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Lapsiystävällinen kunta
-tunnusta
Rakastu raiteisiin –
Uudet lähijunavuorot
käynnistyvät
Koe joulun tunnelmaa Nokialla

Pääkirjoitus

KYSYKÄÄ PÄÄTTÄJÄT –
ME LAPSET KYLLÄ
VASTAAMME
Mainiota talvea Hyvä Asukas -lehden lukijoille! Pimeissä ja kylmissä
kuukausissa on hyvätkin puolensa. Pimeät illat voivat olla tunnelmallisia, vaikka kynttilänvalossa. Koska ulkona on hämärää, etkä ehkä
halua ulkoilla, voisimmekin pohtia kuinka lapset voivat vaikuttaa
Nokialla.

TEKSTI | Laura Niittymäki
KUVA | Arkkitehtitoimisto Jussi Partanen

KOLMEN SYDÄMEN
KESKUSTAVISIO

Jotkut saattavat ajatella, että lapsia eivät kiinnosta kaupungin asiat
pätkääkään. En usko, että se pitää paikkaansa. Kaupunkimme päättäjät tekevät päätöksiä, jotka koskevat lapsia ja nuoria. Kuullaanko siis
meitä tarpeeksi? Usein lapsia koskevaan päätökseen kysytään mielipidettä lasten parlamentilta tai nuorisovaltuustolta. Riittääkö se?

Nokian kaupungin uuden keskustavision mukaan elävässä keskustassa asuu tyytyväisiä asukkaita ja arki on sujuvaa. Keskustaan on mukava tulla ja siellä on hyvä olla. Kukoistava keskusta
toimii myös moninaisen kulttuurin ja kohtaamisen paikkana ja
tapahtumat sekä erilaiset elämykset houkuttelevat kaupunkilaisia ja matkailijoita viihtymään urbaaniin olohuoneeseen.

Voisivatko päättäjät lisäksi vierailla kouluilla tai päiväkodeilla kyselemässä ja katsomassa, miten asiat sujuvat? Tai vaikka tiedustelemassa,
kuinka he voisivat lasten asioita parantaa. Silloinhan myös ne, jotka
eivät kuulu vaikuttamisryhmään, voivat tuoda mielipiteensä esille.
Tällöin nuoremmilla oppilailla, ja miksei päiväkotilaisillakin, olisi
mahdollisuus vaikuttaa.

Vuoteen 2030 tähtäävän vision mukaan keskusta on myös
vetovoimainen yritystoiminnan alusta. Monipuoliset palvelut
tekevät keskustasta elinvoimaisen kauppapaikan ja tärkeän työpaikkakeskittymän. Keskusta on hyvin saavutettavissa kaikilla
liikkumismuodoilla ja luonto on siellä läsnä.

Kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä, on selvää, että meiltä saa
kysyä – me vastaamme!
Markus Koski
8. luokan oppilas, Nokian nuorisovaltuuston 1. sihteeri

Visio määrittelee Nokian keskustan muodostuvan kolmesta
erilaisesta osakeskustasta. Nämä keskustan kolme sydäntä ovat
ydinkeskustan eli Välikadun ja Pirkkalaistorin alue, Yrittäjäkadun
alue sekä asemanseutu. Osakeskustoilla on omat tunnistettavat
identiteettinsä, jotka toimivat kehittämisen pohjana.

Kirjoittaja on lasten ja nuorten edustaja Nokian lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmässä. Voit lukea lisää Unicefin lapsiystävällinen
kunta -toimintamallista ja työstä Nokialla tämän lehden sivulta 4–5.

Nokian keskustan asukasmäärä kaksinkertaistuu
Keskustavision yksi keskeinen tavoite on keskustan asukasluvun
kasvattaminen 5000 asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä.
Kasvua tavoitellaan esimerkiksi edesauttamalla innovatiivisten
asumisratkaisujen kehittämistä tai mahdollistamalla täydennysrakentaminen ydinkeskustassa.

