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Vammaisneuvoston kokous 9.11.2022 

 

Aika:   Keskiviikko 9.11.2022 klo 15.30-17.40 

Paikka:  Virastotalo, kokoushuone 301 

Läsnä:  Pia Tirronen, puheenjohtaja 

  Tanja Hakala, varapuheenjohtaja 

  Eleanora Mäkinen, jäsen 

Kari Saarinen, jäsen 

Pertti Leppänen, jäsen 

Sirkka Painilainen, jäsen, klo 15.30-17.00 

Outi Kytöneva, hyvinvointikeskuksen koordinaattori klo 15.30-16.30 

Ari Nikkarikoski, Nokian srk isännöitsijä klo 16.30-17.00 

Kirsi Lempiäinen-Pellinen, sihteeri 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30. 

 

2. HYVINVOINTIKESKUKSEN ESITTELY 
Outi Kytöneva  
 

Hyvinvointikeskus valmistuu ja luovutetaan Nokian kaupungille 30.6.2023, 

Käyttöönotto ja toiminnan käynnistyminen: syksyllä 2023 

Sijainti: Maununkatu 12, 37100 Nokia 

 

Uudisrakennus, kokonaisala n. 12 000 m2 

Kerroksia: 5 

Tiloja: 526 kpl, joista toiminnallisia tiloja n. 460 kpl 

• Vastaanottohuoneita: 108 kpl 

• Potilashuoneita: 28 kpl, joista  

- 1 ss potilashuoneita 20 kpl 

- 2 ss potilashuoneita 8 kpl 
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- potilaspaikkoja 36 kpl 

Henkilöstömäärä: n. 250 työntekijää 

Väestöpohja: n. 35 000 asukasta 

 

Rakennuksen suunnitteluperiaatteet 

• Turvallinen, viihtyisä, tarkoitukseen sopiva ja kestävän kehityksen mukainen 

palveluympäristö 

• Potilaiden yksityisyydensuoja ja tietoturva 

• Helppo, selkeä ja esteetön liikkumis- ja toimintaympäristö 

• Saavutettavuus ja selkeät opasteet 

• Muunto- ja käyttöjouston mahdollisuus 

• Sähköisen asioinnin ja työskentelytavan huomiointi 

 

Hyvinvointikeskukseen saavutaan pääosin pääoven kautta. 

Aulassa sijaitsevat infopiste, itseilmoittautumispiste ja opasteet. 

Kahvio sijaitsee pääaulan yhteydessä, 1.kerroksessa ja palvelee kaikkia kiinteistössä 

asioivia. 

 

Invapysäköintipaikat ja saattopysäköinti 

• Alueelle on suunniteltu 8 invapysäköintipaikkaa (merkitty sinisellä) 

• Pääoven luona 4 saattopysäköintipaikkaa 

• 0. krs hoitotarvikejakelun ja hiljentymistilan läheisyydessä on 2 

lyhytpysäköintipaikkaa 

 

Esteettömyyden ja turvallisen liikkumisen huomiointi rakennuksessa 

• Rakennus on esteetön ja helppokulkuinen 

• Kerrosten värimaailma opasteiden tukena 

• Irtokalusteiden värimaailma tukee hahmottamista 

• Portaissa huomiomerkinnät 

• Portaissa kaiteet kahdella korkeudella molemmin puolin 

• Tiloissa hyvä valaistus 

 

4. kerroksen terveyskeskussairaala 

• Potilashuoneita 28 kpl, joista 

 - 1 ss potilashuoneita 20 kpl 

 - 2 ss potilashuoneita 8 kpl 
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 ~yhteensä 36 potilaspaikkaa 

• Huoneissa oma wc- ja suihkutila (esteettömyyttä huomioitu) 

• Kattokiskot potilasnostinta varten 

• Hyvät terapiatilat kuntoutukseen (kuntosali, fysioterapiatila, toiminta- ja 

puheterapiatila (sis. Harjoituskeittiön) ) ja modernit harjoituslaitteet 

• Terapiatilojen läheisyydessä käytävällä myös painokevennetyn 

valjaskävelyn harjoitusmahdollisuus 

  

Toiminnallinen käyttöönotto 

• Toiminnallinen käyttöönotto on laaja kokonaisuus, jonka avulla 

varmistetaan, että kiinteistö toimii niin kuin se on suunniteltu ja tilat ovat 

valmiina suunniteltua toimintaa varten.  

• Toiminnallinen käyttöönotto tähtää siihen, että toiminta on turvallista ja 

potilaiden hoito laadukasta heti rakennuksen käyttöönoton jälkeen.  

 

Vammaisneuvostossa kysyttiin, onko mahdollisia lisätiloja/väljyyttä jätetty tiloihin? 

Hyvinvointikoordinaattori kertoi, että rakennuksen tilasuunnitteluihin ei voi enää 

valitettavasti vaikuttaa. Tilat on kyllä suunniteltu aikoinaan myös mm. pyörätuolien 

käyttäjät huomioiden. 

 

Korotettuja tuoleja on tulossa eri tiloihin. 

 

Invawc:n suunnittelussa vammaisneuvosto olisi mielellään mukana. Inva wc:n 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon toiminnallisuus käyttäjän kannalta (mm 

tukikahvojen ja bideesuihkun sijainti). 

 
 

3. SEURAKUNNAN TILOJEN ESTEETTÖMYYS JA SAAVUTETTAVUUS 
 Ari Nikkarikoski 
 
Vammaisneuvosto on kutsunut Nokian seurakunnan isännöitsijän kertomaan 

seurakunnan tilojen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Vammaisneuvosto on 

esittänyt toiveen, että esteettömyysasiat saadaan kuntoon myös seurakunnassa. 

