausunnot 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-tuivat liikenteen aiheuttamiin ilmanlaatu- ja meluhäiriöihin erityi-sesti sairaala-alueen eteläosassa, rakentamisen edelleen rajusti-kin lähiympäristöstään poikkeavaan määrään ja Lääkärinkadun varteen osoitetun uudisrakennuksen paikkaansa nähden liian suureen rakennusalaan sekä samaan asiaan liittyen yhteyden katkeamiseen sairaalakappelin ja muiden alkuperäiseen sairaala-rakennusten kokonaisuuteen kuuluvien rakennusten välillä. HSL ilmoitti, ettei sillä ollut lisättävää kaavahankkeen OAS-vaiheessa annettuun lausuntoon nähden. 
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Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 
- Helen Sähköverkko Oy - Helen Oy - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) - Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-kus) - kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen 
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-sesta saaduista muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset: 
Muistutusten johdosta: 
- YS-korttelialueelle osoitetun uudisrakennuksen vesikaton ylintä sallittua korkoasemaa +44.5 Urheilukadun reunassa on madallettu tasoon +44.0. Sisempänä tonttia rakennusalan pohjoispuoliskolla vesikaton ylintä sallittua korkoasemaa +57.5 on madallettu tasoon +53.0 eli samaan tasoon kuin korkea osa etelämpänäkin. Rakennusalaa on vedetty samalla kauemmas katulinjasta Urheilukadun etelä- ja pohjoispäässä, sekä hie-man Reijolankadun varressa - maanpäällisen kerrosalan määrää on tarkennettu YS-kortteli-alueella 135 000 m2:sta 132 000 m2:iin - selostusta on täydennetty vastaavilta osin. 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) lausunnon johdosta: 
- potilaiden käyttöön rakennettavia ulko-oleskelualueita koske-vaa kaavamääräystä on tarkennettu siten, että muilta ympäris-töhäiriöiltä suojaamisen sijaan määrätään että em. ulko-oles-kelualueilla tulee olla riittävän hyvä ilmanlaatu. 
Kaupunginmuseon lausunnon johdosta: 
- uudisrakennukselle osoitettua rakennusalaa YS/s-korttelialu-eella Lääkärinkadun varressa on vedetty hieman kauemmas itäpuolella sijaitsevasta vanhasta sairaalakappelista sekä län-sipuolella säilyviksi merkityistä puista. Rakennusalan länsireu-naan lisätty nuolet, jotka osoittavat rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. 
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Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta: 
- YS-korttelialueella uudisrakennukselle osoitetun rakennusalan rajausta ja vesikaton korkeusasemia on alan koillisreunassa tarkennettu siten, että uudisrakennus sillä kohdin madaltuu ja vetäytyy kauemmas Keskuspuiston metsäisestä rinteestä. Va-pautunut alue on merkitty istutettavaksi. Kaavamääräyksiin on tarkennettu, että ko. kohdalla +42.0 merkitylle kattotasolle si-joitettavat läpinäkyvät kaide- ja suojalasirakennelmat saavat vähäisesti poiketa määräyksestä, jonka mukaan katolle sijoi-tettavien kaiteiden ja suojalasien tulee jäädä 45 asteen suurui-sen kulman sisään räystäältä katsottuna - YS- ja YS/s-korttelialueiden välisen rajan eteläpuolelle on erik-seen merkitty rakennusala korkeintaan YS/s-korttelialueen maantason korkeudelle nousevaa yhdysosaa varten. Saman korkuinen rakennusalan osa on erotettu YS-korttelialueen ra-kennusalan pohjoisreunasta - maanalaisten kalliotilojen rajausta Urheilukadun ja Reijolanka-dun kulman lähellä on tarkennettu samalle etäisyydelle ole-massa olevasta viemäritunnelista kuin muuallakin - YS/s-korttelialueella on tarkennettu hätäpoistumistieporrasra-kennelmalle osoitetun rakennusalan muotoa, kasvatettu sille sallitun pinta-alan enimmäismäärää 17 m2:sta 30 m2:in, ja li-säksi sallittu maanlaisesta väestönsuojasta maanpinnalle nou-sevien savunpoisto-, raittiinilmanotto- ja tekniikkakuilujen maanpäällisten osien sijoittaminen porrasrakennelman yhtey-teen - YS/s-korttelialueella maanalaisen kaukokylmälaitoksen ase-maa on tarkistettu ja sitä varten tehty tilavaraus (ma-et) on ja-ettu kahteen eri alueeseen, joilla on eri korkeusasemat. Sa-malla on tarkistettu maph-alueen rajausta YS/s-korttelialueen itälaidalla - rakennusten välisten maanalaisten yhdyskäytävien rakentami-nen on YS- ja YS/s-korttelialueilla erikseen sallittu ja ne saa rakentaa rakennusalan lisäksi - mahl-tunnelivarauksen rajausta on tarkennettu YS-korttelialu-eella, ja merkinnän perään on lisätty /k: Alue on varattu kun-nan tarpeisiin - Auroranportilta lähtevän mal-1-merkityn ajotunnelivarauksen maanpinnalle johtavan haaran ajolinjan ohjeellista rajausta on tarkennettu - Keskuspuiston puolella kulkevan jalankulku- ja pyöräilyreitin alle osoitetulta johtokanavavaraukselta on osoitettu uusi yh-teys YS-korttelialueelle - Auroransillan käytössä vakiintunut nimi on lisätty kaavakartalle - selostusta on täydennetty vastaavilta osin. 
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Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, kuten esim. määräyksestä, joka koskee vanhan sairaala-alueen kes-kiakselisommitelman huomioimista YS-korttelialueella, on pois-tettu viittaus ehdotusvaiheessa poistettuun merkintään. 
Nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset eivät muuta kaavaehdo-tusta olennaisesti. 
Aineistoon tehdyt täydennykset: 
- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-den osalta - kaavaselostuksen kohtaan Alueiden käyttötarkoitus ja kortteli-alueet on tarkennettu, että Urheilukadun varressa matalam-malla sijaitseville kattotasoille suunnitellut terassit on tarkoitus aidata ilmeeltään läpinäkyvin suojalasi- tai -kaiderakentein, jotka jäävät 45 asteen suuruisen kulman sisään räystäältä kat-sottuna. Mainintaa kaavaehdotuksen mahdollistamista erilai-sista suunnitteluratkaisuista on tarkennettu - kaavaselostuksen kappaletta Ympäristöhäiriöt on tarkennettu melun ja ilmanlaadun osalta ELY-keskuksen lausunnon joh-dosta - kaavaselostuksen kappaletta Liikenne on täydennetty siten, että olevan terveysaseman tuottaman liikenteen lisäksi myös nykyisen sairaalan liikenteestä Urheilukadulla on lisätty mai-ninta - kaavaselostukseen kohtaan Maanalaiset tilat on lisätty tarken-tava maininta maanalaisista tiloista nousevista kuiluista ja nii-den maanpäällisistä osista - kaavaselostukseen kohtaan Luonnonympäristö ja Yhdyskunta-tekninen huolto on lisätty, että johtokanavien tilavaraukset on linjattu siten, ettei niillä ole vaikutusta maanpäälle arvokkaa-seen puustoon tai metsänreunan ilmeeseen - kaavaselostuksen kohtaan Yhdyskuntatekninen huolto on li-säksi tarkennettu maanalaisen kaukokylmälaitoksen osalta, että sen tilat ajoyhteyksineen on sovitettava sairaalan maan-alaisten tilojen suunnitelmiin ja louhinta- ja muut sairaalatoi-minnalle häiriöitä aiheuttavat työt on toteutettava sairaalahank-keen aikataulussa - kaavaselostuksen kohtaan Maaperän rakennettavuus, pohja-rakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnostaminen on lisätty maininnat maaperän heikkousvyöhykkeistä sekä täydennetty pohjavesiä koskevaa kappaleita - kaavaselostuksen kohtaa Vaikutukset kaupunkikuvaan, maise-maan ja kulttuuriperintöön on tarkennettu siten, että rakenta-misen korkeus Reijolankadun ja Urheilukadun kulmassa on laskettu maantasosta lukien, ei merenpinnasta lukien, ja mai-ninta rakentamisen korkeudesta edempänä Reijolankadun varressa on lisätty 
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- kaavaselostuksen kohdassa Yhdyskuntataloudelliset vaikutuk-set on arvioitu jätepitoisen maa-aineksen mahdolliseen katta-vaan poistoon liittyvien kustannusten kaupungille olevan jonkin verran suuremmat, huomattavasti suurempien sijaan - kaavaselostukseen on lisätty tarkempi selostus maanalaisen yleiskaavan 2021 aluetta koskevista merkinnöistä, kuvaote kaavakartasta sekä kaavan voimaantulopäivämäärä - kaavakartan nimiöön on lisätty teknistaloudellisen suunnittelun asiantuntijan nimi - kirjoitusvirheet on korjattu kaavaselostuksesta - Seurantalomakkeeseen ja tilastotiedot -liitteeseen on tarken-nettu tilojen pinta-aloja ja maanalaisten tilojen luetteloa. 
Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle 

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 24.11.2020 päivätyn ja x.x.20xx muutetun asemakaavan muutos-ehdotuksen nro 12681 hyväksymistä. 