Hyvä Asukas. Nokian kaupungin asukaslehti 3/2019, ISSN-L 2323-4555
Paperilehden jakelupisteet Prisma, K-Supermarket Löytis, K-Citymarket, uimahalli,
Vihnuksen terveysasema. Ks. kaikki jakelupaikat nokiankaupunki.fi/asukaslehti
Julkaisija Nokian kaupunki, Harjukatu 23, 37100 Nokia, (03) 5652 0000
Päätoimittaja tiedottaja Leena Karppi etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi Taitto ja
toimitus Nokian kaupunki Paino Grano Oy Painos 3000 kpl Kannen kuva Susanna Lyly
Lukijapalaute viestinta@nokiankaupunki.fi Seuraava lehti ilmestyy keväällä 2020.
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”Keskusta-asumisen arki tulee olla sujuvaa, joten ympärille tarvitaan laadukkaita palveluita, viheralueita sekä toimivat liikennejärjestelyt. Kaavoituksen ja maapolitiikan keinoin voimme luoda
kannustimia kiinteistöille. Myös erilaiset julkiset tilat, kuten
esimerkiksi uusi kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, tarjoavat 		
luontevia kohtaamispaikkoja kaupunkilaisille ja elävöittävät keskustaa”, sanoo Nokian kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.
Lue lisää uudesta keskustavisiosta:
www.nokiankaupunki.fi/keskustankehittaminen
4041 0955
Painotuote

MENOVINKIT
NOKIAN JOULUINEN ILTATORI NYT
ENSIMMÄISTÄ KERTAA
Pirkkalaistorilla järjestetään koko perheen jouluinen iltatori
päivittäin maanantaista perjantaihin 16.–20.12. klo 15–18.
Torilla on myynnissä mm. lähiruokatuotteita, käsitöitä ja
monenlaisia jouluisia tuotteita.
Torin lavalla esiintyvät 16.12. muusikko Teemu Salo, 17.12.
Kankaantaan koulun musiikkiluokka sekä Nokian Työväen Mieskuoro, 18.12. muusikko Johannes Raitjoki, 19.12.
Nokianvirran koulun musiikkiluokka sekä 20.12. muusikko
Jussi Ojanen. Lisäksi joulupukki on iltatorilla tavattavissa
torstaina 19.12.

KOE JOULUN TUNNELMAA NOKIALLA
Nokian joulunaika on täynnä tunnelmallisia myyjäisiä, konsertteja ja koko perheen ohjelmaa. Maatialan pappilassa
on tarjolla jouluherkkuja ja ohjelmaa adventtisunnuntaisin
15.12. asti. Pirkkalaistorilla järjestetään perinteiset joulumarkkinat 15.12. ja ensimmäistä kertaa myös jouluinen
iltatori 16.–20.12. Joulunajan päättää loppiaistapahtuma
jää- ja uimahallissa 6.1.2020.

Lisätietoja jouluisesta iltatorista: www.visitnokia.fi

UINTIA KYNTTILÄNVALOSSA
Uimahallissa soi jouluinen musiikki, kynttilät ja valot luovat
rauhallisen joulutunnelman. Tapahtuma sopii sekä uimareille että vesijuoksijoille. Jouluisesta tunnelmasta pääset
nauttimaan uimahallimaksulla.

Lisää jouluisia tapahtumia: www.visitnokia.fi

Uimahallin kynttiläuinnit ovat tiistaina 17.12. klo 16–20.30 ja
keskiviikkona 18.12. klo 6–9 ja 16–20.30.
www.nokiankaupunki.fi/uimahalli

HINTTALAN KOTISEUTUMUSEON JOULU
JA VIHNUSTULET

JOULUNAJAN POIKKEUKSELLISET
AUKIOLOAJAT

Hinttalan rakastettu kotiseutumuseoalue avaa ovensa
joulun alla viikonlopuiksi 22.12. saakka. Café Hinttalan joulukahvila sekä käsityöläisten aitat ovat avoinna lauantaisin
ja sunnuntaisin klo 10–16. Museolla järjestetään myös koko
perheelle suunnattuja non-stop askartelutuokioita 14.–15.12.
klo 12–15.

