
  

 

      

 1(7) 

 

 

 

      

Vammaisneuvoston kokous 23.2.2021 
 

Aika:   Tiistai 23.2.2021 klo 15 

 

Paikka:   Teams- palaveri etäyhteydellä  

 

Läsnä:   Pia Tirronen, puheenjohtaja 

  Tanja Hakala, varapuheenjohtaja 

  Ilkka Kotiranta, varajäsen 

  Susanna Hannu, varajäsen 

  Minna Luoto, terveyspalveluiden johtaja  

 

Poissa:   Heidi Rekola 

  Saara Rusko-Paldanius 

   

 

1. KOKOUKSEN AVAUS  

 

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 15. Todetaan Nokian vammaisneuvoston 

kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

 

 

2. HYVINVOINTIKESKUKSEN SUUNNITELMA, VIERAANA TERVEYSPALVELUIDEN 

JOHTAJA MINNA LUOTO 

 

Terveyspalveluiden johtaja esittelee hyvinvointikeskuksen suunnitelmaa. Hän kertoo 

toimivansa linkkinä suunnittelijoiden ja rakennuttajien välillä. Suunnitelma on jo 

esitelty vanhusneuvostolle. Kokouksen aluksi katsotaan esittelyvideo rakennuksesta. 

Videossa ei ole ääntä ja tämä ei ole saavutettava. Sovitaan, että Luoto lähettää videon 

sihteerin kautta jäsenille katsottavaksi, jotta videoon voi tutustua tarkemmin ja saada 

avustajalta tekstikuvailun.  

 

Luoto kertoo, että nyt tarkastellaan ensivaiheen rakentamista ja terveyspalveluiden 

käyttöön tulevan uudiskohteen (Lyhty) suunnitelmia. Yläsairaala ja alasairaala 
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kunnostetaan toisessa vaiheessa myös perusturvan käyttöön ja näihin tiloihin 

sijoittuvat sosiaalipalvelut.  Vammaisneuvosto toteaa, että sosiaalipalveluiden tilojen 

tulee olla myös esteettömät. Luoto kertoo, että tilat remontoidaan nykymääräysten 

mukaisesti esteettömiksi.  

 

Luoto esittelee kerrospiirustukset. Luoto kysyy arkkitehdiltä, onko hänen mahdollista 

toimittaa kopioita piirustuksista, mutta ilman lupaa hän ei voi näitä tänään välittää 

vammaisneuvoston jäsenille.   

 

Hyvinvointikeskuksessa tulee olemaan tilat 0-4 kerroksissa. Sisäänkäynti tulee olemaan 

ensimmäisessä kerroksessa.  

 

Ensimmäinen kerros: 

- laboratoriotilat sisäänkäyntiaulassa  

- aulaan tulee infopiste, kahvio ja odotustila 

- inva wc tulee sijoittumaan heti kahvion viereen. Muut wc-tilat ovat sivummalla.  

- neuvolapalvelut 

- hissit ylös- ja alaspäin sekä pääportaikko 

- röntgen 

- henkilöstöravintola 

- henkilökunnan tilat, jotka on erotettu omaksi alueekseen, jotta tilojen käyttö 

olisi asiakkaille mahdollisimman selkeää.  

- kiirevastaanotto, johon pääsy on virka-aikana pääovesta ja virka-ajan 

ulkopuolella Maununkadulta. Kiirevastaanottoon tulee vastaanottohuoneet ja 

tarkkailutilat 

 

Toinen kerros: 

-  lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelut.  

- Hissit ja odotushuone hissin lähellä.  

- Kerroksessa myös muita odotustiloja.  

- Huoneet suunnitellaan monikäyttöisiksi, ei nimikoitu hoitajille tai lääkärille. 

Huoneisiin tulee taustatilat/pako-ovi, hoitaja ja lääkäri voivat konsultoida 

toisiaan.  

- Tilat hiljaisen työn tekemiselle.  

- Inva wc:t ja wc:t odotustilan yhteyteen.  
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Kolmas kerros:  

- odotusaula 

- vastaanottotilat  

- mielenterveys- ja päihdepalvelut  

- ryhmätoiminnan tilat  

- suun terveydenhuolto 

 

Neljäs kerros: 

- terveyskeskussairaala  

- keskellä hissit, vieressä vierailijoiden wc:t,  

- kansliat sisääntuloaulaan,  

- osastokeittiö, neuvottelutilat, taukotilat, varastot 

- huoneisiin tulee kylpyhuone, tiloihin yksi isompi kylpyhuone 

- osastolla mahdollista eristää tarvittaessa tiloja  

- terapiatilat, keittiö, eri kokoisia kuntoutustiloja,  

- käytäväleveys 2,4 metriä.  

- Parveke potilaskäyttöön.  

- Lääkäreiden huoneet, päiväsali ja ruokasali, pienempiä oleskelutiloja. 

 

0 kerros.  

- on rinteessä, ei maan alla.  

