
Vastaus valtuutettu Jukka Hakon ja yhden muun valtuutetun aloitteeseen vanhusten palvelu-
keskuksen toteuttamisesta Myyrmäen keskustaan

JTS/A-LK/HY-L

Valtuutettu Jukka Hako ja yksi valtuutettu tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen
aloitteen:

"Ikääntyneiden määrä lisääntyy nopeasti Myyrmäen suuralueella. Vanhoilla kerrostaloalueilla muun
muassa Myyrmäessä, Louhelassa, Kaivokselassa ja Martinlaaksossa asuu suhteessa selvästi enemmän
ikääntyneitä kuin uusilla asuntoalueilla. Eläkeläisten järjestötoiminta on läntisellä Vantaalla erittäin
vilkasta. Nykyiset toimintatilat muun muassa Arkissa ovat riittämättömät.

Myyrmäen keskustan asemakaavan muuttaminen on parhaillaan vireillä. Suunnitelmissa on lisätä muun
muassa asuntoja Myyrinkodin läheisyydessä.

Esitän, että Vantaan kaupunki toteuttaa Myyrmäen keskustaan Myyrinkodin tuntumaan vanhusten
palvelukeskuksen yhteistyössä kumppanien kanssa. Keskuksessa olisi paitsi asuntoja myös kokous- ja
juhlatiloja. Lisäksi palvelukeskukseen voisi sijoittua erityisesti ikääntyneille palveluja tarjoavia yrityk-
siä."

Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 § 11

Päätös:
Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
_____

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa:

Myyrmäen vanhustenkeskus sisältyy valtuuston 2010 hyväksymään taloussuunnitelmaan VAV koh-
teena vuodelle 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.9.2011 hyväksymässä taloussuunnitelmaesi-
tyksessä hanke on esitetty vuodelle 2016. Syynä myöhentämiseen on alueen kaavoituksen viivästymi-
nen ja vanhuspalvelujen muiden aiemmiksi vuosiksi esitettyjen hankkeiden myöhentyminen. Tilakes-
kuksen lautakunta on 26.9.2011 päättänyt siirtää hankkeen vuodelle 2017.

Vanhustenkeskus on ajateltu sijoitettavan Myyrinkodin edessä olevan parkkipaikan paikalle. Alustavan
kaavasuunnitelman mukaan parkkialue kaavoitetaan asuntorakentamiseen, mikä mahdollistaa vanhus-
tenkeskuksen toteutuksen. Uusi keskus on tarkoitus rakentaa Myyrinkodin (vanhainkoti ja päivätoi-
mintakeskus) välittömään läheisyyteen tai mahdollisuuksien mukaan yhdistää jo olemassa oleviin tiloi-
hin.

Vantaalaisessa vanhustenkeskusmallissa tarjotaan eri asteisesti tuettua asumista ja hyvinvointipalveluja
sekä keskuksessa että keskuksen ulkopuolella asuville ikäihmisille. Vanhustenkeskuksessa on useita
toimijoita, jotka tuottavat ja järjestävät palveluja. Toimintamalli on ns. monituottajamalli, jossa yhdis-
tyvät kaupungin, yleishyödyllisten yhteisöjen ja liike-elämän palvelut. Lisäksi tuetaan kuntalaisten
omaehtoista hyvinvointityötä antamalla tiloja järjestöjen ja muiden yhteisöjen käyttöön maksutta.

Keskuksen kooksi on kaavailtu noin 10 000 kerrosneliömetriä. Tavoitteena on noin 100 eriasteisen
tuetun asunnon yksikkö, jossa on lisäksi monipuoliset päivätoimintatilat ravintoloineen, liikunta-, ryh-
mätyö- ja juhlasalitiloineen. Asunnot ovat tuettuja ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia palvelutalo-
asuntoja. Lisäksi vanhuksenkeskukseen tulee ryhmäkoteja, jotka tarjoavat tehostettua asumispalvelua
runsaasti apua tarvitseville. Keskuksen välittömään läheisyyteen on tarkoituksenmukaista saada itse-
näistä asumista tukevia esteettömiä senioriasuntoja.

Hankkeesta on keskusteltu Myyrmäen kaavoituksesta vastaavien viranhaltijoiden kanssa edellä kuva-
tun mukaisesti.



Kaupunginhallitus 10.10.2011 § 25

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään antaa valtuutettu Jukka Hakolle ja yhdelle muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle
sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia

(palvelupäällikkö Anna-Liisa Korhonen puh. 040 563 8657)