Useimmat Nokian kaupungin toimipisteet ovat suljettuna
joulun pyhinä. Kaupungintalon ja virastotalon ulko-ovet
ovat suljettuna 23.–31.12., jolloin toimitaan vain ajanvarauksella. Uimahalli on kokonaan suljettuna 24.–26.12. sekä
31.12.–1.1. ja palvelee poikkeavilla aukioloilla vuodenvaihteeseen saakka. Vihnuksen terveysaseman vastaanotto
toimii supistetusti ajalla 23.12.–6.1.

Perinteiset Vihnustulet sytytetään Vihnusjärven hoivakodin
puoleisessa uimarannassa torstaina 19.12. klo 19. Koko
perheelle sopivan tapahtuman ohjelmassa on kauneimpia
joululauluja yhdessä laulaen ja kuoron esittämänä. Lopuksi
makkaranpaistoa tulilla ja mehutarjoilu.

Tarkemmat tiedot kaikkien toimipisteiden joulunajan aukioloajoista löydät kootusti kaupungin verkkosivuilta.
Lisätietoa: www.nokiankaupunki.fi

Lisää tietoja: www.visitnokia.fi

3

Marja Kurkela sekä Maisa ja Malla
ulkoilevat paljon Siuron koskimaisemissa. Usein mukana on myös
perheen koira.

TEKSTI | Marjaana Tunturi
KUVA | Eino Ansio

LAPSET OVAT TASAVEROISIA
KUNTALAISIA

Voitaisiin morjenstella
kaikki toisillemme.

Nokia on yksi UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin mukaan lähteneistä 19 kunnasta. Mallin
tavoitteena on auttaa kuntia edistämään lasten oikeuksien toteutumista. Nokialla halutaan
havahduttaa kuntalaiset, virkamiehet ja päättäjät näkemään, että lapset ovat yksi tasaveroinen
kuntalaisryhmä.
Mallin Nokian koordinaattori, varhaiskasvatuksen suunnittelija Anette Lehtonen selventää, ettei lapsiystävällisyys tarkoita saman tien
uusia leikkipuistoja tai lisärahoitusta kouluille ja päiväkodeille.

lapsiystävällisestä kunnasta ja lasten oikeuksista herättää Kurkelassa
monenlaisia pohdintoja. Meneillään oleva päiväkin tuo mieleen
ajatuksen lasten yhdenvertaisuudesta. Kurkela ja tytöt ovat nimittäin
kiiruhtaneet haastateltaviksi suoraan äidin työpaikalta.

”Haluamme juurruttaa lasten oikeuksien mukaisen ja lapsiystävällisen toimintakulttuurin osaksi päätöksentekoa, hallintoa ja palveluita.
Toivomme, että sitä kautta vaikutetaan myös lasten ja lapsiperheiden
palveluihin.”

”Lapsi mukaan töihin -päivä on alkanut olla suosittu. Koska kaikilla
lapsilla ei ole mahdollisuutta mennä vanhemman työpaikalle, päivä
saattaa korostaa lasten eriarvoisuutta. Olisi hienoa, jos Nokia järjestäisi kaupungintalolla tapahtuman niille lapsille, jotka eivät muuten
pääse osallistumaan päivään”, Kurkela ehdottaa.

UNICEFin malli on valtakunnallisen lapsistrategian mukainen. Idea
mukaan lähtemisestä syntyi Nokialla alun perin valtuustoaloitteena.
Pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksena kunta voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnuksen.

Lapsista äidin ajatus vaikuttaa hyvältä. Kouluun jääneiden luokkakavereiden tilanne on nimittäin mietityttänyt tyttöjä.
Kurkela pohtii myös, kenen aloitteesta esimerkiksi koulujen tapahtumia järjestetään. ”Vanhempainyhdistykset puuhaavat diskoja, mutta
ei kukaan taida teiltä kysyä, mitä oikeasti haluaisitte”, Kurkela sanoo
lapsilleen.