Helsingissä x.x.20xx 
Marja Piimies 
asemakaavapäällikkö 
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A-Insinöörit Suunnittelu OyFINLAND: Espoo  Helsinki  Kuopio  Oulu  Pori  Tampere  Turku Tel. +358 207 911 888, www.ains.fiBusiness ID 0211382-6

TIIVISTELMÄ
Tässä selvityksessä tutkitaan raitioliikenteen aiheuttamia tärinä- ja runkomelutasoja kohtee-seen Laakson yhteissairaala. Kohde sijaitsee Reijolakadulla ja Nordenskiöldinkadulla sijaitse-vien raitioteiden varrella ja sen lähin julkisivun on noin 24 metrin etäisyydellä lähimmän raiteenkeskilinjasta. Selvitystä varten on kohteessa toteutettu maaperän värähtelymittaukset17.5.2019.
Kohteen tavoitearvona tärinän osalta käytetään tunnuslukua vw,95 enintään 0,30 mm/s, jokavastaa tärinäluokituksen tärinäluokkaa C. Runkomelun tavoitearvona käytetään tunnuslukuaLprm enintään 30/35 dB melulle herkissä tiloissa kuten potilas- ja vastaanottohuoneissa. Toi-mistohuoneissa käytetään tavoitearvona 40/45 dB. Tiukempaa tavoitearvoa sovelletaan tiloille,joille on esitetty ulkovaipan äänitasoerovaatimus (eteläisimmän rakennusmassan eteläinen jaläntinen julkisivu).
Rataosan liikennetiedot sekä alueen maaperä ja kohteen perustamistavat on kuvattu kappa-leessa 4. Käytetty mittausmenetelmä perustuu VTT:n ohjeistuksiin ja on kuvattu tarkemminkappaleessa 5. Mittaustulosten perusteella on suoritettu laskennallinen arvio kohteessa saa-vutettavista tärinä- ja runkomelutasoista kappaleessa 6 esitettyjen arviointimenetelmien mu-kaisesti.
Kappaleessa 7 on esitetty tulokset tärinän ja runkomelun osalta sekä liitteessä 1 tulokset las-kettuna 15 merkitsevimmän junan ohituksen perusteella sekä keskiarvospektrit terssikaistoit-tain tärinän ja runkomelun osalta. Pahimmassa tapauksessa eli resonanssin voimistaessa tä-rinätasoja rungon ja lattian osalta sijoitutaan tärinäluokkaan A. Tärinän osalta tulokset täyttävättavoitearvot. Runkomelutaso oli enimmillään 31 dB ensimmäisen kerroksen tilojen osalta mit-tauspisteessä 2, joka sijaitsi lähempänä rataa kuin suunniteltu kohde. Kohteen osalta arvioi-daan saavutettavan runkomelun tavoitetaso kauttaaltaan, kun huomioidaan etäisyysvaimen-nus mittauspisteestä rakennukseen. Tärinälle herkkien laitteiden osalta mitatut värähtelytasotalittavat kaikissa mittauspisteissä kaikkiin mittaussuuntiin tiukimman ohjearvotason VC-E. Mit-taustulosten perusteella tärinää ja runkomelua ei ole tarpeen huomioida tavanomaisten tilojenjatkosuunnittelussa. Mikäli lähelle rataa suunnitellaan tärinälle tai melulle erityisen herkkiä ti-loja, esimerkiksi kuulontutkimushuoneita, unilaboratorioita, tulee niiden suunnittelussa tarkis-taa mahdolliset tärinä- ja runkomeluvaikutukset suhteessa vaatimustasoihin.
Mittaustuloksista lasketut arviot tärinä- ja runkomelutasoista perustavat mittausajankohdanolosuhteisiin ja liikennöintiin. Mikäli esimerkiksi liikennöivässä kalustossa, radan kunnossa, ra-tarakenteessa, maaperässä tai rakennusten perustamistavassa tapahtuu muutoksia, niidenvaikutukset tärinä- ja runkomelutasoihin tulee tarkistaa.
Espoossa 10.6.2019
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1 JOHDANTO
1.1 Tilaaja

Helsingin kaupunkiKaupunkiympäristön toimialaRya, rakennuttaminenPL 5324700099 Helsingin kaupunki

1.2 Tekijä
A-Insinöörit Suunnittelu OyBertel Jungin aukio 9, 02600 Espoopuh. 0207 911 888, fax. 0207 911 778
Joni Kemppainen p. 0207 917 404joni.m.kemppainen@ains.fi
Benjamin Oksanen p. 0406 474 358benjamin.oksanen@ains.fi
Timo Huhtala p. 0207 911 560timo.huhtala@ains.fi

1.3 Kohde ja selvityksen tarkoitus
Rakennuskohde: Laakson yhteissairaalaOsoite: Lääkärinkatu 800250 Helsinki
Tehtävä: Tärinä- ja runkomeluselvitys
Tässä selvityksessä arvioidaan raitiotien liikenteen tuottamia tärinä- ja runkomelutasoja koh-teen Laakson yhteissairaala osalta. Selvitys perustuu suunnittelualueella 17.05.2019 tehtyihinvärähtelymittauksiin. Arviointi perustuu VTT:n ohjeessa Suositus liikennetärinän arvioimiseksimaankäytön suunnittelussa esitettyyn arviointitasoon 2 [1].

1.4 Käytetyt merkinnät ja lyhenteet
Akustisista mitta- ja tunnusluvuista käytetään taulukon 1.1 mukaisia merkintöjä.
Taulukko 1.1. Akustiset mitta- ja tunnusluvut.
Merkintä Selitys
vw,95 Ohjearvoon verrannollinen värähtelyn tilastollinen enimmäisarvo [mm/s]vw,RMS, max taajuuspainotetun (ISO 2631-2) värähtelysignaalin tehollisarvon enim-mäisarvo [mm/s]
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Lprm Ohjearvoon verrannollinen runkomelun laskentasuure [dB]Lv Mitattu maaperän värähtelyn nopeustaso (värähtelytaso) [dB]LvASmax A-painotetun värähtelyn enimmäistaso [dB]
2 TÄRINÄN JA RUNKOMELUN LEVIÄMINEN MAA- JA KALLIOPERÄSSÄ

Raideliikenteen maaperään aiheuttama värähtely ilmenee pehmeiden maalajien alueilla raken-teiden liikkeenä, jonka ihminen aistii tuntoaistinsa välityksellä tärinänä (kuva 2.1). Tärinän kan-nalta ongelmallisimpia ovat yleensä raskaimmat tavarajunat. Kovilla maalajeilla maaperän vä-rähtelysisältö on suurempitaajuista ja amplitudiltaan pienempää, jolloin tärinä ei yleensä ylitäihmisen havaintokynnystä.
Rakenteiden värähtely saattaa ilmetä rakennuksissa runkoäänenä silloin, kun maalaji on ko-vaa. Runkoäänen ihminen aistii kuuloaistinsa välityksellä pienitaajuisena meluna. Runkomeluleviää tehokkaimmin ratarakenteesta ympäristöön kalliota pitkin. Mikäli ratarakenne sekä ra-kennukset on paalutuksin tuettu kallioperään, runkomelua voi ilmetä myös pehmeiden maala-jien alueilla. Hyvin lyhyillä etäisyyksillä sekä tärinä että runkomelu voivat olla häiritseviä.
Maaperän lisäksi tärinä- ja runkomelutasoihin voivat paikallisesti vaikuttaa huomattavasti rata-rakenteen mahdolliset kaarteet, kallistukset sekä epäjatkuvuuskohdat kuten esimerkiksi vaih-teet tai tukirakenteen muutokset siltojen ja alikäytävien yhteydessä.

