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Vammaisneuvoston kokous 11.5.2021
Aika:

Tiistai 11.5.2021 klo 15

Paikka:

Teams- palaveri etäyhteydellä

Läsnä:

Pia Tirronen, puheenjohtaja
Tanja Hakala, varapuheenjohtaja
Tuula Kallio-Bezemer, jäsen
Susanna Hannu, varajäsen
Minna Luoto, terveyspalveluiden johtaja
Jaana Varjolahti, Aihio-arkkitehdit

Poissa:

Saara Rusko-Paldanius
Pertti Leppänen

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 15. Todetaan Nokian vammaisneuvoston
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pahoitellen todetaan, että vammaisneuvoston pitkäaikainen jäsen Heidi Rekola on
menehtynyt vuoden 2020 lopulla. Nokian Invalidien uudeksi edustajaksi on valittu
Pertti Leppänen.

2. HYVINVOINTIKESKUKSEN SUUNNITELMA, VIERAANA AIHIO ARKKITEHDEILTÄ
JAANA VARJOLAHTI SEKÄ TERVEYSPALVELUIDEN JOHTAJA MINNA LUOTO
Varjolahti esittelee hyvinvointikeskuksen piirustukset piha-alueesta ja rakennuksesta
kerroksittain. Keskustelua käydään vammaisneuvoston aiemmin esittämien
huomioiden ja kokouksessa nousevien asioiden perusteella seuraavasti:
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-

Invapaikat tulevat pääsisäänkäynnin molemmin puolin ja Alasairaalankadun
puolelle. Saattoliikenne ja invapaikat tulevat myös fysioterapian
sisäänkäynnille.

-

Vammaisneuvosto 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.

-

Keskustellaan sisäänkäynnin esteettömyydestä. Varjolahti kertoo, että
ratkaisuja suunnitellaan vielä. Keskustellaan esimerkiksi äänimajakoista ja
induktiosilmukasta. Pääsisäänkäynti valaistaan niin, että se erottuu selkeästi.
Opasteet merkitään riittävän isolla. Induktiosilmukka tulee aulatilaan.

-

Saattoliikenne tulee pääoven eteen sisäänkäyntiä vastapäätä. Kiirevastaanoton
nurkalle tulee myös saattoliikenteen pysähtymispaikka.

-

Keskustellaan alueen kunnossapidosta. Hyvinvointikeskuksen ympäristö tulee
olla aina puhtaana pidettävä alue.

-

Vammaisneuvosto toteaa, että hissille tulee jonkin verran kävelymatkaa
sisäänkäynniltä

-

Esteettömiin wc-tiloihin ei tule kahta ovea. Aulaan avautuvissa wc-tiloissa on
jakoseiniä, mutta rakennuksesta löytyy useita wc-tiloja, joihin jakoseinää ei
tule.

-

Hyvinvointikeskuksen käytäväleveys tulee olemaan 2m -2,4m. Vuodeosastoilla
käytäväleveys on 2,4m.

-

Ilmoittautumisautomaatit tulevat infon luo. Henkilökuntaa on paikalla infossa.
Kontrastia lisätään ja selvitetään olisiko mahdollista saada puheella toimivia
kuulokkeellisia ilmoittautumisautomaatteja. Ilmoittautumislaitteiden
korkeuden osalta keskusteltiin siitä, että laitteiden tulee olla sellaisia, että
tiedot eivät näy muille eri korkeuksilta käytettynä.
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-

Opasteiden osalta saatu jo aiemmin hyviä kommentteja. Opasteiden tarkempi
suunnittelu alkaa myöhemmin rakentamisen edetessä. Hissien puheohjaus
tulee jo rakentamisen varhaisessa vaiheessa. Keskustellaan myös
kohokartoista.

