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Koskelan sairaalan alueella toimii sosiaali- ja terveysviraston monipuo-
linen palvelukeskus. Palvelukeskuksen käytössä on tällä hetkellä suuri
piha-alue, jolla sijaitsee myös rollaattori- ja pyörätuolilenkki "Myötätuuli
/ Medvind".

Asemakaavan muutoksen yhteydessä monipuolinen palvelukeskus siir-
retään Kunnalliskodintien toiselle puolelle pesuloiden tontille kortteliin
26979. Sosiaali- ja terveystoimen tarpeisiin on osoitettu erityisasumisen
ja siihen liittyvien palveluiden (AKS) kerrosalaa 20 000 k-m2 monipuo-
lista palvelukeskusta varten.

Asuinkerrosalan lisäksi 1 800 k-m2 on osoitettu päivittäistavarakaupan
tiloiksi (AL/m) kortteliin 26960 eli samalle puolelle Kunnalliskodintietä
kuin monipuolinen palvelukeskus ja yhteensä 830 k-m2 maantasoker-
roksissa liiketiloihin (AK) mm. vastapäätä tulevaa monipuolista palvelu-
keskusta.

Kaavaselostuksen mukaan monipuolisen palvelukeskuksen toimintojen
suunnittelussa sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on ollut sijoittaa
pääosin palvelu- ja apu- sekä pysäköintitiloja rakennuskokonaisuuden
alimpaan kerrokseen ja pääosa ryhmäkodin asunnoista niiden yläpuo-
lelle. Yksikerroksisten rakennuskokonaisuuden osille on suunniteltu
kattopihoja muistisairaiden ulkoilua varten. Kaavaan on annettu sitä
koskien määräys yksikerroksisten rakennusosien katon toteuttamisesta
viherkattoisena. Istutettavaksi alueen osaksi merkityn alueen puusto tu-
lee säilyttää ja täydentää istuttaen puita ja pensaita. Istutettavan alueen
osan on tarkoitus yhdistyä visuaalisesti pohjoispuolella olevaan puis-
toon.

Uuden monipuolisen palvelukeskuksen rakennusten kerrosluvut vaihte-
levat kolmesta seitsemään. Korkea massa varjostaa tontti-istutettavaksi
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määriteltyä piha-aluetta. Asemakaavassa tulee huolehtia, että asukkail-
le on mahdollista järjestää aurinkoista piha-aluetta oleskelua ja ulkoilua
varten.

Asemakaavan muutoksen myötä asukkaiden mahdollisuudet vihera-
lueilla liikkumiseen heikkenevät. Siksi on tärkeää, että tontin viereen
kaavoitettava puisto Koskelanhaka (VP) on myös palvelukeskuksen
käytössä. Sinne tulee järjestää turvallinen suora yhteys palvelukeskuk-
sesta. Puiston suunnittelussa, kalusteissa ja varusteissa tulee ottaa
huomioon ikäihmisten tarpeet.

Pysäköinti on järjestetty pääosin maanalaisiin tai kannenalaisiin pysä-
köintilaitoksiin. Korttelin 26979 autopaikkojen vähimmäismääräksi on
määrätty asemakaavassa 1 autopaikka / 380 – 320 k-m2. Sosiaali ja
terveysviraston mielestä autopaikkatarve on pienempi kuin kaavassa
on esitetty. Monipuolisen palvelukeskuksen asukkaat ovat muistisairai-
ta, eikä heillä ole autoja käytössä. Kaupungin päivitettävänä olevaan
autopaikkojen mitoitusohjeeseen sosiaali- ja terveysvirasto on esittänyt
autopaikkojen tarpeeksi 1 autopaikka/400 k-m2. Autopaikat tulee voida
sijoittaa myös kadunvarsille.

Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen tilat suunnitellaan monikäyt-
töisiksi ja muunneltaviksi, joten myös asemakaavan tulee olla riittävän
väljä.

Monipuolisesta palvelukeskuksesta halutaan turvallinen ylitys Kunnal-
liskodintien yli Koskelan sairaala-alueen puistoalueelle, jossa tulee säi-
lymään rollaattori- ja pyörätuolilenkki "Myötätuuli / Medvind", jota myös
monipuolisen palvelukeskuksen asukkaat ja asiakkaat käyttävät.

Monipuolisten palvelukeskusten yhtenä tehtävänä on kotona asumisen
tukeminen. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman
ja Stadin ikäohjelman tavoitteiden mukaan ikääntyneiden asuntoja pyri-
tään sijoittamaan omatoimisuuden vahvistamiseksi monipuolisten pal-
velukeskusten lähelle. Ohjelman tavoitteena on myös tarjota esteettö-
män asumisen vaihtoehtoja kaupungin omassa asuntokannassa, pa-
rantaa asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumiseen ja edistää hissien
rakentamista vanhaan asuntokantaan sekä huomioida liikkumis- ja toi-
mintaesteiset Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vapautuvien esteettö-
mien vuokra-asuntojen jaossa. Näiden tavoitteiden toteuttaminen on
tärkeää erityisesti monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi
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