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§ 300
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Maija Anttilan toivomusponteen koskien Koivusaaren 
osayleiskaavan hyväksymistä

HEL 2015-000849 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirasto on osallistunut Koivusaaren osayleiskaavan 
valmisteluun. Kaavavalmistelun osallistumisen tavoitteena on ollut 
saada joustava kaava, joka mahdollistaa palvelutarpeiden muutokset. 
Tavoitteena ovat olleet sellaiset kaavamerkinnät, jotka sallivat erilaisten 
sosiaali- ja terveyspalvelutilojen sijoittamisen alueelle tulevaisuuden 
muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Koivusaaren alueelle ei ole nimetty 
mitään kohdetta tietylle sosiaali- ja terveysviraston palvelulle.

Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma 2030 käsittää 
yhteensä 14 monipuolista palvelukeskusta, joista suurimman osan 
sijaintipaikka on jo olemassa. Monipuolisella palvelukeskuksella 
tarkoitetaan paikallista tai alueellista palvelukokonaisuutta, joka kokoaa 
pääasiassa ikääntyneille ja monisairaille tarkoitettuja palveluja 
ehkäisevistä palveluista korjaaviin palveluihin ja turvaa 
kokonaisvaltaisen, tarpeen mukaisen tuen tarjoamisen väestölle.

Kaikissa monipuolisissa palvelukeskuksissa ei kuitenkaan välttämättä 
ole kaikkia palvelumuotoja, ja vain osa monipuolisen palvelukeskuksen 
palveluista sijaitsee fyysisesti samassa kokonaisuudessa. 
Monipuolisen palvelukeskuksen toiminta jalkautuu myös muihin 
sosiaali- ja terveystoimen ja muiden toimijoiden tiloihin. Kaikki 
monipuolisissa palvelukeskuksissa tapahtuva toiminta ei ole sosiaali- ja 
terveysviraston järjestämää, vaan keskeistä on kumppaneiden, kuten 
kaupungin muiden hallintokuntien, järjestöjen ja vapaaehtoisten 
toteuttama toiminta. Toiminnassa hyödynnetään myös kumppaneiden 
tiloja etenkin niillä alueilla, joilla ei ole tarkoituksenmukaista olla 
sosiaali- ja terveysviraston tai muita kaupungin toimitiloja.

Suunnitelman mukaan eteläiseen Helsinkiin tulee uusi monipuolinen 
palvelukeskus, joka sijoittuu Marian sairaalan alueelle. Alue on helposti 
saavutettavissa Lauttasaaresta ja palvelee hyvin myös Lauttasaaren 
asukkaita. Marian alueen monipuolisen palvelukeskuksen palvelut 
voivat myös jalkautua Lauttasaaren ja Koivusaaren alueille. Viraston 
tilankäyttöohjelmassa on lisäksi uusia tai peruskorjattavia monipuolisia 
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palvelukeskuksia Myllypurossa, Kannelmäessä, Koskelassa ja 
Vuosaaressa. Lauttasaareen tai Koivusaareen ei ole 
tilankäyttösuunnitelmissa uutta monipuolista palvelukeskusta.

Lautakunta esittää, että virasto kuitenkin jatkossa selvittää ao. 
hallintokuntien kanssa mahdollisen monipuolisen palvelukeskuksen tai 
Talon tontin kaavoittamista/varaamista, mihin voitaisiin jatkossa 
perustaa ikäihmisiä palveleva keskus lähelle koteja."

Käsittely

Vastaehdotus:
Maija Anttila: Lautakunta esittää, että virasto kuitenkin jatkossa 
selvittää ao. hallintokuntien kanssa mahdollisen monipuolisen 
palvelukeskuksen tai Talon tontin kaavoittamista/varaamista, mihin 
voitaisiin jatkossa perustaa ikäihmisiä palveleva keskus lähelle koteja.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta esittää, että virasto kuitenkin jatkossa selvittää 
ao. hallintokuntien kanssa mahdollisen monipuolisen palvelukeskuksen 
tai Talon tontin kaavoittamista/varaamista, mihin voitaisiin jatkossa 
perustaa ikäihmisiä palveleva keskus lähelle koteja.

