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Vammaisneuvoston kokous 13.4.2022 

 

Aika:   Keskiviikko 13.4.2022 klo 15.00 - 17.15 

Paikka:  Virastotalo, Harjukatu 21, kokoushuone 301 

Läsnä:  Pia Tirronen, puheenjohtaja 

  Tanja Hakala, varapuheenjohtaja 

  Pertti Leppänen, jäsen 

  Sirkka Painilainen, jäsen 

Kari Saarinen, jäsen, etäyhteys 

Eleanora Mäkinen, jäsen, etäyhteys 

Raija Hietala, Nokian näkövammaiset ry  

Johanna Finggerroos, klo 15.00-15.25, etäyhteys 

Kirsi Lempiäinen-Pellinen, sihteeri 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00. 

 

2. LAUSUNTOPYYNTÖ UIMAHALLIN KAAVAMUUTOKSESTA, KAAVOITUSARKKITEHTI 
JOHANNA FINGERROOS 
 
Kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos oli kokouksessa kertomassa uimahallin 

kaavamuutoksesta. Kaavamuutoksella selvitetään voiko nykyisen uimahallin purkaa 

kokonaan tai osittain. Nykyinen uimahalli on liian pieni ja sitä on vaikea laajentaa, 

koska siinä on paljon portaita ja korjattavaa.  

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia alueen käyttötarkoituksen 

muuttamista sellaiseksi, että se mahdollistaa asumisen alueella ja nostaa alueen 

rakennusoikeutta. 
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Välikatu 24: Kaavamuutoksen kohteena olevilla kiinteistöillä sijaitsee Nokian 

uimahalli. Rakennus on kaksikerroksinen kokonaisalaltaan 5904 m2 ja on 

valmistunut vuonna 1976. Vuonna 2002 uimahallia on laajennettu terapiaosastolla.  

 

Yrittäjäkatu 9-11: On lähellä keskustan palveluita. Hyvät yhteydet kävellen, 

pyörällä, bussilla ja autolla. Asemakaavan muutoksella tavoitteena on tutkia alueen 

käyttötarkoituksen muuttamista sellaiseksi, että se mahdollistaa asuin-, liike-, 

toimisto- ja urheilutilojen rakentamisen alueella sekä nostaa alueen 

rakennusoikeutta. 

 

Jäähallin viereinen tila: Paljon liikuntapaikkoja ja tiloja samalla alueella. Hyvät 

yhteydet kävellen, pyörällä, bussilla ja autolla. Asemakaavan muutoksen 

tavoitteena on merkitä asemakaavaan korttelialue urheilurakentamiselle ja nostaa 

alueen rakennusoikeutta. Kaavamuutos alue on Nokian kaupungin omistuksessa.  

 

Vammaisneuvoston lausunto: 

Vammaisneuvosto toteaa, että nykyinen uimahalli ei ole esteetön eikä vastaa 

nykypäivän vaatimuksia. Vammaisneuvosto ei kannata nykyisen uimahallin 

toiminnan jatkamista. Toivottavaa on, että uimahalli jatkaa toimintaa siihen asti, 

kunnes uusi uimahalli valmistuu.  

 

Vammaisneuvoston ensisijainen vaihtoehto on jäähallin viereinen tila. Toisena 

vaihtoehtoehtona on Yrittäjäkatu. Molemmat vaihtoehtoehdot toimivat keskusta 

vision näkökulmasta. Urheilukampusta pidettiin hyvänä ideana. Se palvelee myös 

oppilaitoksia. 
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Uuden uimahallin sijainnissa oleellista on esteetön kulku uimahallille. Jäähallin tila 

mahdollistaa vaihtoehtoisia kulkureittejä. Invapysäköintipaikkoja tulee olla 

riittävästi (8 invapysäköintipaikkaa). Sote- ja Kela takseille tulee olla 

pysäköintipaikat erikseen.  

 

Rakennuksen tulee olla yksitasoinen. Uimahallin tiloissa tulee olla yhdistysten ja 

järjestöjen kokoustilat, kahvio ulkoterassilla sekä esteetön kuntosali. 

Invapukuhuoneiden yhteydessä tulisi olla esteetön sauna. Sijainti puiston vieressä 

mahdollistaa alueen monimuotoisen käytön. 

 

Jäähallin viereinen tila mahdollistaa teknistaloudellisia sekä toiminnallisia 

synergiaetuja tulevaisuudessa. 

 

Vammaisneuvosto toivoo, että jo suunnitteluvaiheessa ollaan vammaisneuvostoon 

yhteydessä, jotta esteettömyys ja saavutettavuus tulee huomioitua eri 

vammaisryhmien kannalta. 

 
3. NOKIALAISTEN VAMMAIS- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN YHTEISTAPAAMISEN 

SUUNNIITTELU 10.5.2022  
 

Järjestetään vammais- terveysjärjestöjen yhteistapaaminen 10.5.2022. Kutsu 

lähetetään nokialaisille vammais- ja terveysjärjestöille. Tilaisuudessa esitellään 

esteetön luontopolku-hanketta ja keskustellaan järjestöjen yhteistyötoiveista ja 

kehittämisehdotuksista. 