-

Keskustellaan aiemmasta vammaisneuvoston huomiosta, että portaiden
kaiteiden tulee alkaa samasta kohtaa kuin portaat, jotta näkövammainen tietää
minne asti portaat tulevat. Varjolahti kertoo, että Suomen rakennusmääräysten
vuoksi kaiteet jatkuvat portaiden yli 30cm molemmissa päissä ja kaiteet
yritetään sijoittaa ja muotoilla niin, että käyttö on sujuvaa. Portaissa tulee olla
myös hyvät kontrastit ja valaistukset. Portaisiin tulee raita.

-

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.

-

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. Näkövammaisten liittoon voisi olla yhteydessä
esteettömyysasioissa.

-

Keskustellaan pelastautumisesta. Pelastuslaitos vastaa pelastautumisesta.
Palokuntahissiä rakennukseen ei tule.

-

Hyvinvointikeskuksen huoneissa on nostokynnyksiä, jotta yksityisyyden suoja
äänieristyksen myötä säilyy. Rakennus on kynnyksetön joitakin henkilökunnan
tiloja lukuun ottamatta.
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-

Tuolit eivät tule vastaanottotilojen käytäville, jotta äänet eivät kuulu.
Odotusauloissa on tuolit ja näyttöruudut, joilla potilaat kutsutaan
vastaanotolle. Tarvittaessa potilaat noudetaan myös vastaanotolle aulasta.

-

Suurin osa vuodeosaston huoneista on yhden hengen huoneita. Jonkin verran
on myös kahden hengen huoneita. Huoneet ovat tilavia ja niihin mahtuu
liikkumisen apuvälineitä käyttävä myös vierailemaan. Huoneet ovat reilun
yksiön kokoisia.

-

Keskustellaan siitä, että Virrassa on ollut epäonnistumisia esteettömyysasioissa.
Vammaisneuvosto suosittaa, että Virrassa käytäisiin tutustumassa, jotta ei
tehtäisi samoja virheitä mm. opasteiden, kynnysten ja invavessojen kanssa.

-

Minna Luodolle voi edelleen lähettää ajatuksia ja vinkkejä suunnittelun
edetessä.

3. MUUT ASIAT
-

-

-

-

Puheenjohtaja on tehnyt yhteenvedon vammaisneuvoston toimikaudesta.
Vammaisneuvosto on ollut aktiivinen ja tuloksia on tullut. Yhteenveto liitetään
11.5.2021 kokouksen pöytäkirjaan.
Keskustellaan liikennevalokannanotosta. Susanna Hannu on keskustellut asiasta
Tampereen kaupungin liikenneinsinöörin Mika Kulmalan kanssa sekä valojen
toiminnasta vastaavan Vera-yhtiön kanssa. Nokian kaupungilla asiaa hoitaa
suunnitteluinsinööri Juha Paattakainen, joka on pyytänyt tarjousta Nokian
liikennevaloista. Puheenjohtaja välittää kannanoton Paattakaiselle ja
Kulmalalle.
Kerholan invapysäköinti on tällä hetkellä ongelmallinen hyvinvointikeskuksen
rakennustöiden vuoksi. Rakennuksessa asioi päivittäin invapysäköinnin
tarvitsevia henkilöitä. Kerholan edustalle tulisi saada invapysäköintipaikka
bussipysäkin kohdalle. Puheenjohtaja lähettää asiasta Juha Paattakaiselle
sähköpostia.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat 20.5.2021
kuljetuspalvelutilaisuuteen. Susanna Hannu välittää jäsenille hänelle tulleen
kuljetuspalveluiden palautekyselyn.
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-