- parkkipaikat kotisairaalan henkilökunnalle ja työpäivän aikana liikkuvalle 

henkilökunnalle 

- hoitotarvikejakelu  

- asiakassisäänkäynti  

- vainajakylmiö, kappeli, hyvästelytilat, hautaustoimiston autoille tila. Näille oma 

sisäänkäynti.  

- sosiaalitilat 

- arkisto  

- pukuhuoneet, siivouskeskus, ym. huoltotilat.  
- perusturvan hallinnon tilat 

- kokous- ja koulutustilat, joiden käyttö on mahdollista myös ulkopuolisille 
toimijoille 

- huoltoliikenteelle oma kulku  
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Keskustellaan vammaisneuvoston huomioista.  

 

Puheenjohtaja kysyy, tarvitaanko yhden hengen wc:ssä kahta ovea ja arvioi, että tämä 

olisi ennemmin tiellä. Luoto kirjaa asian ylös.  

 

Puheenjohtaja kommentoi, että nykyisen kiirevastaanoton ovista kuljetetaan myös 

ruumiita ja toivoo, ettei tällaista tule uusiin tiloihin. Luoto toteaa, että uusissa tiloissa 

näin ei tapahdu. Keskustellaan infektiovastaanotosta, joka tulisi jatkossa voida nykyistä 

paremmin eriyttää. Uudessa rakennuksessa on mahdollista eriyttää toiminnot niin 

sanottuun puhtaaseen puoleen ja infektiopuoleen.  

 

Keskustellaan invapaikoista, jotka tulevat sisäänkäyntien viereen. Varapuheenjohtaja 

toteaa, että jokaisessa sisäänkäynnissä tulee huomioida, miten asiakas oikeasti pääsee 

kevyen liikenteen väylältä ja ajoväylältä rakennukseen. Esimerkiksi ramppien tulee olla 

sellaisia, että ne toimivat tarkoituksenmukaisesti ja ovat oikeasti käytettävissä.  

 

Vammaisneuvosto toivoo, että kalusteiden osalta huomioidaan kaikki käyttäjät, jotta 

kalusteet ovat eri tavoin vammaisten käytettävissä. Luoto kertoo, ettei 

kalustetoimittajaa ole vielä valittu. Huomioitavia asioita voi lähettää jo Luodolle, jotta 

nämä voidaan huomioida kalustesuunnittelussa.  

 

Varapuheenjohtaja kysyy, ovatko tilat sellaiset, että niissä mahtuu kulkemaan myös 

isoilla apuvälineillä. Luoto vastaa, että tilat tulevat olemaan sellaiset, että isoilla 

apuvälineillä on mahdollista kulkea.  

 

Keskustellaan valaistuksesta ja äänimajakoista. Tiloissa tulee huomioida hyvä valaistus. 

Äänimajakoiden avulla olisi helpompi löytää perille. Varajäsen Hannu ehdottaa 

ohjausraitaa infotiskille ja infotiskin valaisemista. Hän kertoo, että hyvissä 

opastetauluissa on koho- ja pistemerkinnät. Hyvässä hississä on puolestaan piste-ja 

kohomerkinnät sekä puheohjaus. Luoto kysyy tulisiko olla lattiassa kohomerkinnät 

ulko-ovelta hissille. Tämä olisi Hannun mukaan toivottavaa.  
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Varapuheenjohtaja kysyy miten pelastautuminen ja rakennuksesta evakuointi on 

mietitty? Luoto kertoo, että suunnitelmien laatimiseen osallistuu pelastussuunnittelija 

ja rakennus tulee olemaan palo-osastoitu. Varapuheenjohtaja toteaa, että olisi hyvä 

tarkistaa onko suunnitelmat tehty kaikkien tilojen osalta, ei pelkästään vuodeosaston. 

Luoto tarkistaa asiaa.  Hän kertoo, että suunnittelijoilla kokemusta 

sairaalarakennuksista.  

 

Varajäsen Hannu kysyy, onko talossa induktiosilmukka kuulovammaisille ja kertoo, että 

tämän tulisi olla kaikissa julkisissa tiloissa. Luoto tarkistaa suunnitelmia tältä osin.  

Hannu toteaa, että portaiden kaiteiden tulee alkaa samasta kohtaa kuin portaat, jotta 

näkövammainen tietää minne asti portaat tulevat.  

 

Luoto on tyytyväinen, että vammaisneuvostolta saadaan viimeistelysuunnitteluun 

arvokkaita kommentteja ja pyytää lisäkommentteja sähköpostitse. Sovitaan, että 

tarkemmat kommentit annetaan vielä sähköpostilla.  

 

3. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

- Susanna Hannu on tehnyt liikennevaloista kattavaa selvitystyötä. Keskustellaan 

erityisesti Hempankaaren risteyksen valoista, jotka eivät useinkaan toimi. 

Ääniohjaus ei ole toiminut ollenkaan. Vihreässä pitää olla nopea ääni, 

punaisessa hitaampi. On tolppia, jotka eivät piippaa. Uusia ja vanhoja tolppia 

on sikin sokin ja näissä on erilaiset äänet, vaikka näin ei pitäisi olla.  

