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KALASATAMAN TERVEYS- JA HYVINVOINTIKESKUKSEN EPÄKOHDAT KORJATTAVA 

 

Helsinki toteaa uudessa strategiassaan, että toimiva kaupunki näkyy arkea helpotta-

vina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Tämä tarkoittaa sitä, että päiväkodit 

löytyvät läheltä, kouluun uskaltaa kävellä ja ikäihmisten palvelut ovat helposti saata-

villa. Helsinki haluaa olla asukas- ja käyttäjälähtöinen kaupunki, jossa myös ikäänty-

neillä ja toimintarajoitteisella on mahdollisuus saada tuki ja palvelut kaikissa elämän 

vaiheissa. Toimivan kaupungin todetaan olevan erityisesti ikääntyneiden sekä tukea ja 

apua tarvitsevien etu. Kaupunki vakuuttaa haluavansa edesauttaa dialogia sekä akti-

voi heikommassa asemassa olevia osallistumaan ja toteaa, että asiakas on aina osalli-

nen omassa palvelussaan. 

Helsingin kaupungin vanhusneuvosto on seurannut aktiivisesti uuden Kalasataman 

terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelua ja toteuttamista. Vanhusneuvoston ko-

kouksessa 17.2.2016 ylilääkäri Lars Rosengren esitteli suunnitelmia. Hänen päällim-

mäinen sanomansa oli, että keskus on helposti saavutettavissa liikenteellisesti ja 

kaikki palvelut saadaan yhdestä pisteestä.  

Nyt kun tämä ensimmäinen Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskus avautuu alkuvuo-

desta Kalasatamaan, niin juuri nämä kaksi mainittua asiaa ovat tulleet huolenaiheek-

semme. Tämän johdosta haluamme tuoda tietoonne epäkohdat ja ehdottaa seuraavia 

korjaavia toimenpiteitä ennen keskuksen avaamista: 

Keskuksen palveluiden täydentäminen 

Olemme ottaneet vastaan tyrmistyneenä tiedon, että keskuksen palveluihin ei kuulu 

kuvantaminen (=röntgen- ym. palvelut), joka nähdäksemme on tämän kokoiselle ter-

veyskeskukselle välttämätön. Esitämme, että kaupunki ryhtyisi nopeasti toimenpitei-

siin epäkohdan korjaamiseksi. Painotamme ylilääkäri Rosengrenin käyntiä neuvostos-

samme, jossa hän selvin sanoin totesi, että kaikki palvelut saadaan yhdestä koh-

teesta. Tiedämme, että asia on HUSLAB laboratoriot -yhteisön päätös toimijana, 

mutta kaupungilla tilaajana on viimeinen päätösvalta sopimusta tehtäessä. Kysymme-

kin, kuka Helsingin kaupungilla on päättänyt toisin Rosengrenin ilmoituksen jälkeen? 

Vaadimme kuvantamisen toteuttamista Kalasatamaan ja vastausta kysymykseemme. 

Liikenneyhteydet Kalasatamaan 

Julkisen liikenteen yhteydet Kalasatamaan ovat hankalat, ja joiltakin suunnilta puuttu-

vat kokonaan. Etenkin iäkkäille kaupunkilaisille saattaa tulla vuoden mittaan useitakin 

käyntejä terveysasemalle ja lisäksi mahdollisesti matkoja kuvannettavaksi johonkin 
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muualle.  Esitämme, että kaupunki harkitsisi vakavasti liikenneyhteyksien rakenta-

mista keskukseen palvelulinjoilla, jotta asukkaat löytäisivät keskukseen ja näin kau-

punki pystyisi luomaan alueelle toimivat yhteydet metroyhteyksien lisäksi. Erityisesti 

pyydämme kiinnittämään huomiota Pasilan, Herttoniemen ja Roihuvuoren kulkuyh-

teyksiin. Kulkuyhteyksistä tulee tehdä erillinen tiedote, joka jaetaan kaikkiin alueen 

talouksiin.  

Keskuksesta tiedottaminen 

Keskus on uusi helsinkiläisessä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kohdealueen asukkaat 

eivät tunne sitä ja sen toimintoja. Keskuksesta tuleekin tehdä yksityiskohtainen ja 

kansantajuinen esite, jossa kuvataan keskuksen kaikki palvelut. Esite tulee lähettää 

postitse kaikkiin kohdealueen kotitalouksiin sekä julkaista netissä ja alueiden asukas-

lehdissä.  
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