-

-

Nokialla on tehty valtuustoaloite tehty Esteetön ja saavutettava merkinnästä.
Vammaisneuvosto antaa lausunnon asiasta, kun saa lisätietoja.
Autoliitolla on appi, jolla voi tarkistaa missä eri kaupunkien invapaikat
sijaitsevat. Appiin tulee muutamia kuvia ja lyhyt seloste invapaikoista. Tämä
maksaisi kunnalle 400 euroa vuosi. Kunnan tulisi hoitaa kuvaukset ja
esteettömyysselostukset. Asia on välitetty kaupunginjohtajalle ja se on
valmistelussa.
Kirjaston auditointikäynti toivotaan vielä kesäkuun aikana. Osallistujia olisi
neljä. Puheenjohtaja vastaa Asta Engströmin viestiin, kun saa
aikatauluehdotukset jäseniltä.
Vammaisneuvosto lähettää vanhusneuvoston tapaan pöytäkirjan tiedoksi
jatkossa kaupunginhallitukselle sekä niille lautakunnille, joita käsitellyt asiat
koskevat

4. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous siirretään pidettäväksi tiistaina 22.6.2021 klo 15 virastotalolla
kokoushuoneessa 201.
5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25
Muistion kirjasi vammaisneuvoston sihteeri Salla-Mari Pekkola

PÖYTÄKIRJAN LIITE:
-

VAMMAISNEUVOSTON KANNANOTOT 2019-2021
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Pia Tirronen 17.5.2021
Vammaisneuvoston 2019 - 2021 esitykset ja lausunnot sekä osallistuminen vaikuttamiseen

Toukokuu 2021
Kuljetuspalveluiden uusi sopimuskausi keskustelu 20.5.2021 / Tuomilogistiikka
Liikennevalokannanotto Nokian valojen ääniohjausten toimivuudesta / Infra Juha Paattakainen
ja Tren kaupunki Mika Kulmala
Huhtikuu 2021
Valtakunnalliset Vammaisneuvostopäivät -kysely / Valtakunnallinen Vammaisneuvosto
Hyvinvointikeskuksen opastekyltit näkövammaisille-ohjeet / terveyspalvelujohtaja Minna Luoto
Vammaisneuvoston jäsenyys ja palkkiot -esitys/ Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen ja
Hallintojohtaja Hanna Vuojela
Autoliiton invapysäköintiprojekti - ja applikaatio / Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen
Maaliskuu 2021
Pirkan opiston kehittämisseminaari 11.3.2021 / Rehtori Matti Korolainen
Lakisääteisen yksilökuntoutuksen allasvuorojen vähäisyys ja lyhyet siirtymäajat /
Vapaa-aikajohtaja Asta Engström
Helmikuu 2021
Vammaisneuvostoedustajien verkkotapaaminen 24.2.2021, Neuroliitto
Hyvinvointikeskuksensuunnitelmien kommentointi / terveyspalvelujohtaja Minna Luoto
Tammikuu 2021
Palaute Nokian laboratorion esteellisyydestä / Fimlab
Lakisääteisen yksilökuntoutuksen allasvuorot korona-aikana / Vt. Perusturvajohtaja Katja UitusMäntylä ja perusturvaltkn PJ Jouko Jaakkola
Joulukuu 2020
Vammaisneuvostokyselyyn vastaaminen / Åbo Akademi
Ehdostus vammaistenviikon toteutuksesta Nokialla / Vapaa-aikajohtaja Asta Engström
Tampereen vammaisneuvoston webinaari 3.12.20, korona ja digiloikka
Marraskuu 2020
Omaishoidontuen palvelusetelin sääntökirjan kommentointi / Vammaispalvelujohtaja Kirsi
Lempiäinen-Pellinen