Enemmän yhdenvertaisuutta
Nokialainen paluumuuttaja Marja Kurkela ulkoilee usein lastensa Maisan, 9, ja Mallan, 7, kanssa Siuron koskimaisemissa. Puhe
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Tyttöjä hymyilyttää. Niinhän se vähän taitaa mennä.
”On meillä koulussa kyselyjä lempiruoista joskus. Ja jalkkiksessa me
saamme ehdottaa, mitä haluttaisiin tehdä. Aikuiset sitten päättävät”,
Maisa kertoo jalkapalloharrastuksestaan FC Nokiassa.

NÄIN SUURET
TALONRAKENNUSHANKKEET ETENEVÄT

Kurkela muistelee, että Mallalla on ollut koulussa joitakin lasten omia
juttuja. ”Me kerätään niitä kaloja”, Malla sanoo äidin sylistä.
”Ai niin. Ja kun sata kalaa on kerättynä seinälle, saatte ideoida itse,
millaiset juhlat pidätte”, Kurkela muistaa.

Toiveissa valistusta
Myllyhaan päiväkoti

Siuronkoskelta käyvä hyinen tuuli tekee tytöistä vähäpuheisia.
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että he kokevat tulevansa kuulluiksi sekä
koulussa että harrastuksissa.

Päiväkodissa on alkanut syksyllä peruskorjaus, jossa
uusitaan tilaratkaisuja, materiaaleja, ilmanvaihto ja
piha-alue. Päiväkodin toiminta on siirretty väistötiloihin.
Suunnitelmien mukaan remontti valmistuu loppuvuodesta 2020, ja lapset palaavat uudistettuihin tiloihin
alkuvuodesta 2021.

Lasten kuulemista Kurkela toivoo myös UNICEFin hankkeelta.
”Toivon, että lapset otetaan kunnolla mukaan, eikä vain ylhäältä
määritettäisi, miten lasten oikeuksia toteutetaan.”
Koordinaattori Anette Lehtosen mukaan tämä on nimenomaan
mallin tarkoitus. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2019 kartoitettiin
lasten ja nuorten ajatuksia lapsiystävällisyyden toteutumisesta.
Kouluissa kerätyissä vastauksissa korostui turvallisten aikuisten
tarve. Vastauksissa toivottiin aikuisten puuttumista epäoikeudenmukaisuuksiin ja lisää valistusta.

Emäkosken koulu
Uusi yläkoulu rakennetaan vanhan koulun viereen piha-alueelle. Vanha koulu toimii nykyisissä tiloissa uuden
rakennukseen valmistumiseen asti. Rakennusurakka on
kilpailutettu, ja päätös urakoitsijasta tehdään vuoden
2019 loppuun mennessä. Rakentaminen käynnistyy
arviolta keväällä 2020. Koulu valmistuu tämänhetkisten
tietojen mukaan syksyllä 2021.

”Lapset ja nuoret kertoivat, että he haluavat saada jo entistä nuorempina valistusta esimerkiksi nuuskasta ja päihteistä. Tämä oli mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä asia”, Lehtonen sanoo.
Lapset toivoivat myös saavansa aikuisilta tukea tiedon arviointiin.
”Nykylapsi oppii paljon kodin ja koulun ulkopuolella. Netissä vloggaajat ja bloggaajat ovat isoja vaikuttajia. Tietoa on saatavilla paljon,
mutta sen tulkintaan tarvitaan aikuisen tukea.”

Myllyhaan koulu
Rakennustöiden kilpailutus on käynnissä, ja rakentaminen alkaa arviolta kesällä 2020. Suunnitelmien mukaan
koulu valmistuu syksyllä 2021. Oppilaat jatkavat uudisrakennuksen valmistumiseen asti nykyisissä väistötiloissa.

Lapsi osaksi yhteisöä
Nokialaiset lapset ovat kyselyn perusteella melko tyytyväisiä arkisiin
asioihin kuten harrastusmahdollisuuksiinsa. Harrastusten toivottiin olevan lähellä kotia, jotta kulkeminen sujuisi ilman aikuista.
Harrastusten edullisuus oli tärkeää, jotta kaikilla olisi mahdollisuus
harrastaa. Erityisen painon kyselyssä sai kavereiden kanssa vietetty
aika ja tunne johonkin kuulumisesta.

Hyvinvointikeskus

Myös Kurkela pitää yhteisöllisyyttä tärkeänä. Kurkela toivoo, että
lapset tuntisivat paljon naapurustonsa aikuisia. ”Voitaisiin morjenstella kaikki toisillemme. Se varmasti lisäisi turvallisuudentunnetta”,
Kurkela sanoo.

Rakentamisen kilpailutus on käynnissä, ja alustavan
aikataulun mukaan ensimmäisen vaiheen rakennustyöt
alkavat syksyllä 2020. Ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointikeskukseen sijoittuvat muun muassa nykyisen
terveyskeskuksen palvelut.

Lehtosen mukaan lasten on annettava osallistua ja toimia yhteisössä,
jos halutaan, että heistä kasvaa vastuullisia yhteiskunnan jäseniä.

Nokian lukio

”Kun lapsi saa vaikuttaa arkeensa ja hänellä on kokemus pystyvyydestä ja osallisuudesta yhteisössään, hän kokee olevansa arvokas.
Tärkeää on kuitenkin, ettei lapsille sysätä liikaa vastuuta. Lasta tulee
kuulla, mutta aikuisella on tietenkin oltava vastuu päätöksistä.”

Nykyisen lukion paikalle suunnitellaan yhtenäiskoulua,
johon sijoittuvat aikanaan Nokianvirran ja Kankaantaan
koulujen oppilaat. Lukion rakentaminen Tredun kanssa
yhteisiin tiloihin alkaa ensi vuonna. Opiskelu uudisrakennuksessa alkaa nykytiedon mukaan syksyllä 2022.
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TEKSTI | Laura Niittymäki
KUVA | Mikko Ovaska

RAKASTU RAITEISIIN –
UUDET LÄHIJUNAVUOROT
KÄYNNISTYVÄT JOULUKUUSSA
Junaliikenne Nokian ja Tampereen välillä tihenee, kun 14 uutta lähijunavuoroa aloittaa
liikennöinnin 15. joulukuuta. Edullinen ja ympäristöystävällinen matka raiteilla keskustasta
keskustaan kestää vain 15 minuuttia.
Uudet vuorot ovat osa Pirkanmaan lähijunakokeilua, jossa on
mukana Nokian lisäksi muita
Tampereen kaupunkiseudun kuntia, VR, Nysse ja Pirkanmaan liitto.
Kokeilu on merkittävä avaus
Pirkanmaan lähiliikenteen kehittämisessä. Lisävuorot palvelevat
erityisesti työmatka- ja opiskeluliikennettä ruuhka-aikoina.

Lähijunissa voi matkustaa VR:n
kausilipulla ja VR:n lähiliikenteen
kertalipulla tai sarjalipulla, jonka
voi ostaa sujuvimmin VR Matkalla- tai VR Lähijunat -mobiilisovelluksesta, vr.fi-verkkokaupasta tai
VR:n lippuautomaatista. Myös
kaukoliikenteen kausi- ja sarjalipuilla voi matkustaa lähijunassa,
mikäli kuljettava yhteysväli on
sama kuin lipussa.

Matkustaessa sekä junalla että
bussilla, kannattaa valita Nysse+VR -yhdistelmälippu, joka sisältää
Nysse-bussien matkat joko
vyöhykkeillä A–C tai A–E sekä
junalipun Tampere–Nokia -välillä.
Lippu on voimassa 30 päivää.
Nysse-lippu ladataan Tampereen
matkakortille ja junamatkojen
osalta lippuna toimii paperinen
VR:n kausilippu.

Valitse sinulle sopivin
lipputuote

Lähijunalipun hinta on kuljetusta reitistä riippuen aikuiselta
joko 2,30 euroa tai 4,10 euroa.
7–16-vuotiaat lapset, opiskelijat ja
eläkeläiset saavat lähiliikenteen
lipuista 50 prosentin alennuksen.
Nokia–Tampere-välillä kulkee
myös kaukojunia, joissa hinnat
vaihtelevat hieman.