Jaa-äänet: 1
Jouko Malinen

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Seija Muurinen, Laura Nordström, Tuula Salo, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Tyhjä: 2
Joonas Leppänen, Anna Vuorjoki

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Anttilan 
vastaehdotuksen äänin 10 -1 (2 tyhjää).

Esittelijä
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482
juha.jolkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirasto on osallistunut Koivusaaren osayleiskaavan 
valmisteluun. Kaavavalmistelun osallistumisen tavoitteena on ollut 
saada joustava kaava, joka mahdollistaa palvelutarpeiden muutokset. 
Tavoitteena ovat olleet sellaiset kaavamerkinnät, jotka sallivat erilaisten 
sosiaali- ja terveyspalvelutilojen sijoittamisen alueelle tulevaisuuden 
muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Koivusaaren alueelle ei ole nimetty 
mitään kohdetta tietylle sosiaali- ja terveysviraston palvelulle.

Sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma 2030 käsittää 
yhteensä 14 monipuolista palvelukeskusta, joista suurimman osan 
sijaintipaikka on jo olemassa. Monipuolisella palvelukeskuksella 
tarkoitetaan paikallista tai alueellista palvelukokonaisuutta, joka kokoaa 
pääasiassa ikääntyneille ja monisairaille tarkoitettuja palveluja 
ehkäisevistä palveluista korjaaviin palveluihin ja turvaa 
kokonaisvaltaisen, tarpeen mukaisen tuen tarjoamisen väestölle.

Kaikissa monipuolisissa palvelukeskuksissa ei kuitenkaan välttämättä 
ole kaikkia palvelumuotoja, ja vain osa monipuolisen palvelukeskuksen 
palveluista sijaitsee fyysisesti samassa kokonaisuudessa. 
Monipuolisen palvelukeskuksen toiminta jalkautuu myös muihin 
sosiaali- ja terveystoimen ja muiden toimijoiden tiloihin. Kaikki 
monipuolisissa palvelukeskuksissa tapahtuva toiminta ei ole sosiaali- ja 
terveysviraston järjestämää, vaan keskeistä on kumppaneiden, kuten 
kaupungin muiden hallintokuntien, järjestöjen ja vapaaehtoisten 
toteuttama toiminta. Toiminnassa hyödynnetään myös kumppaneiden 
tiloja etenkin niillä alueilla, joilla ei ole tarkoituksenmukaista olla 
sosiaali- ja terveysviraston tai muita kaupungin toimitiloja.

Suunnitelman mukaan eteläiseen Helsinkiin tulee uusi monipuolinen 
palvelukeskus, joka sijoittuu Marian sairaalan alueelle. Alue on helposti 
saavutettavissa Lauttasaaresta ja palvelee hyvin myös Lauttasaaren 
asukkaita. Marian alueen monipuolisen palvelukeskuksen palvelut 
voivat myös jalkautua Lauttasaaren ja Koivusaaren alueille. Viraston 
tilankäyttöohjelmassa on lisäksi uusia tai peruskorjattavia monipuolisia 
palvelukeskuksia Myllypurossa, Kannelmäessä, Koskelassa ja 
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Vuosaaressa. Lauttasaareen tai Koivusaareen ei ole 
tilankäyttösuunnitelmissa uutta monipuolista palvelukeskusta”

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Maija Anttila on tehnyt valtuustoaloitteen, joka koskee 
Koivusaaren osayleiskaavan alueen jatkosuunnittelua, miten otetaan 
huomioon koulupalvelujen ohella ikääntyvien ihmisten palvelutarpeet, 
kuten mm. monipuolisen palvelukeskuksen perustamisen 
mahdollisuudet joko Koivusaaressa tai Lauttasaaressa. 
Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakuntaa 
antamaan asiasta lausunnon 30.10.2015 mennessä.

Esittelijä
virastopäällikkö 
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi


