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Helsingin kaupunginmuseon lausunto poikkeamispäätöshakemuk-
sesta osoitteessa Stenbäckinkatu 9, Meilahti

HEL 2022-001275 T 10 04 01

Haetaan poikkeamispäätöstä ja sen jälkeen uutta rakennuslupaa vuo-
deosastorakennukselle, jonka määräaikainen lupa on umpeutunut tou-
kokuussa 2021. Rakennus on valmistunut vuonna 2011 Meilahden sai-
raalan vuodeosastotornin peruskorjauksen väistötiloiksi. Lupaa haettiin 
alun perin tilapäiselle rakennukselle viideksi vuodeksi. Väistötilatarve 
alueella on jatkunut, ja vuonna 2015 haettiin uusi lupa uuden kaavan 
(12257) nojalla. Lainaus luvasta: "rakennus muutetaan määräajan pai-
kallaan pysytettäväksi rakennukseksi uuden, lainvoiman saaneen ase-
makaavan mahdollistamalla tavalla". Lupa oli voimassa määräajan, 
24.5.2021 saakka. Rakennus on edelleen tarpeellinen alueella jatku-
vien rakennushankkeiden vuoksi. Väistötilojen tarve on suuri, jotta kes-
keytymätön sairaalatoiminta voidaan turvata. Nyt haetaan lupaa raken-
nuksen pysyttämiseksi paikoillaan 10 vuodeksi.

Rakennus on rakennettu rakennusalueen ulkopuolelle viheralueelle. 
Suunnitelman lähtökohta on ollut, että rakennus ei turmele ympäris-
töään, ja että rakennuksen ala ja sen ympäristö voidaan palauttaa ra-
kentamista edeltävään asuun, kun rakennus poistuu. Rakennus on sen 
vuoksi perustettu porapaaluperustuksin. Nostamalla massa maasta on 
maasto voitu säilyttää ja kallion ja kasvillisuuden vauriot minimoida.

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta. Hakemus on jo kolmas sijoitusaikaa koskeva pidennys-
hakemus. Ensimmäinen sijoituslupa on annettu vuonna 2011 viideksi 
vuodeksi ja tätä lupaa jatkettiin vuonna 2015 viidellä vuodella. Nyt lu-
paa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Kaupunginmuseo esittää huolensa 
tilapäisen käytön jatkumisesta alueella, nyt esillä olevan hakemuksen 
mukaisesti kaiken kaikkeaan yli 20 vuoden ajan. Voimassa olevassa 
asemakaavassa vuodelta 2015 poikkeamispäätöstä koskeva alue on 
merkitty istutetun tai luonnonmukaisena säilytettävän alueen osaksi, 
jossa tulee olla puita ja pensaita. On toivottavaa, ettei kohteesta muo-
dostu vuosien kuluessa pysyvää sairaalarakennusten väliaikaistilaa 
Meilahden valtakunnallisesti arvokkaaseen sairaalaympäristössä.
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