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Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 213
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Ksv 2482_1 (Koskela)

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Helsingin kaupungin tulee huolehtia asukasryhmien tasa-arvoisesta 
asemasta maankäytön suunnittelussa. 

Asuntomuotoista palveluasumista, myös muistisairaiden ryhmäkoteja, 
voidaan joustavasti sijoittaa kaikille niille asuinkerrostalojen korttelia-
lueille, joille ei sijoiteta ulkopuolisille tarjottavia ja siten liikennettä lisää-
viä palveluja ja joiden ilmanlaatu voidaan rakennusluvan yhteydessä 
osoittaa vanhusten ja sairaiden asumiseen riittäväksi. 

Muistisairaiden ryhmäkodeille ja muulle palveluasumiselle voidaan ase-
makaavoissa tarvittaessa varata myös erityisesti niitä varten osoitettuja 
korttelialueita erityisesti silloin, kun asemakaavaa tehdään kaupungin 
tai SOTE-alueen tiedossa oleviin tarpeisiin tai kumppanuuskaavoituk-
sena suunnitteluvaraukseen perustuen. 

Muiden kuin korttelialueen asukkaille tarkoitettujen palveluiden sijoitta-
minen asuinkerrostalojen korttelialueelle edellyttää asemakaavan ne 
sallivaa merkintää tai määräystä. Palveluiden sijoittaminen voidaan sal-
lia asemakaavassa silloin, kun se on asemakaavan tavoitteet ja arvioi-
dut vaikutukset huomioon ottaen mahdollista. 

Hoitolaitosta ei voi sijoittaa asuinkerrostalojen korttelialueelle, vaan se 
edellyttää esimerkiksi palvelurakennusten tai yleisten rakennusten kort-
telialueen kaavamerkintää. Uusilla alueilla tällaisia korttelialueita voi-
daan käytännössä varata tiedossa olevaa julkista tarvetta tai yksityistä 
hanketta varten. 

Muistisairaiden asuntojen joustavan sijoittamisen edellytyksenä on, että 
rakennusvalvonta voi tulkita ne asunnoiksi eikä hoitolaitoksiksi.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2017 § 103
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Yrjö Hakasen muistisairaiden asumisen, virkistyksen ja palvelujen si-
joittamista tuleville asemakaava-alueille koskevaan toivomusponteen 
seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunnan 7.10.2014 hyväksymä palveluverkko-
suunnitelma vuodelle 2030 sisältää 13 monipuolista palvelukeskusta ja 
Kampin palvelukeskuksen, jossa ei ole asumista.

Toiminnassa on jo yksitoista monipuolista palvelukeskusta. Niiden pe-
ruskorjaamisen ja uudisrakentamisen avulla laitoshoito muutetaan te-
hostetuksi palveluasumiseksi. Monipuolisen palvelukeskuksen toimin-
nassa painottuu kotona asumisen tukeminen. Ne sisältävät palvelukes-
kuksen, päivätoimintaa, lyhytaikaishoitoa, omaishoidon toimintakeskuk-
sen toimintaa, usein sosiaali- ja lähityötä ja kotihoitoa ja ryhmäkotimuo-
toista palveluasumista ensisijassa muistisairaille asukkaille.

Palveluverkko perustuu olemassa oleviin yksiköihin, jota täydennetään 
neljällä uudisrakennuksella, joista kaksi korvaa nykyisiä tiloja. Ne sijait-
sevat riittävän kattavasti ja ovat iäkkään väestön saavutettavissa. Niistä 
myös jalkaudutaan asukastiloihin ja muihin sopiviin tiloihin.

Koskelan lisäksi Kivelän monipuolinen palvelukeskus korvataan uudis-
rakennuksella. Se suunnitellaan sijoitettavaksi Marian sairaala-alueelle, 
jonne asemakaava on valmisteilla. Kohteen laajuus on noin 15 000 
brm2 ja rakentamisen arvioidaan ajoittuvan vuosille 2021−2022.

Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus sijoittuu palvelukeskus Albat-
rossin yhteyteen, joka jo nyt tarjoaa laajan kirjon sosiaali- ja terveyspal-
veluja. Paikalle muodostuu monipalvelukeskus, jossa terveys- ja hyvin-
vointikeskus, perhekeskus ja monipuolinen palvelukeskus toimivat sa-
malla tontilla toistensa yhteydessä. Parhaillaan alueelle laaditaan ase-
makaavan muutosta. Monipuolisen palvelukeskuksen laajuus on 
15 000 brm2 ja rakentamisen arvioidaan ajoittuvan vuosille 2020−2021.

Kannelmäki-Malminkartanon alueen monipuoliselle palvelukeskukselle 
ei ole vielä löytynyt sopivaa tonttia tai sijaintia, joten se edellyttää ase-
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makaavan muutosta tai muuta ratkaisua. Hanke on ajoitettu vuosille 
2022−2023 viraston 10-vuotissuunnitelmassa."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
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