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§ 291
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om utveckling
av fastigheterna i Seniorstiftelsens bruk
HEL 2019-003975 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Seija Muurinen väckta
motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite__

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Seija Muurinen och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska inleda ett projekt för att utveckla Kannelkotis, Pakilakotis och Mariankotis lokaler, vilka utnyttjas av Seniorstiftelsen i
Helsingfors, så att dessa ska uppfylla de krav som gäller för vårdenheter.
Stadsstyrelsen hänvisar till givna utlåtanden och konstaterar att tjänsten detaljplaneläggning och bostadsproduktionstjänsten inom stadsmiljösektorn samarbetar med social- och hälsovårdssektorn samt med
Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) om att utveckla de fastigheter
som är i Seniorstiftelsens i Helsingfors bruk. Målet är att säkerställa tillgången på lokaler som motsvarar behovet i fråga om service för och
vård av äldre personer i områdena Haga och Kårböle.
Man har i planeringsstadiet ansett att det bästa alternativet vore ett
servicecentrum vid området Silvervägen i Norra Haga (Lassas) som
vore mera mångsidigt än de nuvarande enheterna och som skulle erPostadress
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sätta Mariankoti och Kannelkoti. Man utreder också den möjligheten att
Pakilakoti förläggs till Silvervägen.
Stadsstyrelsen förutsätter dessutom att möjligheterna att genomföra
projektet i form av ett partnerskapsprojekt utreds bl.a. i syfte att göra
det möjligt att snabbt genomföra projektet. Målet är att inleda processen för ändring av detaljplanen för området i början av 2020.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite__

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 586
HEL 2019-003975 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
09.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään seuraava kappale:
"Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeen toteuttamista
kumppanuushankkeena selvitetään mm. hankkeen nopean toteuttamiPostadress
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sen mahdollistamiseksi. Tavoitteena on alueen kaavamuutoksen käynnistäminen vuoden 2020 alussa."
Kannattaja: Terhi Koulumies
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
26.08.2019 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.06.2019 § 310
HEL 2019-003975 T 00 00 03

Hankenumero 5264_179

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Asemakaavoituspalvelu tekee Seniorisäätiön kiinteistöjen kehittämistä
koskevassa suunnittelussa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan,
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) ja asuntotuotantopalvelun
kanssa. Tavoitteena on varmistaa ikääntyneiden palveluille ja hoidolle
tulevia tarpeita vastaavat tilat Haagan ja Kaarelan alueilla.
Seniorisäätiön nykyisten kiinteistöjen kehittäminen tuleviin vanhuspalvelun tarpeisiin sopiviksi on osoittautunut haastavaksi. Nykyisistä sijainneista Pohjois-Haagan (Lassila) Hopeatien alue on nähty tulevan
toiminnan tarpeisiin parhaiten soveltuvana sijaintina nykyisiä yksikköjä
monipuolisemmalle ja Seniorisäätiön palveluja integroivalle palvelukeskukselle. Hopeatien alueella on Seniorisäätiön kiinteistön ohella
mahdollisuus samassa yhteydessä selvittää nykyisten Hekan kiinteistöjen kehittämistä.
Alueen kaavamuutoksen valmistelu voidaan aloittaa, kun sosiaali- ja
terveystoimialan ja Hekan tavoitteet ja suunnitelmat tarkentuvat. Kaupunkikuvallisista asioista ja uuden rakentamisen sijoittamisesta alueelle
neuvotellaan hankkeen suunnittelun edistyessä. Mikäli hankkeessa
edetään kaavamuutokseen ja toteutukseen, muiden Seniorisäätiön
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nykyisin hallinnoimien kiinteistöjen osalta voidaan tutkia mahdollisuuksia sijoittaa niihin muita julkisia palveluja tai asumista. Tämä voi tapahtua ko. kiinteistöjen korjaamisen, käyttötarkoitusten muutosten tai
uudisrakentamisen kautta.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Lotta Aulamo, arkkitehti, puhelin: 310 22792
lotta.aulamo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2019 § 125
HEL 2019-003975 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien
Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämistä:
"Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa valtuustoaloitetta.
Vuosien varrella on yritetty ratkoa Seniorisäätiön kiinteistöjen kehittämistä. Rakennuksia on vaikea muuttaa monipuolisen palvelukeskuksen
konseptin mukaisiksi ryhmäkodeiksi. Ryhmäkodeiksi huonosti soveltuvat tilat sekä laajentumiseen ja toimintaan soveltumattomat tontit ovat
estäneet kiinteistöjen kehittämisen.
Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on valmistellut erilaisia vaihtoehtoja yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Alustava suunnitelma koskee rakennuksia Hopeatiellä Haagassa. Uuden suunnitelman
tavoitteena on, että Hekan Hopeatien palvelutaloa laajennettaisiin
monipuoliseksi palvelukeskukseksi ja sen viereen rakennettaisiin asuintaloja ikääntyneille. Pohjois-Haagan monipuolinen palvelukeskus korvaisi Mariankodin ja Kannelkodin. Myös Pakilakodin sijoittumista Hopeatielle selvitetään.
Suunnitteilla on nyt asian jatkotyöstäminen ja suunnitelman tarkentaminen kaavoitukselle. Kaavamuutoksen yhteydessä on mahdollista
kaavoittaa alueelle suurempi kampus, johon on tavoitteena sijoittaa tarvittavat toiminnot.
Alueen kaavamuutosta ei ole vielä tehty. Sen valmistuessa myös selviää hankkeen rakennusoikeus sekä se, kuinka suuri rakennus on
mahdollista toteuttaa."
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21.05.2019 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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