Kuva 2.1. Periaatekuva raideliikenteen aiheuttaman tärinän ja runkomelun etenemisestä erimaalajeissa.
3 TÄRINÄÄ JA RUNKOMELUA KOSKEVAT OHJEARVOT

Rakennusten ääniympäristöä koskevassa asetuksessa [2] todetaan, että rakennuksen suun-nittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon rakennuspaikan melu- ja tärinäolosuhteet.Rakennuksen ääniympäristöä koskeva olennainen tekninen vaatimus täyttyy, jos rakennuksen
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melun- ja tärinäntorjunta sekä ääniolosuhteet suunnitellaan ja toteutetaan tilan käyttötarkoitushuomioon ottaen asetuksen mukaisesti.
Asetuksen sovellusohjeessa [3] on annettu asuntojen, majoitus- ja potilashuoneiden osalta tä-rinän vw,95 ohjearvoksi enintään 0,30 mm/s, joka vastaa VTT:n luokituksessa [4] luokkaa C.Rakennusten tärinäluokittelun raja-arvot sekä kuvaukset häiritsevyydestä on esitetty taulu-kossa 3.1. Tunnusluku vw,95 on määritelty tilastollisesti siten, että satunnaisesti ohi ajavan junanaiheuttama värähtely ei ylitä ylärajaa 95 % todennäköisyydellä.
Taulukko 3.1. VTT:n tärinäluokitus sekä kuvaus olosuhteista [4].Värähtely-luokka Kuvaus olosuhteista vw,95[mm/s]

A Hyvät asuinolosuhteet.Ihmiset eivät yleensä havaitse tärinää.  0,10
B Suhteellisen hyvät asuinolosuhteet.Ihmiset voivat havaita tärinän, mutta se ei ole yleensä häiritsevää.  0,15
C Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa.Keskimäärin 15 % asukkaista pitää tärinää häiritsevänä ja voi va-littaa häiriöstä.  0,30
D Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla.Keskimäärin 25 % asukkaista pitää tärinää häiritsevänä ja voi va-littaa häiriöstä.  0,60

Luokka C edustaa vähimmäistasoa, johon tulee pyrkiä uusien rakennusten ja alueiden suunnitte-lussa. Yksittäiset olemassa olevien väylien varrella sijaitsevat uudisrakennukset tai väylän vähäisetmuutokset arvioidaan kuitenkin luokan D mukaan [4]
Runkomelun osalta ääniympäristöasetuksen sovellusohjeessa [3] annetaan ohjearvoksi Lprmmaaperäisen runkomelutason osalta 30 dB ja avoradoilla 35 dB. VTT:n vuonna 2009 julkaise-massa esiselvityksessä Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi [5] on esitetty taulu-kon 3.2 mukaiset suositukset runkomelun ohjearvoiksi. Tunnusluku Lprm on määritelty tilastolli-sesti siten, että 95 % mittaustuloksista alittaa kyseisen arvon.
Taulukko 3.2. VTT:n suositukset runkomelutasojen ohjearvoiksi [5].
Rakennustyyppi RunkomelutasoLprm [dB]
Radio-, tv-, ja äänitysstudiot, konserttisalit 25-30
Asuinhuoneistot 30/35*
Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat potilashuoneet, majoitustilat päiväkodit, lasten ja henkilökunnan oleskeluun tarkoitetuthuoneet

30/35*

Kokoontumis- ja opetustilat luokkahuoneet, luentosalit, kirkot ja muut huonetilat, joissaedellytetään yleisön saavan hyvin puheesta selvän ilmanäänentoistolaitteiden käyttöä muut kokoontumistilat kuten teatterit ja kirjastot
35

Toimistot, kaupat, näyttelytilat, museot 40/45*
* Avoradat. Mikäli asemakaavassa on annettu määräys rakennuksen ulkovaipan ääne-neristävyydestä, on suositeltavaa käyttää runkomelutason vaativampaa raja-arvoa.
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3.1 Kohteessa sovellettavat vaatimukset
Tärinän ja runkomelun osalta sovelletaan ääniympäristöasetuksen sovellusohjeen mukaisiaohjearvoja, jolloin tärinän tunnusluku vw,95 saa olla enintään 0,30 mm/s ja runkomelun tunnus-luku Lprm enintään 30/35 dB melulle herkissä tiloissa kuten potilas- ja vastaanottohuoneissa.Toimistohuoneissa käytetään tavoitearvona 40/45 dB. Tiukempaa tavoitearvoa sovelletaan ti-loille, joille on esitetty ulkovaipan äänitasoerovaatimus (eteläisimmän rakennusmassan eteläi-nen ja läntinen julkisivu) [6].

3.2 Tärinälle herkkien laitteiden yleiset ohjearvot
Kohteeseen on oletettavasti tulossa kuvantamislaitteita sekä muita mahdollisesti tärinälle herk-kiä laitteita. Julkaisussa Generic vibration criteria for vibration-sensitive equipment [7] Gordonesittää yleiset kriteerit tärinälle käytettäessä eri tarkkuuksien tärinälle herkkiä laitteita. Sallituttärinätasot riippuvat tutkimuslaitteiden tarkkuudesta. Kuvassa 3.1 esitetyt Gordonin kriteeri-käyrät esittävät eri tarkkuuksilla toimivien laitteiden käytölle sallittuja rakennuksen värähtelyno-peuden suurimpia tehollisarvoja terssikaistoittain. Kriteerikäyrät jakavat laitteet luokkiin A…E,joista E edustaa vaativinta luokkaa, jossa sallittu tärinätaso on pienin. Ihminen aistii tärinänvasta kun luokan A arvot ylitetään noin 4…8-kertaisesti. Taulukossa 3.3 on esitetty kuvaukseteri luokkiin kuuluvista laitteista sekä niillä tavoiteltavista tarkkuusluokista. Kuvantamislaitteetovat muissa sairaalakohteissa asettuneet luokkiin VC-A…VC-D. Tavoitearvot ovat laitekohtai-sia ja ne selviävät vasta lopulliselta laitetoimittajalta.

Kuva 3.1. Tärinälle herkkien laitteiden yleiset raja-arvot terssikaistoittain nopeuden tehollisar-voina Gordonin [7] mukaan.
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Taulukko 3.3. Kuvaus eri luokkiin kuuluvien laitteiden ominaisuuksista sekä korkeimmasta sal-litusta nopeustasosta kolmannesosaoktaavikaistoilla taajuusvälillä 8…100 Hz. Luokka VC-Eedustaa tarkimman luokan laitteita [7].

4 LÄHTÖTIEDOT
4.1 Maaperä ja rakennusten perustamistapa

Kohteen perustamistapaselvityksen (A-Insinöörit Civil Oy, 31.5.2019) mukaan maaperä alu-eella on kalliota, joka seuraa maanpinnan muotoja tasolla +11…+25. Avokallioalueiden ulko-puolella on ohuet hiekkaiset sora- ja moreenikerrokset. Rakennetuilla alueilla pintamaa on täyt-töjä. Kohteen maaperä on esitetty kuvassa 4.1.
Rakennuksen kantavat rakenteet suositellaan perustamistapaselvityksessä perustettaviksi an-turoin murskearinan välityksellä tai suoraan louhitun kallion varaan.
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Kuva 4.1. Maaperä kohteen ympäristössä. Lähde: Karttapalvelu Maankamara
4.2 Rata ja liikennöinti

Kohteen eteläpuolella Reijolankadulla on raitiotie, joka yhdistyy Nordenskiöldinkadulla olevaanraitiotiehen. Kohteen sekä raitioteiden vaihteen sijainti on esitetty kuvassa 4.2.
Raitiovaunut liikennöivät sekä Reijolankatua että Nördenskiöldinkatua molempiin suuntiin. Lii-kenteenohjauksen ja muun liikenteen aiheuttamien ruuhkien vuoksi raitiovaunut usein pysäh-tyvät, kiihdyttävät ja hidastavat kohteen kohdalla ja ohitukset tapahtuvat vaihtelevilla nopeuk-silla. Taulukossa 4.1. on esitetty Helsingin kaupungilta saadut raitiovaunujen tyypit, lukumää-rät, keskimääräiset pituudet ja arvioidut nopeudet kohteen kohdalla erikseen yö- ja päiväajalle.
Mittausajankohtana liikennöivä kalusto koostui pääsääntöisesti vanhoista NRV I/II -vaunuistaja muutamista uusista Artic-vaunuista.
Taulukko 4.1. Raitioliikennetiedot.
Vaunutyyppi / tieosuus

Raitio-vaununpituus[m]
Raitio-vaununnopeus[km/h]

Raitiovaunujen lukumääräPäivä (klo 7-22) / Yö (klo 22-7)
Nykytilannev. 2017 Ennustev. 2040

Artic
Nordenskiöldinkatu 28 15 360 / 72 540 / 108
Reijolankatu 28 15 180 / 36 360 / 72
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Kuva 4.2. Kohteen (punaisella merkitty alue) sekä raitioteiden vaihteen sijainti.
5 MITTAUKSET

Mittaukset suoritettiin VTT:n suositusten mukaisesti [4], [5], sillä erotuksella, että mittausjak-sona käytettiin yhtä arkipäivää. Tutkimusten [8] perusteella lyhyemmältä mittausjaksolta saa-tavat tulokset ovat luotettavia, jos liikennöinti toistuu samanlaisena päivittäin ja mittausjaksonajankohta ja pituus valitaan huolellisesti suhteessa rataosalla liikennöivään kalustoon. Käytän-nössä tämä tarkoittaa sitä, että mittausjaksoon sisältyvät kaikki erilaiset junatyypit sekä riittävämäärä ennalta merkitsevimmiksi arvioituja junatyyppejä.
Mittaukset suoritettiin Syscom:in itsenäisillä mittausyksiköillä MR3000. Värähtelyä mitattiinpystysuuntaan sekä molempiin vaakasuuntiin, joista toinen sijoitettiin radan suuntaisesti ja toi-nen rataa vasten kohtisuoraan. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 5.1. Mittauksetsuoritettiin miehitettynä, jolloin mittaustulosten voitiin varmistua aiheutuvan raitioliikenteestä.
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Kuva 5.1. Mittauspisteiden sijainnit kallioon asennettuna. Kaikissa mittauspisteissä mitattiinvärähtelyä kolmeen suuntaan. Kohteen lähin julkisivun on noin 24 metrin etäisyydellä lähim-män raiteen keskilinjasta.
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Kuva 5.2. Mittareiden asennus kiila-ankkureilla kallioon (MP1-6 vasemmalta ylhäältä alkaen).