 

Uusi seurakuntakeskus hanke on keskeneräinen. Kirkkovaltuusto ei ole tehnyt asiasta 

päätöstä. Esteettömyys on huomioitu siten, että asiakaskäyttöön tilat tulisivat 
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ensimmäiseen kerroksessa. Tulipa uudet tilat mihin vain, on huolehdittava 

invapysäköintipaikkojen saatavuudesta.   

 

Nykyiset kohteet: Viisi kirkkoa, josta neljä on kulttuurihistoriallista rakennusta.  

Nokian pääkirkolla on invawc ja hissi. Tottijärven kirkko ei ole esteetön. Kirkolle tulisi 

saada ulkoramppi. Suunnittelu on nyt jumissa ja vaiheessa. Ensi vuoden teemana on 

kiinteistö puolella turvallisuus. Epäkohdat käydään läpi ja niitä parannellaan. 

Suoniemen kirkko on remontissa nyt, esteetön kulku pääovelta on. Siuron kirkko 

sijaitsee korkealla mäellä ja kirkkoon on korkeat portaat. Suunnitteilla on pääoven 

siirto toiselle puolelle, jolloin maanpinnalta pääsee suoraan kirkkoon.  Esteellisyyden 

vuoksi mm. siunauksia ei tällä hetkellä ole. Suurin ongelma on saada kulku kirkkoon 

takakautta. Kalliolle tulisi saada parkkitilaa.  

Pinsiön kirkko; kirkolle on korkeat portaat. Suunnitelma uudesta rampista on vielä 

kesken. Neuvottelut museoviraston kanssa ovat kesken.  

Kaiken kaikkiaan kirkkojen monimuotoisuutta tehostetaan nykyisin valtakunnallisesti. 

Kirkkovaltuusto ja museovirasto ovat lähestyneet toisiaan ja yhteistyö on menossa 

parempaan suuntaan.  

 

Esteettömiä seurakunnan tiloja ovat:  

Tottijärven seurakuntatalo, Urhatun leirikeskus, Alhoniityn ja Maatila Pappila 

vuokratila. Pappilan pihalle tulossa kaksi rakennusta, jotka esteettömiä.  

Linnavuoren srk-talosta luovutaan vuoteen 2025. 

 

Seurakunta tekee mielellään yhteistyötä esteettömyysasioissa vammaisneuvoston 

kanssa.   

 
4. ÄÄNESTYSPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO  

 
Keskusvaalilautakunnan sihteeri on pyytänyt vammaisneuvoston lausuntoa 
eduskuntavaalien 2023 äänestyspaikoista. 

 
Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestysaika on 22.-

28.3.2023. Nokian kaupunki vastaa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän 

järjestelyistä Nokialla. 

 

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten 

ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Oikeusministeriön 
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ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla riittävästi, niihin tulee olla 

helppo tulla ja niiden tulee olla saavutettavia ja esteettömiä. 

 

Varsinaisen vaalipäivän äänestys järjestetään äänestysalueittain, joiden määrästä 

päättää kunnanvaltuusto. Nokialla on kymmenen äänestysaluetta. Jokaisella 

äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän 

äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen 

äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Myös 

vaalipäivän äänestyspaikoilta edellytetään saavutettavuutta ja esteettömyyttä. 

 

Aluevaaleissa tammikuussa 2022 keskusvaalilautakunnan sihteerille on tullut 

palautetta Kankaantaan äänestysalueen (002) äänestyspaikkana toimivan Kankaantaan 

koulusta. Palautteen johdosta keskusvaalilautakunnan sihteeri on järjestänyt kesällä 

2022 kaikkien varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikkojen katselmuksen, jossa on 

kiinnitetty erityistä huomiota äänestyspaikkojen esteettömyyteen.  

 

Esityksenä on, että vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa 

olisivat samat kuin vuoden 2022 aluevaaleissa lukuun ottamatta Kankaantaan 

äänestysalueen (002) äänestyspaikkaa. Äänestysalueen kartoituksessa on tullut esille 

kaksi mahdollista vaihtoehtoa Kankaantaan koululle: uusi Nokian lukion ja Tredun 

yhteinen Silta-kampus ja sen pohjakerroksen aulatila tai vanhan lukion 

auditorio/teatterisiiven aulatila. Erityisesti Kankaantaan äänestysalueen uudesta 

äänestyspaikasta pyydetään vammaisneuvoston näkemyksiä. 

 

Vammaisneuvosto näkemyksen mukaan Kankaantaan koulun tilalle soveltuva 

äänestyspaikka on Nokian lukio. Nokian lukio on kaupungin tila, jossa on soveltuva 

parkkipaikka ja toimiva hissi. Äänestyspäivänä on hyvä laittaa hissiin merkintä 

äänestyspaikasta oikean kerroksen kohdalle. 

 

5. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

Vammaisneuvoston jäsenille jaettiin turvallisuusesite; Varautuminen kotona, ohjeita 

häiriötilanteiden varalle. 

 
Hyvinvointialueelta on pyydetty nimeämään myös vammaisneuvoston varajäsenet. 

Nokian varajäseniksi on nimetty Eleanora Mäkinen ja Pertti Leppänen. 
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6. SEURAAVA KOKOUS 

 
Seuraava vammaisneuvoston kokous torstaina 15.12.2022 klo 15.30 virastotalolla. 
 

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40. 

 

Muistion kirjasi Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaisneuvoston sihteeri 