Lokakuu 2020
Kysymyksiä sivistysjohtaja Pauliina Pikalle
Esitys vammaisjärjestöseminaarista ja järjestötilasta / Vammaispalvelujohtaja Kirsi
Lempiäinen-Pellinen
Kommentointi kuljetusten kilpailutukseen / Tuomilogistiikka
Syyskuu 2020
Kysymyksiä uudelle vapaa-aikajohtaja Asta Engströmille
Tuomilogistiikan kuljetusten kilpailutusseminaari 17.9.20
Ehdotus esteettömästä luontopolusta ja uimarannasta / Kaavoitusarkkitehti Johanna
Fingerroos
Kysely palvelusetelikilpailutuksesta / Vammaispalvelujohtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen
Elokuu 2020
Henkilökohtainen apu Pirkanmaalla - keskustelutilaisuus 17.8.20 / Pirkanmaan
henkilökohtaisen avun yksikkö
Vammaisneuvostojen koulutuspäivät 25.-26.8.2020
Lapsiystävällinen kunta -tilaisuus 31.8.2020 / Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä
Kesäkuu 2020
Nokian kaupungin rantojen käytön vision kommentointi / Kaavoitusarkkitehti
Johanna Fingerroos
Vammaisfoorumin CRPD-työryhmän kyselyyn vastaaminen / VANE
Emäkosken koulun suunnitelmien kommentointi / Johtava rakennustarkastaja Petri Mäki
Toukokuu 2020
Uuden kampuksen suunnitelmien kommentointi / Johtava rakennustarkastaja Petri Mäki
Kehitysvammaisten asumispalvelut - lausunnot palvelukuvauksista / Tuomilogistiikka
Tuomi Logistiikan ja vammaisneuvostojen keskustelutilaisuus 26.5.2020
Vammaisneuvoston 2019-2021 esitteen laatiminen
Henkilökohtaisen budjetin hankehakemuksen kommentointi / Pirkanmaan henkilökohtaisen
avun yksikkö
Huhtikuu 2020
Myllyhaan koulun suunnitelmien kommentointi / Johtava rakennustarkastaja Petri Mäki

Maaliskuu 2020
Kysely koronaohjeistuksesta / Vammaispalvelujohtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen
Kommentointi SuoraTyö käyttökokemuksista / Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö
Vammaisjärjestöjen yhdistysaktiivien ensimmäinen maakunnallinen
verkostotapaaminen 19.3.20
Palaute Nokian Vihreille Vammaisneuvostotyöhön osallistumisesta / Antti Tomminen
Helmikuu 2020
Jakeluun VANEn kirje kunnille vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen
päätöksentekoon
Uimahallin esteettömyyden kehittämisen kommentointi
Kirjastotalo Virran auditointi näkövammaiset 11.2.20 / Vapaa-aikajohtaja Marko Ojala
Tammikuu 2020
Ehdotus Nokian osallistumisesta STMn valtionavustus henkilökohtaiseen budjetointiin /
Vammaispalvelujohtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen
Kirjastotalo Virran auditointi 28.1.2020 / Vapaa-aikajohtaja Marko Ojala
Kysely Nokian vammaisjärjestöille yhteistyötarpeista
Esitys EU:n Vammaiskortin maksuttomuudesta Nokialaisille / kaupunginjohtaja Eero
Väätäinen
Palaute Fimlabin Nokian laboratorion esteellisyydestä / Fimlab
Palaute Henkilökohtaisen avun keskuksen ja Suoratyön toiminnasta / Henk. koht.avun keskus
Kysely Nokian kaupungin viestinnän esteettömyydestä ja saavutettavuudesta /
Tiedottaja Leena Karppi
Joulukuu 2019
Henkilökohtaisen avun työnantajamallin soveltamisohjeen kommentointi /
Vammaispalvelujohtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen
Vammaisneuvoston esitys lääkärinlausuntojen maksuttomuudesta / Perusturvaltk
Marraskuu 2019
Välikadun uudisrakennuksen kommentointi / Johtava rakennustarkastaja Petri Mäki
Nokian strateginen yleiskaava, työpaja vammaisneuvostolle
Valtakunnalliset Vammaisneuvostopäivät 27.-28.11, Vantaa
Apuvälinemessut 7.-9.11.2019

Lokakuu 2019
Lausunto EU:n vammaiskortin käytöstä Tampereen kaupunkiseudun liikenteessä /
Tampereen kaupunki
Esteetön talviliikkuminen Nokialla -esitys / Katujen kunnossapidon työnjohtaja Jarmo Yli-Muilu
Syyskuu 2019
Seutukunnallinen vammaisneuvostotapaaminen 11.9.2019 Kangasala