6 ARVIOINTIMENETELMÄT
6.1 Tärinä

Mitatuille nopeussignaaleille tehtiin taajuuspainotus sekä laskettiin tehollisarvon huippuarvotVTT:n suosituksen mukaisesti [4]. Huippuarvojen osalta valittiin 15 merkittävintä junan ohitusta,joiden perusteella määritettiin maaperän tilastolliset tärinän tunnusluvut vw,95,maa.
Maaperässä mitatut tärinätasot eivät edusta rakennuksessa saavutettavia tärinätasoja. Tärinävaimenee jonkin verran perustuksiin siirryttäessä, mutta voi toisaalta voimistua rakennuksenrungossa ja lattioissa resonanssin seurauksena. Resonanssin toteutuminen edellyttää, että he-rätetaajuus osuu rakenteen ominaistaajuudelle, jolloin rakenne värähtelee voimakkaasti.Edellä kuvatut ilmiöt ovat voimakkaasti taajuudesta riippuvaisia. Maaperästä mitatuista tä-rinätasoista laskettiin rakennuksissa saavutettavat tärinätasot taajuuskaistoittain ottaen huo-mioon tärinän vaimentuminen perustuksiin siirryttäessä sekä voimistuminen edettäessä perus-tuksista rakennuksen runkoon ja lattioihin. Arviointi tehtiin VTT:n ohjeen Rakennukseen siirty-vän liikennetärinän arviointi mukaisesti taajuuskaistoittain [9].
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Tärinän voimistumista rakennuksen rungossa ja lattioissa arviointiin ns. yleisen voimistumisensekä resonanssitarkastelun mukaisesti. Resonanssitarkastelu perustuu pahimpaan mahdolli-seen tilanteeseen, jolloin rungon tai lattioiden ominaistaajuus voimistaa tärinää.
6.2 Runkomelu

Maaperästä mitatuista nopeustasoista laskettiin A-painotetut runkomelutasot VTT:n ohjeenMaaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi mukaisesti [5]. Laskennassa otettiin huomioonrakennustyyppi, rakennusten perustamistapa, resonanssin vaikutus sekä turvamarginaali. Tur-vamarginaalina käytettiin ehdotetun 6 dB sijaan 3 dB, koska maaperän mittaustulokseen sisäl-tyy jo suuri osa laskentamenetelmän muuttujista. 15 merkitsevimmän junan ohituksen osaltalaskettiin runkomelun tilastollinen tunnusluku Lprm.
6.3 Tärinälle herkät laitteet

Tärinälle herkkien laitteiden ohjearvoihin vertailua varten kaikissa mittauspisteissä kolmeensuuntaan mitatut vaunukohtaiset nopeussignaalit suodatettiin terssikaistoille 4-100 Hz. Terssi-kaistakohtaisista nopeussignaaleista laskettiin tehollisarvot ja etsittiin tehollisarvojen huippuar-vot raitiovaunujen ohitusten ajalta. Lopuksi kussakin mittauspisteessä näistä eri ohitusten ai-kaisista tehollisarvojen terssikaistakohtaisista huipuista haettiin suurimmat arvot eri ohitustenväliltä.
7 TULOKSET JA PÄÄTELMÄT
7.1 Tärinä

Mittaustulosten perusteella lasketut tärinätasot maaperässä on esitetty taulukossa 7.1 sekä 15merkitsevimmän osalta liitteessä 1. Liitteessä on lisäksi esitetty keskiarvospektrit terssikaistoit-tain.
Taulukko 7.1. Tärinän tunnusluvut maaperässä mittauspisteittäin.

Mittauspiste Tärinän tunnusluku maaperässä vw,95,maa [mm/s]
Radansuuntaisesti Rataa vasten kohtisuoraan Pystysuuntaan

MP1 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)
MP2 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)
MP3 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)
MP4 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)
MP5 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)
MP6 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)

Rakennuksessa resonanssitarkastelun perusteella arvioidut tärinäntunnusluvut on esitetty tau-lukossa 7.2. Lisäksi liitteessä 1 on esitetty 15 merkitsevimmän ohiajon perusteella lasketut tä-rinän keskiarvospektrit rakennuksen rungon ja lattioiden osalta.
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Taulukko 7.2. Tärinän tunnusluvut rakennuksessa mittauspisteittäin.
Mittauspiste Tärinän tunnusluku rakennuksessa

vw,95,runko [mm/s] vw,95,lattia [mm/s]Radansuuntaisesti Rataa vasten kohtisuoraan Pystysuuntaan
MP1 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)
MP2 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)
MP3 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)
MP4 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)
MP5 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)
MP6 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A) 0,00 (luokka A)

Kaikissa mittauspisteissä mitatut tärinätasot jäivät merkityksettömän alhaisiksi. Pahimmassatapauksessa eli resonanssin voimistaessa tärinätasoja rungon ja lattian osalta sijoitutaan tä-rinäluokkaan A. Tulokset olivat tässä suhteessa odotetun kaltaisia, koska mittaukset suoritettiinkalliosta.
7.2 Runkomelu

Taulukossa 7.3 on esitetty arvioidut runkomelutasot mittauspisteittäin eri kerroksissa. Liit-teessä 1 on esitetty 15 merkitsevimmän junan ohituksen ajalta arvioidut runkomelun enimmäis-tasot alimmassa kerroksessa. Liitteessä on lisäksi esitetty keskiarvospektrit terssikaistoittain.
Taulukko 7.3. Runkomelun tunnusluvut Lprm mittauspisteittäin eri kerroksissa.

Mittauspiste Mittaussuunta Runkomelun tilastollinen tunnusluku Lprm[dB(A)]1. krs 2. krs 3. krs 4. krs
MP1

radansuuntaisesti <30 <30 <30 <30
rataa vasten kohtisuoraan <30 <30 <30 <30
pystysuuntaan <30 <30 <30 <30

MP2
radansuuntaisesti 31 <30 <30 <30
rataa vasten kohtisuoraan <30 <30 <30 <30
pystysuuntaan <30 <30 <30 <30

MP3
radansuuntaisesti <30 <30 <30 <30
rataa vasten kohtisuoraan <30 <30 <30 <30
pystysuuntaan <30 <30 <30 <30

MP4
radansuuntaisesti <30 <30 <30 <30
rataa vasten kohtisuoraan <30 <30 <30 <30
pystysuuntaan <30 <30 <30 <30

MP5
radansuuntaisesti <30 <30 <30 <30
rataa vasten kohtisuoraan <30 <30 <30 <30
pystysuuntaan <30 <30 <30 <30

MP6
radansuuntaisesti <30 <30 <30 <30
rataa vasten kohtisuoraan <30 <30 <30 <30
pystysuuntaan <30 <30 <30 <30
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Tulosten perusteella korkeimmat runkomelutasot saavutettiin mittauspisteessä MP2, jossa tiu-kempi tavoitearvo Lprm 30 dB ylitettiin 1 dB verran alimman kerroksen osalta. Mittauspiste 2sijaitsi kuitenkin lähempänä kuin suunniteltu rakennus, joten suunnitellun rakennuksen etäisyy-dellä arvioidaan em. tavoitearvon täyttyvän.
7.3 Tärinälle herkät laitteet

Liitteessä 2 on esitetty mittauspisteittäin terssikaistakohtaiset tehollisarvojen huippuarvot. Eriterssikaistojen arvot voivat siis olla eri raitiovaunujen ohituksilta ja eri vaiheista ohitusta. Nekuvaavat suurimpia mittausajanjaksona toteutuneita värähtelynopeuden tasoja. Liitteen 2 ku-vaajiin on myös merkitty tehollisarvojen huippuarvojen keskiarvot, joissa on huomioitu kaikkiraitiovaunujen ohiajot. Liitteen 2 kuvaajissa on myös esitetty kuvan 3.1 vertailutasot. Mitatutvärähtelytasot alittavat kaikissa mittauspisteissä kaikkiin mittaussuuntiin tiukimman ohjearvo-tason VC-E.
LIITTEET