 
VAMMAISPALVELULAIN TALOUDELLISEN TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET:  

 

Vammaisneuvosto toteaa, että myöntämisperusteett ovat selkeät ja niihin ei 
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esitetä muutoksia. Vammaisneuvosto toteaa kuitenkin, että todellista 

vaikuttamismahdollisuutta ei tässä vaiheessa ole, koska Tampere on jo hyväksynyt 

myöntämisperusteet. Tämä kirjataan myös perusturvalautakunnan pykälä tekstiin. 

 

4. HYVINVOINTIALUEEN VAMMAISPALVELUIDEN VALMISTELUN TILANNERAPORTTI  
 
Vammaistyön johtaja esitteli hyvinvointialueen valmistelun tilannetta 

vammaispalveluiden osalta.  

 

Vammaispalvelut alatyöryhmien puheenjohtajana on Tuulikki Parikka. 

Vammaispalveluiden työrukkanen kokoontuu kerran viikossa ja työrukkaseen 

kuuluu Tampereen, Pirkkalan, Sastamalan edustajat sekä asiantuntijatuki 

kehittämisasioissa Pirsote hankkeesta. 

 

Vammaispalvelupäälliköiden verkosto on keskeinen toimija; verkostopalaveri 

säännöllisesti kerran kuukaudessa hyvinvointialue valmistelu asioissa. 

 

Seuraavat valmistelukokonaisuudet kokoontuvat säännöllisesti:  

Sosiaalihuollon apuvälineet keskitettyyn apuvälineyksikköön: vastuuhenkilö 

vammaispalvelupäällikkö Pirkkala-Vesilahti. 

 

Liikkumisen tuen palvelut: Lempäälä, Tampere (vpl ja shl kuljetukset), Nokia, 

Sastamala-Punkalaidun sekä Tuomi Logistiikalta. 

 

Vammaispalvelukriteereitä valmistelevat : Akaa-Urjala, Hämeenkyrö, Tampere, 

Pirkkala-Vesilahti, Parkano-Kihniö. 

 

Asiakasmaksut: Tampere ja  Valkeakoski 
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IMO-käytännöt ja päätöksenteko: Tampere ja Tays 

  

Asumispalvelut: Tampere, Kangasala, Mänttä-Vilppula, Kuhmoinen 

 

Päiväaikainen toiminta: Tampere, Ikaalinen, Ylöjärvi, Kuhmoinen 

 

Vammaissosiaalityö:  Nokia,  Tampere, Tays, Akaa-Urjala, Pirkkala, Eeva Muurinen 

Parkano-Kihniö, Tampere, Kangasala, Sastamala, Lempäälä. 

 

Vaativat erityishuollon palvelut: Pshp, Pirsote. 

 

Lisäksi vammaispalveluiden integraatiotyöryhmään osallistuvat työntekijät laaja-

alaisesti eri sektoreilta. 

Työryhmiä ovat: Vammaiset lapset ja nuoret, vammaiset ja päihde- ja 

mielenterveyspalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut ja työllisyys, ikääntyvät 

vammaiset sekä vammaiset ja kuntoutus. 

 

Keskusteltiin, kuinka vammaispalvelut tullaan organisoimaan hyvinvointialueelle 

siirryttäessä. Tässä vaiheessa valmistelua siitä ei ole vielä tietoa. Myös 

omaishoidontuesta ja sen toteuttamisesta mm. virkistystoiminnan osalta 

keskusteltiin. Toiveena, että virkistystoimintaa järjestettäisiin myös niille 

omaishoitajille, jotka eivät ole virallisia omaishoitajia.  

 

5. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Nokian kaupungin lakimies ja vammaisneuvoston varapuheenjohtaja käyvät 

tarkistamassa äänestyspaikkojen esteettömyyden ja toimivuuden liikunta- ja 
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näkövammaisten kannalta. Tarvittaessa he konsultoivat vammaisneuvoston jäseniä 

asiassa. 

 

Keskusteltiin esteetön luontopolku-tempauksen järjestämisestä 

vammaisneuvoston toimesta, jolloin luontopolulla voisi käydä ensimmäistä kertaa 

yhdessä ja polku tulisi tutuksi. 

 
Maununkadun fysioterapiatilojen osalta vammaisneuvosto oli saadun palautteen 

vuoksi yhteydessä kaupungin tilapalveluihin. Tilapalveluiden ylläpitopäällikkö 

Tuomas Salonen on vastannut tilojen kuuluvan YH-kodeille. Lännen korjauspalvelut 

selvittävät invawc:n korjaustarpeita ja hoitaa wc-merkinnät kuntoon. Myös 

invapaikat on luvattu merkitä YH kotien toimesta. Skanskaan ollaan tilapalveluista 

yhteydessä wc-tilojen käytöstä. 

 

4. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava vammaisneuvoston kokous tiistaina 14.6.2022 klo 15.00 Virastotalolla, 

kokoushuone 301. 

 

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. 

 

 

Muistion kirjasi Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaisneuvoston sihteeri 

 