 

Hannu on keskustellut Näkövammaisten liiton esteettömyysasiamiehen  

Juha Sylbergin sekä Tampereen kaupungin insinöörin Mika Kulmalan kanssa 

laitteiden etätarkistuksesta, joka pitäisi onnistua uusien laitteiden osalta. 

Vanhat pitää tarkistaa paikan päällä.  

 

Selvityksen perusteella liikennevalot tulisi vaihtaa. Tampereen seudun 

Näkövammaisten esteettömyystyöryhmä voi tulla tarvittaessa katsomaan 

Hempankaaren risteystä. Vammaisneuvoston tulisi tehdä kannanotto valojen 

vaihtamisesta. Susanna Hannu valmistelee puheenjohtajalle ja 

varapuheenjohtajalle kannanoton eteenpäin toimitettavaksi.  
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Hannu kertoo, että näkövammaisten puhelimiin saatavilla sovellus, johon voisi 

saada tiedon liikennevalojen ääniohjauksista. Vammaisneuvostojen tulisi tehdä 

liikenneministeriöön kannanottoja, jotta ongelmiin puututtaisiin. 

 

- Keskustellaan uimahallin toiminnasta. Lakisääteiset yksilökuntoutukset on 

saatu toteutumaan nyt uimahallissa koronanyrkin suosituksen mukaisesti. 

Vammaisneuvoston mukaan Nokialla on toimittu väärin, sillä koronan aikana 

tulee hallituksen linjauksen mukaisesti huolehtia, että lakisääteiset palvelut 

toteutuvat.  

 

Ikäihmisten uimavuorot toteutuvat kolmena päivänä viikossa ja vammaisten 

henkilöiden vuorot kerran viikossa. Vuoroilla on ainoastaan 15 minuuttia aikaa 

siirtyä altaaseen ja poistuessa aikaa on 30 minuuttia. Neurofysio on 

kuntoutuspalveluiden tuottaja ja on ollut yhteydessä liikuntapalveluihin 

useasti. Uimavuoroa tulisi pidentää, jotta vammaisten henkilöiden on 

mahdollista osallistua tarpeidensa mukaisesti yksilökuntoutuksiin. Ajat tulee 

kohtuullistaa, sillä asiakasryhmä tarvitsee enemmän aikaa siirtymisiin. 

Vammaisneuvosto kysyy miksi lakisääteisen palvelun toteutumiseen on 

ainoastaan yksi päivä. Varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja laativat uudelle 

perusturvajohtajalle esityksen, että vuorot tulisi pidentää ja ettei lakisääteistä 

palvelua laitettaisi enää tauolle koronatilanteen heikentyessä. Kutsutaan 

perusturvajohtaja seuraavaan kokoukseen.  

 

- Puheenjohtaja nostaa esiin, että Nokialla henkilökohtaisen avun 

työnantajamallia tulisi voida käyttää yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Hän kertoo 

esimerkkinä tapauksen, jossa olisi ollut tarpeen käyttää henkilökohtaista apua 

sairaalahoidon aikana mm. päivittäistoimiin, eikä sairaalan henkilökunnalla ole 

ollut resursseja olla apuna jatkuvasti. Vammaispalvelut eivät ole järjestäneet 

henkilökohtaista apua sairaalahoidon ajalle. Vammaisneuvoston puheenjohtaja 

toivoo, että jatkossa vammaispalveluissa mietitään paremmin yksilölliset 

tarpeet ja tehdään jatkossa inhimillisempiä ratkaisuja.  

 

Varapuheenjohtaja toteaa, että avustajat joudutaan sairaalassaolon aikana 

lomauttamaan ja saavat joka tapauksessa palkan kahdesta viikosta. Olisi 

parempi, että avustaja olisi hyödyksi ja avuksi sairaalassa.  
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- Varajäsen Ilkka Kotiranta kertoo, että vanhusneuvosto on tehnyt esityksen, 

jotta Nokian poliisilaitokselle saataisiin 1-2 kertaa viikossa toimistotyöntekijä 

lupa-anomuksia varten. Keskustellaan siitä, että Tampereelle on hankala lähteä 

asioimaan ja olisi hyvä, jos voisi asioida omalla paikkakunnalla. Puheenjohtaja 

kysyy vanhusneuvoston puheenjohtajalta asian etenemisestä ja tekee 

vammaisneuvoston puolesta esityksen.  

 

- Vammaisneuvosto sopii kirjaston auditointikäynnin maaliskuulle ja sihteeri 

lähettää vapaa-aikajohtaja Asta Engströmille ja tilapalvelujohtaja Jari Lehtoselle 

aikaehdotuksia viikolle 11 ti-pe. 

  

4. SEURAAVA KOKOUS 

 

Seuraava kokous sovitaan, kun auditointikäynnin aikataulu on sovittu. Kokoukseen 

kutsutaan uusi perusturvajohtaja. Kokous järjestetään koronatilanteen jatkuessa 

edelleen Teamsin välityksellä. 

 

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25 

 

Muistion kirjasi vammaisneuvoston sihteeri Salla-Mari Pekkola   

 

 