1. Mittaustulokset mittauspisteittäin (24 s.)
2. Tärinän enimmäistasot mittauspisteittäin (18 s.)
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1615508.10 Laakson sairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinä MP1 Liite 1.1 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 28 m

aika vw,rms,max suunta15.01.10 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)15.22.32 0,00 I &I 3(vanha) & 2(vanha)15.34.19 0,00 L & I 3(vanha) & 2(vanha)16.31.31 0,00 L 3(vanha)14.09.04 0,00 L&I&L 3(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)15.56.21 0,00 L & L 3(vanha) & 2(vanha)16.54.21 0,00 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha)14.47.42 0,00 L&I&L 2 (vanha) & 3(vanha) & 3(vanha)16.14.28 0,00 L 3(vanha)15.24.45 0,00 L 3(vanha)15.06.01 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)13.43.16 0,00 L 3 (vanha)15.53.14 0,00 I 3(vanha)14.02.55 0,00 L&I&I 3(vanha) & 2(artic)14.52.42 0,00 L&I&L 2 (vanha) & 3(vanha) & 3(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta15.22.32 0,00 I &I 3(vanha) & 2(vanha)16.18.13 0,00 I & L 3(vanha) & 2(artic)15.34.19 0,00 L & I 3(vanha) & 2(vanha)15.01.10 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)
15.53.14 0,00 I 3(vanha)15.06.01 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)14.47.42 0,00 L&I&L 2 (vanha) & 3(vanha) & 3(vanha)15.32.49 0,00 I 3(vanha)13.53.52 0,00 I 3 (vanha)14.23.58 0,00 I 3(vanha)16.36.09 0,00 I 3(vanha)15.24.45 0,00 L 3(vanha)14.54.23 0,00 I 3(vanha)13.49.45 0,00 L 3 (vanha)14.13.29 0,00 I 3(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta15.17.42 0,00 I & L 3(vanha) & 2(vanha)15.22.32 0,00 I &I 3(vanha) & 2(vanha)15.34.19 0,00 L & I 3(vanha) & 2(vanha)
15.01.10 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)15.32.49 0,00 I 3(vanha)15.53.14 0,00 I 3(vanha)16.08.00 0,00 L 2(artic)16.18.13 0,00 I & L 3(vanha) & 2(artic)14.47.42 0,00 L&I&L 2 (vanha) & 3(vanha) & 3(vanha)15.24.45 0,00 L 3(vanha)13.53.52 0,00 I 3 (vanha)15.06.01 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)16.31.31 0,00 L 3(vanha)13.49.45 0,00 L 3 (vanha)15.56.21 0,00 L & L 3(vanha) & 2(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (radansuuntaisesti).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (rataa vasten kohtisuoraan).

junatyyppi

junatyyppi

junatyyppi15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).



Mittaustulokset, tärinä MP1 Liite 1.1 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 28 mTärinäluokkien rajat: luokka A  0,1mm/s, luokka B  0,15mm/s, luokka C  0,3mm/s ja luokka D  0,6mm/s



Mittaustulokset, runkomelu MP1 Liite 1.1 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 28 m

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
14.09.04 27 L&I&L 3(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) alin kerros <30
16.31.31 27 L 3(vanha) + 1 krs <30
15.22.32 27 I &I 3(vanha) & 2(vanha) + 2 krs <30
13.43.16 26 L 3 (vanha) + 3 krs <30
15.53.14 26 I 3(vanha) + 4 krs <30
15.34.19 25 L & I 3(vanha) & 2(vanha) + 5 krs <30
15.24.45 25 L 3(vanha) + 6 krs <30
14.42.42 25 L 3(vanha) + 7 krs <30
15.32.49 24 I 3(vanha) + 8 krs <30
13.53.52 24 I 3 (vanha) + 9 krs <30
15.56.21 24 L & L 3(vanha) & 2(vanha) + 10 krs <30
14.02.55 24 L&I&I 3(vanha) & 2(artic)
14.58.15 24 L & I 2(vanha) & 2(vanha)
15.01.10 24 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)
13.49.45 23 L 3 (vanha)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
15.34.19 24 L & I 3(vanha) & 2(vanha) alin kerros <30
14.02.55 24 L&I&I 3(vanha) & 2(artic) + 1 krs <30
14.58.15 23 L & I 2(vanha) & 2(vanha) + 2 krs <30
16.31.31 23 L 3(vanha) + 3 krs <30
15.24.45 23 L 3(vanha) + 4 krs <30
14.09.04 23 L&I&L 3(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 5 krs <30
15.01.10 23 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha) + 6 krs <30
15.22.32 23 I &I 3(vanha) & 2(vanha) + 7 krs <30
14.42.42 23 L 3(vanha) + 8 krs <30
15.11.28 23 L 3(vanha) + 9 krs <30
16.49.21 23 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 10 krs <30
16.14.28 22 L 3(vanha)
13.43.16 22 L 3 (vanha)
15.53.14 22 I 3(vanha)
15.56.21 22 L & L 3(vanha) & 2(vanha)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
16.31.31 28 L 3(vanha) alin kerros <30
14.58.15 28 L & I 2(vanha) & 2(vanha) + 1 krs <30
15.34.19 28 L & I 3(vanha) & 2(vanha) + 2 krs <30
15.11.28 28 L 3(vanha) + 3 krs <30
15.32.49 27 I 3(vanha) + 4 krs <30
15.22.32 27 I &I 3(vanha) & 2(vanha) + 5 krs <30
15.24.45 27 L 3(vanha) + 6 krs <30
16.14.28 27 L 3(vanha) + 7 krs <30
13.43.16 27 L 3 (vanha) + 8 krs <30
14.02.55 27 L&I&I 3(vanha) & 2(artic) + 9 krs <30
14.09.04 27 L&I&L 3(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 10 krs <30
16.21.55 26 I 3(vanha)
15.53.14 26 I 3(vanha)
14.13.29 26 I 3(vanha)
16.02.36 26 L & I 3(vanha) & 2(vanha)

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).
junatyyppi

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (rataa vasten kohtisuoraan).

junatyyppi

junatyyppi

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (radansuuntaisesti).



Mittaustulokset, runkomelu MP1 Liite 1.1 s.4Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 28 m



1615508.10 Laakson sairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinä MP2 Liite 1.2 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 24 m

aika vw,rms,max suunta15.22.32 0,00 I &I 3(vanha) & 2(vanha)15.34.19 0,00 L & I 3(vanha) & 2(vanha)15.01.10 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)16.54.21 0,00 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha)15.06.01 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)13.59.34 0,00 L 2 (vanha)15.56.21 0,00 L & L 3(vanha) & 2(vanha)16.18.13 0,00 I & L 3(vanha) & 2(artic)13.53.52 0,00 I 3 (vanha)16.08.00 0,00 L 2(artic)15.24.45 0,00 L 3(vanha)16.49.21 0,00 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha)15.17.42 0,00 I & L 3(vanha) & 2(vanha)13.43.16 0,00 L 3 (vanha)15.32.49 0,00 I 3(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta15.17.42 0,00 I & L 3(vanha) & 2(vanha)15.34.19 0,00 L & I 3(vanha) & 2(vanha)15.22.32 0,00 I &I 3(vanha) & 2(vanha)15.01.10 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)
16.18.13 0,00 I & L 3(vanha) & 2(artic)15.56.21 0,00 L & L 3(vanha) & 2(vanha)15.53.14 0,00 I 3(vanha)16.31.31 0,00 L 3(vanha)15.32.49 0,00 I 3(vanha)15.24.45 0,00 L 3(vanha)13.53.52 0,00 I 3 (vanha)16.14.28 0,00 L 3(vanha)14.09.04 0,00 L&I&L 3(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)15.06.01 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)13.43.16 0,00 L 3 (vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta15.01.10 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)15.17.42 0,00 I & L 3(vanha) & 2(vanha)15.22.32 0,00 I &I 3(vanha) & 2(vanha)
16.18.13 0,00 I & L 3(vanha) & 2(artic)15.06.01 0,00 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)16.08.00 0,00 L 2(artic)15.34.19 0,00 L & I 3(vanha) & 2(vanha)15.53.14 0,00 I 3(vanha)13.59.34 0,00 L 2 (vanha)15.56.21 0,00 L & L 3(vanha) & 2(vanha)16.49.21 0,00 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha)15.08.59 0,00 L 2(vanha)15.32.49 0,00 I 3(vanha)13.49.45 0,00 L 3 (vanha)16.59.02 0,00 L 2(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (radansuuntaisesti).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (rataa vasten kohtisuoraan).

junatyyppi

junatyyppi

junatyyppi



Mittaustulokset, tärinä MP2 Liite 1.2 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 24 mTärinäluokkien rajat: luokka A  0,1mm/s, luokka B  0,15mm/s, luokka C  0,3mm/s ja luokka D  0,6mm/s



Mittaustulokset, runkomelu MP2 Liite 1.2 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 24 m