Helmikuussa 2020 lähijunalippujen ostaminen helpottuu
entisestään, kun VR ja Nysse
aloittavat lippuyhteistyön.
Tällöin Nyssen kausilipulla voi
matkustaa kaikissa lähijunissa
ja kaukojunissa reiteillä Tampere–Nokia, Tampere–Lempäälä ja
Tampere–Orivesi.

Juna on nopea ja edullinen tapa
taittaa esimerkiksi työmatka
Tampereelle. Junaliikenteessä on
kattava valikoima lipputuotteita
sekä satunnaisille liikkujille että
säännöllisesti matkustaville.
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Jätä auto tai pyörä
maksuttomaan parkkiin
Nokian uusin, noin 160 auton
liityntäpysäköintialue avattiin
joulukuun alussa. Se sijaitsee
radan eteläpuolella Rautatienkadun varrella ja pysäköinti on
alueella maksutonta. Uusien
autopaikkojen lisäksi myös pyöräparkkeja lisättiin ja ne sijaitsevat
lähellä laiturialuetta.
Liityntäpysäköintialueilla pysäköintiaikaa ei rajoiteta, mutta
ne ovat pääasiassa tarkoitettu
työpäivän mittaiseen pysäköintiin. Joukkoliikenteen asiakas
voi jättää pyöränsä tai autonsa
parkkiin ja jatkaa matkaansa
junalla tai bussilla eteenpäin.

AJANKOHTAISTA

PÄÄKIRJASTO ON
SULJETTU, VIRTA
AVAUTUU KEVÄÄLLÄ

TERVEYSPALVELUIDEN
VASTAANOTTOTOIMINTA UUDISTUI
Terveyspalvelujen omalääkäri- ja omahoitajajärjestelmä muuttui joulukuun alusta. Hoitavaa tahoa
ei enää määritellä kotiosoitteen mukaan. Jos asiakkaalla on voimavarojensa tai hoidon vaativuuden
takia erityistä tarvetta, nimetään asiakkaalle hoitoa koordinoiva terveydenhuollon ammattilainen.
Oman hoitajan tai lääkärin tarve arvioidaan muun vastaanottokäynnin yhteydessä asiakkaan
kanssa. Erillistä arviointikäyntiä ei tarvitse varata. Kaikkia asiakkaita pyritään mahdollisuuksien
mukaan ohjaamaan tutuille lääkäreille ja hoitajille.
Myös ajanvaraus uudistui. Hoitajalle tai lääkärille aika varataan numerosta 03 5652 1100.
Palveluaika on arkisin klo 8–15, kun varaat kiireellistä tai kiireetöntä aikaa. Mikäli tarvitset ensiapua
tai välitöntä hoitoa, palveluaika on arkisin klo 20 saakka ja viikonloppuisin klo 9–20.
Terveyspalveluiden ohjaus- ja neuvonta palvelee numerossa 03 5652 1060 arkisin klo 8–15.
Soita numeroon, kun tiedustelet tutkimustuloksia, haluat uusia reseptin tai tarvitset neuvontaa tai
ohjausta. KLINIK-verkkopalvelu toimii kiireettömissä terveysasioissa vuorokauden ympäri.

Lisää tietoa lähijunailusta:www.rakasturaiteisiin.fi

Lisätietoa uudistuksesta ja linkki terveyspalveluiden verkkoasiointiin:
www.nokiankaupunki.fi/terveyspalvelut
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Nokian pääkirjasto on suljettu,
ja muuttoa uuteen kirjasto- ja
kulttuuritalo Virtaan valmistellaan.
Virta avautuu yleisölle keväällä
2020. Pääkirjastosta lainattujen
aineistojen eräpäivä on vasta 14.4.
Muutto ei vaikuta kirjastoautosta ja
Linnavuoresta lainattavan aineiston
eräpäiviin.
Pääkirjaston sulkeuduttua kirjastoauto palvelee lisäpysäkeillä:
• Prisma, parittoman viikon keskiviikkoisin klo 13.55–14.15
• K-Supermarket Löytis, tiistaisin
klo 19.10–19.45 ja perjantaisin
11.30–11.50
• Citymarket, perjantaisin
klo 12–12.30
Linnavuoren kirjasto on avoinna kuten aiemminkin. Kirjaston varhaisjakelussa olevia sanomalehtiä voi
lukea Kerholassa arkisin klo 9–15.

