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§ 131
Valtuutettu Yrjö Hakasen  toivomusponsi vesiliikuntatilojen toteutta-
misesta Koskelan sairaala-alueella

HEL 2017-005416 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
19.4.2017 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, toivomusponsi 2, Kvsto 19.4.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 19.4.2017 kunnan asukkaan aloitetta vesivoimistelual-
taan ja liikuntatilojen rakentamisesta Koskelan alueelle kaupunginval-
tuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koskelan monipuolisen palvelu-
keskuksen ja sairaala-alueen suunnittelussa selvitetään vielä mahdolli-
suusuudet vesiliikunnan tarvitsemien tilojen toteuttamiseen." (Yrjö Ha-
kanen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuute-
tuille.
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Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen hanke on uudisrakennus, jo-
ka korvaa Koskelan alueella sijaitsevat monipuolisen palvelukeskuksen 
ja kotihoidon tilat. Monipuolisten palvelukeskusten toiminnan sisältö ke-
hittyy jatkossa ns. muistikylä -toimintamallin mukaiseksi. Suljetun hoito-
yksikön sijaan muistisairas voi liikkua ja elää normaalia elämää rajatulla 
alueella.

Hankkeeseen sisältyvä palvelukeskus tarjoaa asiakkaille, helsinkiläisille 
eläkeläisille ja työttömille, toimintakykyä ylläpitäviä palveluja kuten lii-
kuntaa, yhteistä tekemistä ja yhteisöllisiä tapahtumia. Se toimii vapaa-
ehtoisten ja omaishoitajien tukipisteenä. Palvelukeskusten liikuntatoi-
minnan yhtenä tavoitteena on tukea kotona selviytymistä ja mahdolli-
sesti siirtää muiden palveluiden kuten koti- ja laitoshoidon tarvetta myö-
hemmäksi. Tarjolla on runsaasti erilaisia ja eritasoisia liikuntaryhmiä.   

Helsingissä liikuntaa ikäihmisille tarjoavia tahoja on useita. Helsingin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tuottaa ohjattua senioriliikuntaa ja eri-
tyisliikuntaa. Ikääntyneille suunnattuja palveluja täydentävät lisäksi lä-
hiöliikunnan palvelut sekä järjestöjen kanssa toteutettavat erityisliikun-
nan yhteistyökurssit. Lisäksi Helsingissä liikuntaa tuottaa muun muassa 
työväenopisto, liikuntaseurat sekä yksityiset palveluntarjoajat. Koskelan 
alueen läheisyydessä kohtuullisen matkan ja hyvien kulkuyhteyksien 
päässä on mm. Mäkelänrinteen Uintikeskus ja kesäisin Kumpulan 
maauimala sekä Kinaporin palvelukeskus, jossa on tarjolla vesijump-
paa.

Koskelan monipuoliseen palvelukeskuksen 16.2.2016 hyväksytyssä 
tarvekuvauksessa on palvelukeskukseen suunniteltu kuntosali ja useita 
monitoimitiloja, joita voidaan käyttää liikunta- ja harrastetiloina. Koske-
lan monipuolisen palvelukeskuksen konseptin mukaisten toimintojen li-
säksi tilojen ja toiminnan suunnittelussa ei ole mukana vesivoimistelual-
taan tiloja.

Helsingin kaupunki tarjoaa tällä hetkellä monipuoliset mahdollisuudet 
liikkumiseen ja valittavissa on monenlaisia vaihtoehtoja, jotka edistävät 
helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, toivomusponsi 2, Kvsto 19.4.2017 asia 19
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.10.2017 § 55

HEL 2017-005416 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla vesiliikunnan ja muiden liikuntatilo-
jen lisätilan tarve nähdään tärkeänä kaupungin kasvun kannalta. Sa-
malla kuitenkin ymmärretään, että Koskelan monipuolisen palvelukes-
kuksen konseptin mukaisten toimintojen lisäksi tilojen ja toiminnan 
suunnittelussa ei ole mukana vesivoimistelualtaan tiloja.

Liikunnalla tiedetään olevan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ihmis-
ten terveyteen ja hyvinvointiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla allas-
tilan lisätarve nähdään myös tärkeänä ja ikääntyneiden ja tukea ja 
apua tarvitsevien etuna.

Liikuntaviraston teettämissä liikuntapaikkojen saavutettavuustarkaste-
luissa uimahallien ja maauimaloiden kohdalla on saavutettavuudessa 
nähtävissä enemmän alueellisia eroja ja erinomaisen saavutettavuuden 
alue on selvästi pienempi kuin muiden tarkasteltujen liikuntapaikkojen 
kohdalla. Tarkasteluissa ei kuitenkaan Koskelan alueen heikompi ase-
ma vesiliikuntapalveluiden osalta verrattuna muihin alueisiin ei ole tullut 
ilmi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 § 241

HEL 2017-005416 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Yrjö Hakasen vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Kos-
kelan alueelle koskevaan toivomusponteen seuraavan lausunnon:

”Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen hanke on uudisrakennus, jo-
ka korvaa Koskelan alueella sijaitsevat monipuolisen palvelukeskuksen 
ja kotihoidon tilat. Monipuolisten palvelukeskusten toiminnan sisältö ke-
hittyy jatkossa ns. muistikylä -toimintamallin mukaiseksi. Lähtökohtana 
on asiakkaan aikaisempi elämänhistoria ja elinympäristö, joka muistut-
taa mahdollisimman paljon normaalia elinympäristöä erilaisine palvelui-
neen. Suljetun hoitoyksikön sijaan muistisairas voi liikkua ja elää nor-
maalia elämää rajatulla alueella.

Hankkeeseen sisältyvä palvelukeskus tarjoaa asiakkaille, helsinkiläisille 
eläkeläisille ja työttömille, toimintakykyä ylläpitäviä palveluja kuten lii-
kuntaa, yhteistä tekemistä ja yhteisöllisiä tapahtumia. Se toimii vapaa-
ehtoisten ja omaishoitajien tukipisteenä. Palvelukeskusten liikuntatoi-
minnan yhtenä tavoitteena on tukea kotona selviytymistä ja mahdolli-
sesti siirtää muiden palveluiden kuten koti- ja laitoshoidon tarvetta myö-
hemmäksi. Tarjolla on runsaasti erilaisia ja eritasoisia liikuntaryhmiä. 
Ammattilaiset vastaavat asiantuntemusta vaativan, toimintakyvyltään 
alentuneen asiakaskunnan liikuntaryhmien ohjaamisesta.

Helsingissä liikuntaa ikäihmisille tarjoavia tahoja on useita. Helsingin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tuottaa ohjattua senioriliikuntaa ja eri-
tyisliikuntaa. Ikääntyneille suunnattuja palveluja täydentävät lisäksi lä-
hiöliikunnan palvelut sekä järjestöjen kanssa toteutettavat erityisliikun-
nan yhteistyökurssit. Lisäksi Helsingissä liikuntaa tuottaa muun muassa 
työväenopisto, liikuntaseurat sekä yksityiset palveluntarjoajat. Koskelan 
alueen läheisyydessä kohtuullisen matkan ja hyvien kulkuyhteyksien 
päässä on mm. Mäkelänrinteen Uintikeskus ja kesäisin Kumpulan 
maauimala sekä Kinaporin palvelukeskus, jossa on tarjolla vesijump-
paa.

Koskelan monipuoliseen palvelukeskuksen 16.2.2016 hyväksytyssä 
tarvekuvauksessa on palvelukeskukseen suunniteltu kuntosali ja useita 
monitoimitiloja, joita voidaan käyttää liikunta- ja harrastetiloina. Vesivoi-
misteluallasta palvelukeskuksen yhteyteen ei ole suunniteltu. Sosiaali- 
ja terveystoimen toimialaan eivät ensisijaisesti kuulu erilaisten liikunta-
palvelujen kehittäminen, liikuntapaikkojen investoinnit ja ylläpitäminen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikunnalla tiedetään olevan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ihmis-
ten terveyteen ja hyvinvointiin. Helsingin kaupunki tarjoaa jo tällä het-
kellä monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen ja valittavissa on mo-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 5 (5)
Kaupunginhallitus

Asia/15
05.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Aleksanterinkatu 22-24 +358 9 310 36106 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki PL 1 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

nenlaisia vaihtoehtoja, jotka edistävät helsinkiläisten terveyttä ja hyvin-
vointia."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Säilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43935

minna.saila(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi