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
16.02.36 32 L & I 3(vanha) & 2(vanha) alin kerros 31
15.22.32 31 I &I 3(vanha) & 2(vanha) + 1 krs <30
16.08.00 31 L 2(artic) + 2 krs <30
16.49.21 26 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 3 krs <30
15.34.19 26 L & I 3(vanha) & 2(vanha) + 4 krs <30
16.31.31 26 L 3(vanha) + 5 krs <30
15.24.45 26 L 3(vanha) + 6 krs <30
14.09.04 26 L&I&L 3(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 7 krs <30
15.11.28 26 L 3(vanha) + 8 krs <30
15.56.21 25 L & L 3(vanha) & 2(vanha) + 9 krs <30
14.02.55 25 L&I&I 3(vanha) & 2(artic) + 10 krs <30
13.43.16 25 L 3 (vanha)
15.32.49 25 I 3(vanha)
13.53.52 25 I 3 (vanha)
15.01.10 24 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
15.34.19 29 L & I 3(vanha) & 2(vanha) alin kerros <30
16.31.31 27 L 3(vanha) + 1 krs <30
15.11.28 27 L 3(vanha) + 2 krs <30
14.09.04 26 L&I&L 3(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 3 krs <30
14.02.55 26 L&I&I 3(vanha) & 2(artic) + 4 krs <30
15.24.45 26 L 3(vanha) + 5 krs <30
16.49.21 26 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 6 krs <30
15.01.10 26 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha) + 7 krs <30
16.14.28 25 L 3(vanha) + 8 krs <30
16.08.00 25 L 2(artic) + 9 krs <30
15.56.21 25 L & L 3(vanha) & 2(vanha) + 10 krs <30
13.43.16 24 L 3 (vanha)
15.22.32 24 I &I 3(vanha) & 2(vanha)
16.02.36 24 L & I 3(vanha) & 2(vanha)
16.34.29 24 L & I 3(vanha) & 2(vanha)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
16.08.00 25 L 2(artic) alin kerros <30
15.34.19 24 L & I 3(vanha) & 2(vanha) + 1 krs <30
15.01.10 24 L&I&I 2 (vanha) & 2(vanha) & 3(vanha) + 2 krs <30
15.22.32 24 I &I 3(vanha) & 2(vanha) + 3 krs <30
16.02.36 24 L & I 3(vanha) & 2(vanha) + 4 krs <30
16.31.31 24 L 3(vanha) + 5 krs <30
14.02.55 23 L&I&I 3(vanha) & 2(artic) + 6 krs <30
14.09.04 23 L&I&L 3(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 7 krs <30
15.24.45 23 L 3(vanha) + 8 krs <30
15.32.49 23 I 3(vanha) + 9 krs <30
16.49.21 23 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 10 krs <30
16.14.28 22 L 3(vanha)
13.43.16 22 L 3 (vanha)
15.11.28 22 L 3(vanha)
15.56.21 22 L & L 3(vanha) & 2(vanha)

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (rataa vasten kohtisuoraan).

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprmjunatyyppi

junatyyppi

junatyyppi

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (radansuuntaisesti).



Mittaustulokset, runkomelu MP2 Liite 1.2 s.4Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 24 m



1615508.10 Laakson sairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinä MP3 Liite 1.3 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 67 m

aika vw,rms,max suunta16.59.02 0,00 L 2(vanha)15.08.59 0,00 L 2(vanha)14.09.04 0,00 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)16.30.45 0,00 I 2(vanha)13.59.34 0,00 L 2(vanha)15.22.32 0,00 I&I 3(vanha) & 2(vanha)16.34.29 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)15.17.42 0,00 I&L 3(vanha) & 2(vanha)15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2 (vanha)16.38.15 0,00 L 2(vanha)16.28.15 0,00 L 2(vanha)15.39.00 0,00 L 2(vanha)14.16.25 0,00 I 2(vanha)14.19.52 0,00 I 2(vanha)15.01.10 0,00 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta15.08.59 0,00 L 2(vanha)16.30.45 0,00 I 2(vanha)14.09.04 0,00 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)16.38.15 0,00 L 2(vanha)
16.59.02 0,00 L 2(vanha)15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2 (vanha)13.59.34 0,00 L 2(vanha)16.36.09 0,00 I 3(vanha)16.08.00 0,00 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha)15.17.42 0,00 I&L 3(vanha) & 2(vanha)15.22.32 0,00 I&I 3(vanha) & 2(vanha)16.28.15 0,00 L 2(vanha)14.19.52 0,00 I 2(vanha)15.27.24 0,00 L 2(vanha)16.18.13 0,00 I&L 3(vanha) & 2(artic)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta13.59.34 0,00 L 2(vanha)16.08.00 0,00 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha)16.18.13 0,00 I&L 3(vanha) & 2(artic)
15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2 (vanha)14.09.04 0,00 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)16.30.45 0,00 I 2(vanha)16.28.15 0,00 L 2(vanha)16.38.15 0,00 L 2(vanha)15.08.59 0,00 L 2(vanha)15.34.19 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)16.59.02 0,00 L 2(vanha)15.22.32 0,00 I&I 3(vanha) & 2(vanha)14.19.52 0,00 I 2(vanha)15.17.42 0,00 I&L 3(vanha) & 2(vanha)16.36.09 0,00 I 3(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (rataa vasten kohtisuoraan).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (radansuuntaisesti).junatyyppi

junatyyppi

junatyyppi



Mittaustulokset, tärinä MP3 Liite 1.3 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 67 mTärinäluokkien rajat: luokka A  0,1mm/s, luokka B  0,15mm/s, luokka C  0,3mm/s ja luokka D  0,6mm/s



Mittaustulokset, runkomelu MP3 Liite 1.3 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 67 m

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
16.02.36 29 L&I 3(vanha) & 2(vanha) alin kerros <30
14.09.04 18 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 1 krs <30
16.59.02 17 L 2(vanha) + 2 krs <30
15.34.19 17 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 3 krs <30
13.59.34 17 L 2(vanha) + 4 krs <30
15.56.21 16 L&L 3(vanha) & 2 (vanha) + 5 krs <30
16.38.15 16 L 2(vanha) + 6 krs <30
15.17.42 16 I&L 3(vanha) & 2(vanha) + 7 krs <30
15.08.59 16 L 2(vanha) + 8 krs <30
16.18.13 16 I&L 3(vanha) & 2(artic) + 9 krs <30
16.28.15 16 L 2(vanha) + 10 krs <30
16.08.00 16 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha)
15.27.24 15 L 2(vanha)
15.39.00 15 L 2(vanha)
14.19.52 15 I 2(vanha)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
16.02.36 30 L&I 3(vanha) & 2(vanha) alin kerros <30
15.27.24 22 L 2(vanha) + 1 krs <30
16.59.02 19 L 2(vanha) + 2 krs <30
14.09.04 19 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 3 krs <30
13.59.34 19 L 2(vanha) + 4 krs <30
15.08.59 18 L 2(vanha) + 5 krs <30
16.38.15 18 L 2(vanha) + 6 krs <30
15.34.19 18 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 7 krs <30
15.56.21 17 L&L 3(vanha) & 2 (vanha) + 8 krs <30
15.17.42 17 I&L 3(vanha) & 2(vanha) + 9 krs <30
16.08.00 17 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha) + 10 krs <30
14.19.52 17 I 2(vanha)
14.13.29 17 I 3(vanha)
16.28.15 17 L 2(vanha)
16.18.13 17 I&L 3(vanha) & 2(artic)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
16.02.36 22 L&I 3(vanha) & 2(vanha) alin kerros <30
14.09.04 19 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 1 krs <30
16.59.02 18 L 2(vanha) + 2 krs <30
15.27.24 18 L 2(vanha) + 3 krs <30
13.59.34 18 L 2(vanha) + 4 krs <30
16.38.15 17 L 2(vanha) + 5 krs <30
15.56.21 17 L&L 3(vanha) & 2 (vanha) + 6 krs <30
15.17.42 17 I&L 3(vanha) & 2(vanha) + 7 krs <30
15.34.19 17 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 8 krs <30
16.08.00 16 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha) + 9 krs <30
14.19.52 16 I 2(vanha) + 10 krs <30
15.08.59 16 L 2(vanha)
16.18.13 16 I&L 3(vanha) & 2(artic)
16.28.15 16 L 2(vanha)
15.39.00 16 L 2(vanha)

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (radansuuntaisesti).

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (rataa vasten kohtisuoraan).