TUKEA
TERVEELLISEEN
ELÄMÄNTAPAAN
Haluatko muuttaa elämäntapasi
terveellisemmäksi? Kaupunki
tarjoaa siihen maksutonta ja
tehokasta tukea ja ryhmäohjausta
tammi–helmikuussa. Ryhmästä saat
kannustusta ja tietoa muun muassa
pysyvään painonhallintaan ja
sairauksien ehkäisyä tukeviin
ruokailu- ja liikuntatottumuksiin
sekä uniongelmiin. Voit myös jakaa
kokemuksia muiden osallistujien
kanssa ja saada vertaistukea.
Ensimmäinen ryhmätapaaminen on
15.1. klo 16.30–18, jolloin on tarjolla
lääkärin ja suuhygienistin ohjausta.
Lisätietoa ryhmäohjauksesta ja
kaikista tapaamisista saat verkkosivuilta ja terveyskeskuksesta.
www.nokiankaupunki.fi/ravitsemusterapia

TEKSTI | Ilkka Mustaniemi

OMAN TONTIN
LUMENAURAUS TALVEN TUISKUISSA
Lumella on oma oikeudellinen ulottuvuutensa. Leijuvina hiutaleina se ei kuulu kenellekään,
mutta maahan, katolle tai rakenteisiin laskeutuessaan siitä tulee kiinteistönomistajan
omaisuutta.
Ylimääräisiä lumia ei saa luvatta kolata
muiden omistamille alueille, mukaan lukien kaupungin alueille. Lain näkökulmasta lumet pitäisi pystyä pitämään omalla
pihallaan. Tästä johtuen oman pihan ja
naapurin tontin rajalle ei saa kasata lunta,
jos kasa ulottuu myös naapurin puolelle.
Samasta syystä lumien sulaessa tulee
huolehtia, etteivät sulamisvedet valu
naapurin tontille. Kaupunkikaan ei saa läjittää lunta kiinteistön alueelle, jos siihen
ei ole saatu lupaa.

Kiinteistönomistajalle luvassa
lumitöitä
Kaupunki ei saa tarkoituksellisesti tukkia
kulkuteitä kiinteistöille. Kuitenkin, jos
normaalin aurauksen yhteydessä

kiinteistön kulkutielle tulee lunta, on lain
mukaan sen poistovelvollisuus kiinteistönomistajalla. Vastuu tontin edustalla olevan
jalkakäytävän puhtaudesta on myös
kiinteistönomistajalla.
Mikäli aurauksen yhteydessä syntyy lumivalli jalkakäytävälle tai sen viereen, on
kiinteistönomistaja velvollinen ryhtymään
lumitöihin. Myös vastuu liukkauden poistosta sekä mahdollisen hiekoitushiekan
poistosta kuuluu kiinteistönomistajalle.

Auraaminen ja pysäköinti
kadunvarsilla

Tänä talvena Nokian kaupungin on tarkoitus hyödyntää väliaikaisia pysäköintikieltoja, kuten esimerkiksi vuoropysäköintiä.
Sen avulla estetään muun muassa suurten
polanteiden ja vallien muodostuminen
kaduille.
On tärkeää, että kadunvarrella vakituisesti
pysäköivät vaihtelevat talviaikaan pysäköintikohtaansa säännöllisin väliajoin.
Lumien kaataminen vesistöihin on
ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti
kielletty. Nokian kaupungilla ei ole tarjota
yksityisille toimijoille lumenkaatopaikkaa.

Jos katualueelle on pysäköity auto, joka
haittaa kadun auraamista tai muuta kunnossapitoa, voi kaupunki asettaa autolle
määräajallisen siirtokehotuksen.
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