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Vierailut Akuutti- ja kuntoutusosaston ja Sateenkaaren väistötiloissa 
Mäntsälässä 

Toivotamme teidät potilaiden läheiset lämpimästi tervetulleiksi vierailuille Akuutti- ja kuntoutusosaston ja 
Sateenkaaren väistötiloihin Mäntsälään. Tästä tiedotteesta saatte käytännön tietoja vierailuja varten.   

Sateenkaari muuttaa väistötiloihin maanantaina 13.6.2022. Akuutti- ja kuntoutusosasto siirtyy väistötiloihin 
tiistaina 14.6.2022. Olette tervetulleita vierailemaan läheisenne luona heti muuttopäivästä alkaen.  

Osoite 

Osastotilat Mäntsälässä sijaitsevat Kotokartanossa osoitteessa Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä.  

Sisäänkäynti rakennukseen 

Sisäänkäynti osastotiloihin tapahtuu rakennuksen sivuovesta. Rakennuksen pääsisäänkäynnin kautta ei ole 
kulkua Sipoon kunnan osastoille.  

Sivuovella on ulkona ovipuhelin. Saapuessasi paina puhelimen summeria ja odota hetki, oven lukitus 
avataan summerin soiton jälkeen. Sisällä pääset osastoillemme 2. kerrokseen joko hissillä tai portaita pitkin. 

Rakennukseen asennetaan mahdollisimman pian kerrosopasteet opastamamaan kulkua 2. kerrokseen.  

Bussikuljetukset ja niiden aikataulut 

Olet tervetullut kulkemaan vierailulle kunnan järjestämillä bussikuljetuksilla. Kuljetukset palvelevat sekä 
henkilökuntaa että osastolla olevien asiakkaiden läheisiä. Bussikuljetus on teille maksuton.  

Bussi lähtee ja palaa Nikkilän sosiaali- ja terveysasemalle (Jussaksentie 14, Sipoo). Terveysasemalla bussin 
pysähtymispaikka on terveysaseman pääsisäänkäynnin lähettyvillä.  

Bussikuljetukset kulkevat jokaisena viikonpäivänä, sekä arkisin että viikonloppuisin. Akuutti- ja 
kuntoutusosastolla vierailuaika on kello 13-19, johon pääsette kulkemaan parhaiten klo 12.55 lähdöllä. 
Sateenkaaressa ei ole rajattua vierailuaikaa.  

Lähtö Nikkilästä kohti Mäntsälää 

Klo 6.15 
Klo 12.55 
Klo 20.15 

Paluu Mäntsälästä lähtee Nikkilään 

Klo 7.25 
Klo 14.45 
Klo 21.25 
 
Noin tunnin vierailulle pääsee kätevimmin kulkemaan, jos lähtee Nikkilästä kello 12.45 bussikyydillä ja 



 

suuntaa takaisin Mäntsälästä kello 14.45 lähtevällä kuljetuksella. 
 
Keskiviikkoisin ja lauantaisin on lisäksi mahdollista tilata erillinen paluukuljetus vierailijoille myöhempään 
kellonaikaan iltapäivällä tai alkuillasta. Näin kello 12.45 kuljetuksella alkava vierailu voi kestää vierailijoiden 
toiveiden mukaan keskiviikkoisin ja lauantaisin pidempään. Kaikki vierailijat, jotka tarvitsevat erillisen 
tilauskyydin takaisin, kulkevat yhdellä ja samalla kuljetuksella. Hoitohenkilökunta koordinoi vierailijoiden 
toiveet paluukyydin osalta ja tilaa kyydin.  
 
Saapuminen omalla autolla 

Väistötilojen pihassa on käytettävissä yksittäisiä pysäköintipaikkoja, joille voit pysäköidä, jos tilaa on. Auton 
voi pysäköidä myös lähikatujen varsille.  

Turvallisen vierailun ohjeet 

Turvallisen vierailun ohjeita noudattamalla varmistamme turvallisen vierailun sinulle, läheisellesi ja 
henkilöstöllemme myös koronaepidemian aikana. Voit tutustua turvallisen vierailun ohjeisiin kunnan 
verkkosivuilla tässä linkissä ( https://www.sipoo.fi/uutiset/vierailut-ikaantyneiden-asumisyksikoissa-ja-
akuutti-ja-kuntoutusosastolla-2/ ).  

Lisäkysymykset:  

Lisää voitte kysyä läheisenne hoitohenkilökunnalta tai osastonhoitajalta. 
 
Akuutti- ja kuntoutusosasto: 
puh. 040 191 4305 
Osastonhoitaja Pia Hellman, puh. 040 191 4304, pia.hellman@sipoo.fi 

Sateenkaari 
Rosa-tiimi Sateenkaari, 040 191 4366 
Jade-tiimi Sateenkaari, 040 191 4327 
Lila-tiimi Sateenkaari, 040 191 4328 
Osastonhoitaja Sirpa Partanen, puh. 040 191 4510, sirpa.partanen@sipoo.fi 

 

https://www.sipoo.fi/uutiset/vierailut-ikaantyneiden-asumisyksikoissa-ja-akuutti-ja-kuntoutusosastolla-2/
https://www.sipoo.fi/uutiset/vierailut-ikaantyneiden-asumisyksikoissa-ja-akuutti-ja-kuntoutusosastolla-2/
https://www.sipoo.fi/uutiset/vierailut-ikaantyneiden-asumisyksikoissa-ja-akuutti-ja-kuntoutusosastolla-2/
https://www.sipoo.fi/uutiset/vierailut-ikaantyneiden-asumisyksikoissa-ja-akuutti-ja-kuntoutusosastolla-2/

	Vierailut Akuutti- ja kuntoutusosaston ja Sateenkaaren väistötiloissa Mäntsälässä
	Osoite
	Sisäänkäynti rakennukseen
	Bussikuljetukset ja niiden aikataulut
	Lähtö Nikkilästä kohti Mäntsälää
	Paluu Mäntsälästä lähtee Nikkilään

	Turvallisen vierailun ohjeet
	Lisäkysymykset:


