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Vanhusten palvelutalot
Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville
Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää
kotonaan runsaankaan kotihoidon turvin. Taloissa asuu eri-ikäisiä vammaisia
ja pitkäaikaissairaita, joiden toimintakyky edellyttää palvelutalossa asumista.
Useimmissa palvelutaloissa henkilökunta työskentelee kahdessa vuorossa
kello 7–21.30 kaikkina viikonpäivinä. Yöhoidosta huolehtii tarvittaessa tehostetun kotihoidon toimintayksikkö. Ympärivuorokautisissa palvelutaloissa on
hoitaja paikalla myös öisin. Vantaan kaupungilla on myös kaksi senioritaloa,
joissa hoitaja on paikalla arkisin erikseen sovittuna aikana.

Asunnot ovat kalustamattomia vuokra-asuntoja
Palvelutalokiinteistöt ovat VAV Asunnot Oy:n omistamia vuokrataloja. Asukas
tekee vuokrasopimuksen VAV:n kanssa ja huolehtii itse vuokranmaksusta.
Vuokra määräytyy asunnon koon mukaan. Palvelutalon asukas voi hakea
asumistukea Kelasta. Asukas huolehtii itse myös sähkösopimuksesta, puhelinmaksuista sekä tarvittaessa internet-liittymän kustannuksista.

Henkilökohtainen palvelusuunnitelma
Palvelutaloissa tuetaan asukkaiden itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Tavoitteena on mahdollistaa asukkaille turvallinen ja laadukas elämä omassa
kodissa toimintakyvyn rajoituksista huolimatta. Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelu- ja hoitosuunnitelma yhdessä asiakkaan ja
hänen läheistensä kanssa.
Yhdessä laaditussa suunnitelmassa määritellään, mitä palveluja asiakas
käyttää. Kotihoidon peruspalvelujen lisäksi asiakkaalle voidaan järjestää
erilaisia tukipalveluja kuten ateriapalvelu, kauppapalvelu ja turvapalvelu.
Tukipalvelujen saamiselle on omat kriteerit. Asiakas maksaa saamistaan palveluista sovitun palvelusuunnitelman mukaisesti.
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Yhteisöllinen elämä
Palvelutaloissa pyritään koko yhteisön toiminnan tukemiseen järjestämällä
viriketoimintaa yhteistyössä vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa.
Tarjolla on musiikkia, ulkoilua ja muuta liikuntaa, taidetapahtumia, hengellisiä tilaisuuksia ja pieniä juhliakin.

Omaiset ja ystävät tervetulleita mukaan
Asukkaiden omaisten, läheisten ja ystävien toivotaan osallistuvan palvelutalon elämään niin paljon kuin mahdollista. Kaikki yhdessäolosta vanhusten
kanssa kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Talon asukkaille
ja heidän läheisilleen sekä vapaaehtoisille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.

Vantaan kunnalliset palvelutalot
Länsi-Vantaa
Pähkinärinteen ympärivuorokautinen palvelutalo ja ryhmäkoti

Kastanjakuja 1 A, 01710 Vantaa
Pähkinärinteen palvelutalo sijaitsee Lammaslammen luonnonläheisessä
ympäristössä. Vuonna 2006 valmistuneessa palvelutalossa on 62 asuntoa ja
10-paikkainen ryhmäkoti muistisairaille. Palvelutalossa ja ryhmäkodissa on paikalla hoitajat myös öisin. Lääkäri käy palvelutalossa säännöllisesti. Talossa saa
tarvittaessa myös fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kampaaja-parturin ja jalkahoitajan palveluita. Kauppa ja kirjasto löytyvät lyhyen kävelymatkan päästä.
Raikukujan palvelutalo

Raikukuja 14, 01620 Vantaa
Vuonna 1994 valmistunut Raikukujan palvelutalo sijaitsee lähellä Martinlaakson keskustaa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Palvelutalossa on 27 asuntoa.
Lääkäri käy palvelutalossa säännöllisesti.
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Keski-Vantaa
Suopursun ympärivuorokautinen palvelutalo ja kotiutusryhmäasunto

Kielotie 25, 01300 Vantaa
Suopursu on vuonna 2005 valmistunut kulttuuripainotteinen palvelutalo
Tikkurilassa. Talossa on 45 asuntoa sekä 8-paikkainen kotiutusryhmäasunto.
Palvelutalossa on hoitaja paikalla myös öisin. Talossa käy säännöllisesti lääkäri, fysioterapeutti, jalkahoitaja sekä parturi-kampaaja. Ruokakauppa on
vieressä. Tikkurilan keskustan monipuoliset palvelut ovat vajaan kilometrin
päässä.
Veturipolun palvelutalo ja asumisyksikkö