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm

junatyyppi
15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).

junatyyppi

junatyyppi



Mittaustulokset, runkomelu MP3 Liite 1.3 s.4Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 67 m



1615508.10 Laakson sairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinä MP4 Liite 1.4 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 114 m

aika vw,rms,max suunta16.34.29 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)16.08.00 0,00 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha)16.38.15 0,00 L 2(vanha)15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2 (vanha)14.09.04 0,00 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)16.42.45 0,00 I 2(vanha)16.18.13 0,00 I&L 3(vanha) & 2(artic)16.49.21 0,00 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha)14.19.52 0,00 I 2(vanha)16.59.02 0,00 L 2(vanha)16.36.09 0,00 I 3(vanha)13.59.34 0,00 L 2(vanha)15.08.59 0,00 L 2(vanha)15.22.32 0,00 I&I 3(vanha) & 2(vanha)15.17.42 0,00 I&L 3(vanha) & 2(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta14.09.04 0,00 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)15.22.32 0,00 I&I 3(vanha) & 2(vanha)15.53.14 0,00 I 3(vanha)15.08.59 0,00 L 2(vanha)
16.34.29 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)16.38.15 0,00 L 2(vanha)16.08.00 0,00 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha)15.01.10 0,00 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)16.18.13 0,00 I&L 3(vanha) & 2(artic)15.17.42 0,00 I&L 3(vanha) & 2(vanha)15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2 (vanha)16.36.09 0,00 I 3(vanha)14.19.52 0,00 I 2(vanha)16.59.02 0,00 L 2(vanha)13.59.34 0,00 L 2(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta16.18.13 0,00 I&L 3(vanha) & 2(artic)15.08.59 0,00 L 2(vanha)16.08.00 0,00 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha)
14.09.04 0,00 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2 (vanha)14.19.52 0,00 I 2(vanha)16.38.15 0,00 L 2(vanha)14.13.29 0,00 I 3(vanha)15.22.32 0,00 I&I 3(vanha) & 2(vanha)16.36.09 0,00 I 3(vanha)15.34.19 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)16.59.02 0,00 L 2(vanha)14.16.25 0,00 I 2(vanha)13.59.34 0,00 L 2(vanha)16.34.29 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (radansuuntaisesti).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (rataa vasten kohtisuoraan).junatyyppi

junatyyppi

junatyyppi



Mittaustulokset, tärinä MP4 Liite 1.4 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 114 mTärinäluokkien rajat: luokka A  0,1mm/s, luokka B  0,15mm/s, luokka C  0,3mm/s ja luokka D  0,6mm/s



Mittaustulokset, runkomelu MP4 Liite 1.4 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 114 m

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
16.02.36 28 L&I 3(vanha) & 2(vanha) alin kerros <30
16.08.00 22 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha) + 1 krs <30
15.27.24 21 L 2(vanha) + 2 krs <30
14.09.04 19 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 3 krs <30
16.49.21 17 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 4 krs <30
15.34.19 17 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 5 krs <30
15.01.10 17 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha) + 6 krs <30
14.02.55 17 L&I&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(artic) + 7 krs <30
16.36.09 16 I 3(vanha) + 8 krs <30
15.53.14 16 I 3(vanha) + 9 krs <30
13.59.34 15 L 2(vanha) + 10 krs <30
15.08.59 15 L 2(vanha)
15.22.32 15 I&I 3(vanha) & 2(vanha)
16.31.31 15 L 3(vanha)
15.11.28 15 L 3(vanha)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
14.02.55 30 L&I&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(artic) alin kerros <30
14.09.04 29 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 1 krs <30
13.59.34 27 L 2(vanha) + 2 krs <30
15.34.19 27 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 3 krs <30
16.02.36 27 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 4 krs <30
16.31.31 26 L 3(vanha) + 5 krs <30
16.36.09 26 I 3(vanha) + 6 krs <30
16.49.21 25 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 7 krs <30
15.08.59 25 L 2(vanha) + 8 krs <30
16.14.28 25 L 3(vanha) + 9 krs <30
15.56.21 24 L&L 3(vanha) & 2 (vanha) + 10 krs <30
15.53.14 24 I 3(vanha)
15.24.45 24 L 3(vanha)
16.08.00 24 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha)
15.22.32 24 I&I 3(vanha) & 2(vanha)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
14.09.04 24 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) alin kerros <30
14.02.55 23 L&I&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(artic) + 1 krs <30
15.34.19 21 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 2 krs <30
13.59.34 21 L 2(vanha) + 3 krs <30
16.02.36 21 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 4 krs <30
15.08.59 19 L 2(vanha) + 5 krs <30
16.31.31 19 L 3(vanha) + 6 krs <30
16.14.28 18 L 3(vanha) + 7 krs <30
16.36.09 18 I 3(vanha) + 8 krs <30
16.49.21 18 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 9 krs <30
15.22.32 18 I&I 3(vanha) & 2(vanha) + 10 krs <30
15.01.10 18 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)
15.24.45 18 L 3(vanha)
15.56.21 18 L&L 3(vanha) & 2 (vanha)
14.16.25 18 I 2(vanha)

junatyyppi
Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (rataa vasten kohtisuoraan).

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (radansuuntaisesti).

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).

junatyyppi

junatyyppi



Mittaustulokset, runkomelu MP4 Liite 1.4 s.4Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 114 m



1615508.10 Laakson sairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinä MP5 Liite 1.5 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 159 m

aika vw,rms,max suunta15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2 (vanha)16.42.45 0,00 I 2(vanha)15.17.42 0,00 I&L 3(vanha) & 2(vanha)16.34.29 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)16.49.21 0,00 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha)14.16.25 0,00 I 2(vanha)15.22.32 0,00 I&I 3(vanha) & 2(vanha)16.30.45 0,00 I 2(vanha)15.01.10 0,00 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)16.54.21 0,00 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha)14.13.29 0,00 I 3(vanha)16.14.28 0,00 L 3(vanha)15.24.45 0,00 L 3(vanha)15.08.59 0,00 L 2(vanha)14.09.04 0,00 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2 (vanha)16.42.45 0,00 I 2(vanha)15.17.42 0,00 I&L 3(vanha) & 2(vanha)16.34.29 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)
15.01.10 0,00 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)16.38.15 0,00 L 2(vanha)14.09.04 0,00 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)14.19.52 0,00 I 2(vanha)16.18.13 0,00 I&L 3(vanha) & 2(artic)15.08.59 0,00 L 2(vanha)15.34.19 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)14.13.29 0,00 I 3(vanha)16.30.45 0,00 I 2(vanha)13.44.59 0,00 I 3(vanha)16.36.09 0,00 I 3(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2 (vanha)16.42.45 0,00 I 2(vanha)15.17.42 0,00 I&L 3(vanha) & 2(vanha)
16.34.29 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)15.01.10 0,00 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)16.49.21 0,00 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha)15.08.59 0,00 L 2(vanha)16.18.13 0,00 I&L 3(vanha) & 2(artic)14.09.04 0,00 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)15.22.32 0,00 I&I 3(vanha) & 2(vanha)14.13.29 0,00 I 3(vanha)16.38.15 0,00 L 2(vanha)15.53.14 0,00 I 3(vanha)16.36.09 0,00 I 3(vanha)15.52.13 0,00 I 2(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (rataa vasten kohtisuoraan).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (radansuuntaisesti).junatyyppi

junatyyppi

junatyyppi



Mittaustulokset, tärinä MP5 Liite 1.5 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 159 mTärinäluokkien rajat: luokka A  0,1mm/s, luokka B  0,15mm/s, luokka C  0,3mm/s ja luokka D  0,6mm/s



Mittaustulokset, runkomelu MP5 Liite 1.5 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 159 m

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
15.39.00 17 L 2(vanha) alin kerros <30
16.49.21 16 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 1 krs <30
15.52.13 14 I 2(vanha) + 2 krs <30
13.53.52 14 I 3(vanha) + 3 krs <30
16.36.09 14 I 3(vanha) + 4 krs <30
14.02.55 13 L&I&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(artic) + 5 krs <30
13.43.16 13 L 3(vanha) + 6 krs <30
14.09.04 12 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 7 krs <30
16.38.15 12 L 2(vanha) + 8 krs <30
15.34.19 12 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 9 krs <30
15.56.21 12 L&L 3(vanha) & 2 (vanha) + 10 krs <30
15.27.24 12 L 2(vanha)
15.01.10 12 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)
16.42.45 12 I 2(vanha)
13.59.34 12 L 2(vanha)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
15.52.13 20 I 2(vanha) alin kerros <30
16.36.09 19 I 3(vanha) + 1 krs <30
16.49.21 17 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 2 krs <30
15.27.24 16 L 2(vanha) + 3 krs <30
14.09.04 15 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 4 krs <30
15.39.00 15 L 2(vanha) + 5 krs <30
15.34.19 15 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 6 krs <30
14.02.55 14 L&I&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(artic) + 7 krs <30
15.01.10 14 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha) + 8 krs <30
13.53.52 14 I 3(vanha) + 9 krs <30
15.56.21 14 L&L 3(vanha) & 2 (vanha) + 10 krs <30
15.53.14 14 I 3(vanha)
15.22.32 13 I&I 3(vanha) & 2(vanha)
13.59.34 13 L 2(vanha)
14.13.29 13 I 3(vanha)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
15.39.00 18 L 2(vanha) alin kerros <30
16.49.21 13 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 1 krs <30
15.52.13 13 I 2(vanha) + 2 krs <30
16.36.09 12 I 3(vanha) + 3 krs <30
14.09.04 12 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 4 krs <30
15.34.19 12 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 5 krs <30
13.53.52 12 I 3(vanha) + 6 krs <30
14.02.55 12 L&I&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(artic) + 7 krs <30
15.01.10 12 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha) + 8 krs <30
13.59.34 12 L 2(vanha) + 9 krs <30
15.22.32 12 I&I 3(vanha) & 2(vanha) + 10 krs <30
14.13.29 12 I 3(vanha)
16.34.29 12 L&I 3(vanha) & 2(vanha)
15.53.14 12 I 3(vanha)
15.56.21 11 L&L 3(vanha) & 2 (vanha)

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).

junatyyppi

junatyyppi

junatyyppi
Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (radansuuntaisesti).

