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Asia:

Satasairaalan L- ja S-rakennusten purkamislupahakemus
Satasairaala/Satakunnan sairaanhoitopiiri hakee lupaa Satasairaalan L- ja Srakennusten purkamiseen. Syyksi purkamiselle ilmoitetaan, että alueelle
suunnitellaan uudisrakentamista. Purettava kerrosala on hakijan ilmoituksen
mukaan 12 436 m2. Rakennukset ovat olleet tyhjillään uuden naisten ja lasten
sairaalan valmistumisesta lähtien vuonna 2015.
Satasairaalan alueen nykyinen asemakaava on tullut voimaan 7.11.2019. Uudessa
asemakaavassa L-osan paikalle ei ole enää osoitettu rakentamista. S-osan paikalle
asemakaava mahdollistaa osin 5-kerroksisen, osin 3-kerroksisen Sosiaalitointa- ja
terveydenhuoltoa palvelevan rakennuksen rakentamisen (YS-7). Kumpaankaan
rakennukseen ei kohdistu suojelua. Asemakaavan muutoksen taustaselvitykseksi
Satasairaalan alueella toteutettiin rakennushistoriallinen selvitys kesällä 2018
(arkkitehti Sanna Ihatsu, CasaCo Studio Oy). Selvityksessä sairaalan kaikki osat
arvotettiin. Arvottamiseen osallistuivat selvityksen tekijän ohella Satasairaalan,
Porin kaupunkisuunnittelun ja Satakunnan Museon edustajat. Asemakaavan
suojeluratkaisu vastaa rakennushistoriaselvityksen arvotusta.
Porin yleisestä sairaalalasta muodostettiin Satakunnan keskussairaala vuonna
1965. Muutos toi sairaalalle uusia tehtäviä, joihin vastaamiseksi päätettiin rakentaa
laajennusosa synnytystoiminnoille. S-sairaalan, jonne tulivat synnytyssali- ja
synnyttäneiden vuodeosastotilat, suunnitteli Porin kaupungin tilaamana
Arkkitehtitoimisto Olaf Küttner vuonna 1968. Rakennus valmistui vuonna 1970.
Rakennusvaiheen jälkeen rakennuksen ulko- ja sisäpinnat ovat kokeneet monia
muutoksia. Rakennushistoriaselvityksen mukaan rakennusta ei ole rakennettu
minkään laajemman aluesuunnitelman ajatusten perusteella, vaan se on toteutettu
Yleisen sairaalan laajennusosana. Rakennus on tavanomainen laitosrakennus,
jossa ei ole erityisiä arvoja. Selvityksessä rakennusta ei esitetty suojeltavaksi.
Lastensairaalan eli L-rakennuksen suunnittelu, josta vastasi jo vuonna 1973
keskussairaalan suunnittelukilpailun voittanut Arkkitehtitoimisto Veijo Martikainen
Ky, valmistui vuonna 1980. Rakentaminen alkoi saman vuoden lopussa. Uudet
lastenosastot otettiin käyttöön 11.10.1982. Professori Veijo Martikainen on
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suunnitellut kilpailuvoiton tuloksena sairaalan K-, L-, M-, R-, T- ja V-osat.
Satakunnan keskussairaalan ohella hän on suunnitellut useita muita
sairaalarakennuksia, joista osan yhdessä arkkitehti Erkki Helamaan kanssa. Lrakennus on säilynyt sekä sisä- että ulkotiloiltaan hyvin alkuperäisenä.
Rakennushistoriaselvityksen mukaan rakennus on arvokas sekä
sairaalarakentamisen sekä sairaalakokonaisuuden kannalta. Lisäksi sillä on
rakennustaiteellisia arvoja ja se on säilyneisyydeltään arvokas. Johtuen
nykyaikaisen sairaalatoiminnan varsin ankarista vaatimuksista ja laajennustarpeista,
rakennushistoriaselvityksessä esitettiin suojeltaviksi ainoastaan sairaalan
alkuperäiset, 1930-luvulla rakennetut osat.
Koska Satasairaalan alueen tuoreessa asemakaavassa ei rakennushistoriaselvityksen mukaisesti ole osoitettu S- ja L-rakennuksia suojelukohteina, ei Satakunnan
Museolla ole huomautettavaa niiden purkuaikeista.
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