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SUUN TERVEYDENHUOLTO JA FYSIOTERAPIA MUUTTAVAT PERUSPALVELUKESKUS
TAPALAN UUSIIN TILOIHIN
Peruspalvelukeskus Tapala on kokenut puolentoista vuoden aikana melkoisen muutoksen. Täysin
uusi lisäsiipi rakennettiin vastaamaan hammashoitolan ja fysioterapian tarpeisiin ja uudet tilat
otetaan pian käyttöön.
Keväällä 2019 Kankaanpäässä tehtiin suuri päätös: peruspalvelukeskus Tapala peruskorjattaisiin
täysin. Samalla rakennukseen tehtäisiin lisäsiipi, jossa olisi tilaa niin suun terveydenhuollolle,
fysioterapialle, siivouskeskukselle kuin apuvälinelainaamolle ja välinehuollolle.
Lisäsiiven pääovilla on vielä rakennustarvikkeita ja vastaan kävelee rakennustyöntekijöitä.
Odotushuoneesta puuttuvat tuolit, mutta hammaslääkärin vastaanottohuone näyttää jo
valmiimmalta. Huoneen keskellä olevaan hoitotuoliin odotetaan ensimmäisiä potilaita jo elokuun
viimeisellä kokonaisella viikolla.
– Palvelemme hammashuollon asiakkaitamme parin viikon ajan kahdessa toimipisteessä. Kaikkien
toimintojen pitäisi olla Tapalan uusissa tiloissa viimeistään viikolla 36, kertoo Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymän ylihammaslääkäri Jenni Peltola.
Fysioterapia muuttaa uusiin tiloihin viikon 35 aikana ja ensimmäiset asiakkaat saattavat päästä
tiloihin vielä samalla viikolla. Myös apuvälinelainaamon muutto tapahtuu ripeästi: uusiin tiloihin
siirrytään yhden päivän kuluessa, eivätkä varatut ajat katkea missään vaiheessa.

Uusiin tiloihin oma sisäänkäynti
Suun terveydenhuollon, fysioterapian ja apuvälinelainaamon kulku tapahtuu uuden sisäänkäynnin
kautta osoitteessa Ihanakallionkatu 4. Kulku ei siis tapahdu terveysaseman pääovista. Uuden
sisäänkäynnin yhteydessä on myös uusi pysäköintialue.
– Uusille parkkipaikoille ja sisäänkäynneille pääsee Ihanakallionkadun kautta, Attendon hoivakodin
takaa. Järjestämme asiakkaille aluksi opastusta, jotta kaikki löytävät varmasti perille uusissa
tiloissa, Jenni Peltola lupaa.
Flunssapotilaat, jotka kaipaavat akuuttia hammashoitoa, ohjataan edelleen hoidettavaksi
Honkajoelle. Peltolan mukaan koronan toiseen aaltoon on varauduttu myös suun terveydenhuollon
puolella niin, että mahdollisesti tartunnan saaneille järjestyy hoito mahdollisimman turvallisesti.
Uusien parkkialueiden asfaltointi saadaan valmiiksi ennen ensimmäisten potilaiden saapumista.
Piha-alueet saattavat kuitenkin olla vielä keskeneräisiä, joten asiakkailta toivotaan kärsivällisyyttä.
Tapalan remontti jatkuu syksyllä päivystyksen remonttina, josta tiedotetaan lisää, kun aikataulu on
selvillä. Toistaiseksi lääkärin vastaanotolle, röntgeniin, laboratorioon ja sairaalaan kuljetaan kuten
aiemmin.

Peruspalvelukeskuksessa toimiminen luo synergiaetua
Uudet tilat ovat ensisijaisesti ratkaisu tilaongelmiin, mutta muutto peruspalvelukeskuksen
yhteyteen luo myös uusia synergiaetuja. Laboratorio löytyy nyt samasta talosta, ja päivystys turvaa
etenkin suun terveydenhuollon potilaiden hoidon haastavimmissakin tilanteissa. Myös PoSan
välinehuolto siirtyy kokonaisuudessaan uusiin, nykyaikaisiin tiloihin.
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Uusissa tiloissa viihtyvyydestä ei ole tingitty: hammaslääkärin vastaanoton kattoja koristaa valo,
joka muistuttaa ikkunaa. Hammastarkastuksen aikana voi ihastella pilvetöntä taivasta ja puiden
latvustoja, vaikka ulkona sataisi räntää.
Fysioterapian puolella on satsattu tilojen toiminnallisuuteen. Nyt sekä toimintaterapeutti että
kuntoutusohjaaja ovat samassa toimipisteessä. Lisäksi kaikilla työntekijöillä on omat
vastaanottohuoneet. Myös välineistöä on uusittu.
– Yhteiset tilat tuovat selkeyttä asiakkaille ja mahdollistavat myös yhteistyön henkilökunnan välillä,
fysioterapeutti Riitta Siekkinen iloitsee.
Uudet tilat tuovat helpotusta myös apuvälinelainaamon työntekijöille. Siinä missä ennen välineitä
oli varastoituna useissa eri tiloissa kellaria myöden, nyt kaikki tarvittava on yhdessä tilassa ja
helposti löydettävissä.