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (rataa vasten kohtisuoraan).

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm



Mittaustulokset, runkomelu MP5 Liite 1.5 s.4Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 159 m



1615508.10 Laakson sairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinä MP6 Liite 1.6 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 176 m

aika vw,rms,max suunta15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2(vanha)16.08.00 0,00 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha)16.42.45 0,00 I 2(vanha)15.17.42 0,00 I&L 3(vanha) & 2(vanha)16.34.29 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)14.16.25 0,00 I 2(vanha)16.49.21 0,00 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha)15.01.10 0,00 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)13.59.34 0,00 L 2(vanha)16.38.15 0,00 L 2(vanha)14.13.29 0,00 I 3(vanha)16.30.45 0,00 I 2(vanha)15.22.32 0,00 I&I 3(vanha) & 2(vanha)15.34.19 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)15.52.13 0,00 I 2(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2(vanha)16.42.45 0,00 I 2(vanha)16.08.00 0,00 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha)15.17.42 0,00 I&L 3(vanha) & 2(vanha)
15.01.10 0,00 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)16.34.29 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)16.38.15 0,00 L 2(vanha)15.53.14 0,00 I 3(vanha)14.16.25 0,00 I 2(vanha)14.19.52 0,00 I 2(vanha)15.22.32 0,00 I&I 3(vanha) & 2(vanha)14.13.29 0,00 I 3(vanha)16.36.09 0,00 I 3(vanha)13.44.59 0,00 I 3(vanha)15.34.19 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

aika vw,rms,max suunta junatyyppi15.56.21 0,00 L&L 3(vanha) & 2(vanha)16.08.00 0,00 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha)16.42.45 0,00 I 2(vanha)
15.17.42 0,00 I&L 3(vanha) & 2(vanha)16.34.29 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)15.01.10 0,00 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)16.38.15 0,00 L 2(vanha)15.22.32 0,00 I&I 3(vanha) & 2(vanha)14.13.29 0,00 I 3(vanha)16.49.21 0,00 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha)14.09.04 0,00 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha)16.18.13 0,00 I&L 3(vanha) & 2(artic)15.34.19 0,00 L&I 3(vanha) & 2(vanha)13.44.59 0,00 I 3(vanha)16.56.05 0,00 I 2(vanha)tärinän tunnusluku wv,95,maa0,00 mm/stärinäluokka A

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (rataa vasten kohtisuoraan).

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (radansuuntaisesti).junatyyppi

junatyyppi



Mittaustulokset, tärinä MP6 Liite 1.6 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 176 mTärinäluokkien rajat: luokka A  0,1mm/s, luokka B  0,15mm/s, luokka C  0,3mm/s ja luokka D  0,6mm/s



Mittaustulokset, runkomelu MP6 Liite 1.6 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 176 m

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
16.42.45 28 I 2(vanha) alin kerros <30
13.44.59 21 I 3(vanha) + 1 krs <30
16.49.21 14 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 2 krs <30
15.27.24 14 L 2(vanha) + 3 krs <30
16.08.00 14 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha) + 4 krs <30
16.54.21 13 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 5 krs <30
14.02.55 13 L&I&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(artic) + 6 krs <30
14.09.04 13 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 7 krs <30
15.11.28 12 L 3(vanha) + 8 krs <30
13.59.34 12 L 2(vanha) + 9 krs <30
15.34.19 12 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 10 krs <30
15.53.14 12 I 3(vanha)
16.28.15 12 L 2(vanha)
14.16.25 12 I 2(vanha)
15.01.10 12 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
13.44.59 26 I 3(vanha) alin kerros <30
16.08.00 19 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha) + 1 krs <30
15.27.24 19 L 2(vanha) + 2 krs <30
15.34.19 17 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 3 krs <30
16.49.21 17 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 4 krs <30
16.28.15 16 L 2(vanha) + 5 krs <30
16.42.45 15 I 2(vanha) + 6 krs <30
15.01.10 15 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha) + 7 krs <30
13.53.52 15 I 3(vanha) + 8 krs <30
15.11.28 15 L 3(vanha) + 9 krs <30
14.09.04 15 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 10 krs <30
15.53.14 14 I 3(vanha)
15.22.32 14 I&I 3(vanha) & 2(vanha)
16.36.09 14 I 3(vanha)
15.32.49 14 I 3(vanha)

aika LpAS,max [dB(A)] suunta kerros Lprm [dB(A)]
13.44.59 20 I 3(vanha) alin kerros <30
16.42.45 15 I 2(vanha) + 1 krs <30
16.08.00 14 L&L&I 2(artic) & 3(vanha) & 2(vanha) + 2 krs <30
15.56.21 14 L&L 3(vanha) & 2(vanha) + 3 krs <30
15.27.24 14 L 2(vanha) + 4 krs <30
16.49.21 13 L&I&L&L&I 3(vanha) & 3(vanha) & 2(vanha) & 3(artic) & 3(vanha) + 5 krs <30
13.59.34 13 L 2(vanha) + 6 krs <30
15.34.19 13 L&I 3(vanha) & 2(vanha) + 7 krs <30
14.09.04 13 L&I&L 2(vanha) & 2(artic) & 3(vanha) + 8 krs <30
15.52.13 13 I 2(vanha) + 9 krs <30
16.14.28 13 L 3(vanha) + 10 krs <30
15.01.10 13 L&I&I 3(vanha) & 2(vanha) & 2(vanha)
14.13.29 13 I 3(vanha)
16.30.45 13 I 2(vanha)
15.22.32 13 I&I 3(vanha) & 2(vanha)

junatyyppi
Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta x (radansuuntaisesti).

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta y (rataa vasten kohtisuoraan).

Ohjearvoon verrannollinenrunkomelutaso Lprm

15 merkitsevintä junan ohitusta. Mittaussuunta z (pystysuunta).

junatyyppi

junatyyppi



Mittaustulokset, runkomelu MP6 Liite 1.6 s.4Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 176 m



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP1 Liite 2.1 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 28 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta x, radansuuntaisesti
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Mittaussuunta x

suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP1 Liite 2.1 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 28 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta y, rataa vasten kohtisuoraan
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Mittaussuunta y

suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP1 Liite 2.1 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 28 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta z, pystysuuntaan
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Mittaussuunta z

suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP2 Liite 2.2 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 24 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta x, radansuuntaisesti
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suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP2 Liite 2.2 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 24 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta y, rataa vasten kohtisuoraan
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suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP2 Liite 2.2 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 24 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta z, pystysuuntaan
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Mittaussuunta z

suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP3 Liite 2.3 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 67 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta x, radansuuntaisesti
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Mittaussuunta x

suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP3 Liite 2.3 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 67 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta y, rataa vasten kohtisuoraan
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suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP3 Liite 2.3 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 67 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta z, pystysuuntaan
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Mittaussuunta z

suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP4 Liite 2.4 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 114 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta x, rataa vasten kohtisuoraan
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suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP4 Liite 2.4 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 114 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta x, radansuuntaisesti
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suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP4 Liite 2.4 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 114 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta z, pystysuuntaan
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Mittaussuunta z

suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP5 Liite 2.5 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 159 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta x, radansuuntaisesti

1,000

10,000

100,000

4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100

v RM
S,m

ax
[µm

/s]

Taajuus [Hz]

Mittaussuunta x

suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP5 Liite 2.5 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 159 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta y, rataa vasten kohtisuoraan
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suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP5 Liite 2.5 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 159 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta z, pystysuuntaan
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Mittaussuunta z

suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP6 Liite 2.6 s.1Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 176 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta x, radansuuntaisesti
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suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP6 Liite 2.6 s.2Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 176 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta y, rataa vasten kohtisuoraan
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suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E



1615508.10 Laakson yhteissairaalaMittauspvm: 17.5.2019Mittaustulokset, tärinän enimmäistasot MP6 Liite 2.6 s.3Etäisyys lähimmän raiteen keskilinjasta n. 176 mMittaus kalliosta.Mittaussuunta z, pystysuuntaan
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Mittaussuunta z

suurimmat nopeuden tehollisarvojen hetkelliset enimmäisarvot
nopeuden tehollisarvojen hetkellisten enimmäisarvojen keskiarvo
VC-A
VC-B
VC-C
VC-D
VC-E














































































