Veturikuja 8, 01300 Vantaa
Tikkurilan keskustassa sijaitsevassa Veturipolun palvelutalossa on 20 asuntoa. Tiloissa sijaitsee myös 16 paikkainen asumisyksikkö. Vuonna 1990 valmistuneessa palvelutalossa käy säännöllisesti lääkäri. Tikkurilan monipuoliset palvelut, pääkirjasto sekä rautatie- ja bussiasema ovat kävelymatkan
päässä.
Heporinteen palvelutalo ja ympärivuorokautinen ryhmäkoti

Heporinne 1, 01200 Vantaa
Heporinteen palvelutalossa on 29 asuntoa sekä 6-paikkainen ympärivuorokautista hoivaa tarjoava ryhmäkoti muistisairaille. Ryhmäkodin puolella on
hoitaja paikalla myös öisin. Vuonna 2000 valmistunut palvelutalo sijaitsee
Hakunilassa lähellä ostoskeskusta ja muita palveluja. Ympärillä on luontoa ja
kauniit maisemat. Palvelutaloasunnot ovat kerrostalon B-rapussa. A-rapun
asunnot ovat tavallisia vuokra-asuntoja.
Laukkarinteen senioritalo

Laukkarinne 8, 01200 Vantaa
Laukkarinteen senioritalossa on 40 asuntoa. Talo sijaitsee palveluiden lähellä
Hakunilan ostoskeskuksessa, sosiaali- ja terveysaseman, kirjaston ja kirkon
läheisyydessä. Yksi hoitaja on paikalla arkisin erikseen sovittuina aikoina.
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Pohjois-Vantaa
Metsotien palvelutalo

Metsotie 25, 01450 Vantaa
Vuonna 2002 valmistuneessa Metsotien palvelutalossa on 16 asuntoa. Talo
sijaitsee Korsossa samassa pihapiirissä vanhainkodin kanssa. Ympäristö on
puistomainen. Korson sosiaali- ja terveysasemalle on matkaa noin kilometri.
Palvelutalon läheisyydessä on kirkko, kirjasto sekä kauppoja.
Koivukylän ympärivuorokautinen palvelutalo

Karsikkokuja 13, 01360 Vantaa
Vuonna 2011 valmistuneessa Koivukylän palvelutalossa on 60 asuntoa. Talo
sijaitsee Koivukylän terveysaseman vieressä, hyvien liikenneyhteyksien ja
Koivukylän palvelujen lähellä. Palvelutalossa on henkilökuntaa paikalla
ympärivuorokauden.
Lääkäri, kampaaja ja jalkojenhoitaja käyvät palvelutalossa säännöllisesti.
Palvelutalo on osa vanhustenkeskuksen kokonaisuutta ja palvelutalon asukkailla on mahdollisuus osallistua avoimen päivätoiminnan toimintahetkiin ja
tapahtumiin. Talossa on liikuntatoimen liikunta- ja kuntosali.
Koivutorin senioritalo

Hakopolku 4 A, 01360 Vantaa
Koivutorin senioritalossa on 13 asuntoa. Talo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien ja Koivutorin ostoskeskuksen palveluiden lähellä. Koivukylän sosiaali- ja
terveysasemalle on matkaa puoli kilometriä. Yksi hoitaja on paikalla arkisin
erikseen sovittuina aikoina.

6

Palvelutaloasunnon hakeminen
Palvelutaloasuntoa haettaessa otetaan yhteyttä oman
asuinalueen vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijään tai
kotihoitoon palvelutarpeen arviointia varten. Päätöksen
palvelutaloasunnon myöntämisestä tekee palvelutalojen
päällikkö. Jatkohoidon konsultaatiotiimin sosiaalityötekijä
ohjaa asiakasta palvelutaloon muutossa.

Yksityiset seniori- ja palvelutalot

Vantaalla on useita yksityisiä seniori- ja palvelutaloja, joista
saa lisätietoja alueen vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijöiltä, kotihoidosta, seniori-infoista ja päivätoimintakeskuksista.
Kaupungin verkkosivuilla www.vantaa.fi /Sosiaali- ja terveyspalvelut/Ikäihmisten palvelut/palvelutalot
löytyy yksityisten seniori- ja palvelutalojen yhteystietoja.
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Vanhusten avopalvelujen sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot
Sosiaalityöntekijät antavat yleistä ohjausta ja neuvontaa, toimivat palveluohjaajina, tekevät palvelutarpeen arviointeja yhteistyössä muiden
vanhustyön ammattilaisten kanssa sekä auttavat monenlaisissa elämänhallintaan ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa.
Puhelinaika on maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9 – 11.
Henkilökohtainen asiointi sosiaalityöntekijän luona edellyttää ajanvarausta.
Länsi-Vantaan toimipiste
Rajatorpantie 8 A
toimistosihteeri

p. 09 8393 5479, 09 8393 4973

Itä-Vantaan toimipiste
Karsikkokuja 15
toimistosihteeri

p. 09 8392 2542

p. 09 8393 5022

p. 09 8392 2513

Pohjois-Vantaan toimipiste p. 09 8393 2046
Karsikkokuja 15
toimistosihteeri
p. 09 8393 2581
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