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1 Esittelijä ja valmistelijat 

 

Valmistelijat: 

Harri Piirainen, tilapalvelupäällikkö 

Riikka Kähkönen, hyvinvointiaktivaattori 

Jari Juntunen, tekninen johtaja 

 

Esittelijä: 

Tytti Määttä, kaupunginjohtaja 

 

 

2 Valmisteluaikataulu 

 

• Kuntotutkimukset ja alustavat kustannusarviot korjausvaihtoehdoille ja 

uudisrakennukselle v. 2019 

• Asiakaskysely v. 2019 ja v. 2021 sekä laaja hyvinvointikysely kuntalaisille v. 2021 

• Kontion koulun asemakaavan valmistelu ja kuntalaiskuulemiset v. 2021 

• AVI:n liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmailmoitukset 

v. 2019 

v. 2020 

v. 2021 

• Ennakkovaikutusten arviointi sijainnista syksy 2021 

• Hankesuunnitelma syksy 2021- 

• Ennakkovaikutusten arviointi laajuudesta kevät 2022 

• Luonnossuunnittelu kevät 2022- 

• AVI:n liikuntapaikkarahoituksen hakeminen syksy 2022 

• Rakennushankkeen aloitus v. 2023 

 

 

3 Nykytilan kuvaus 

 

Kuhmon uimahalli sijaitsee Keitaalan taajama-alueella, liikuntapuistossa. Keitaalan taajama on 

omakotitaloasutusta. Uimahallin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös urheilukeskus 

huoltorakennuksineen, jäähalli, päiväkoti ja kehitysvammaisten päivätoiminnan pisteet. Kilometrin 

päässä uimahallista sijaitsee Tuupalan yhtenäiskoulu ja päiväkoti sekä lukio. Kuhmon 

ydinkeskustaan, torille, etäisyys on noin kaksi kilometriä samoin kuin Saarikoskella sijaitsevaan 

Kuusenkuiskeen päiväkotiinkin. 

 

Kuhmon uimahalli on rakennettu v. 1982-83, vesikaton uusiminen v. 1995 ja 1998-99 suihku- ja 

allastilan laatoituksen uusiminen. Uimahallin uinnin valvonnassa, uinnin opetuksessa ja liikunnan 

ohjauksessa työskentelee neljä henkilöä. Lisäksi kiinteistössä työskentelevät kiinteistönhoitaja ja 

siivoustiimi. 

 

Uimahallissa on sisääntulotasossa aulatila, jossa sijaitsee yhdistetty kassa-valvomotila sekä 

muutamia pöytäryhmiä ja asiakas WC:t miehille ja naisille sekä henkilökunnan pieni sosiaalinen 



tila suihku- ja wc-tiloineen. Erilliset miesten ja naisten puku-, sauna- ja pesuhuonetilat, joissa wc:t. 

Allastila, jossa lasten allas ja 25 m pituinen viisiratainen uima-allas. Alakerrassa sijaitsevat tekniset 

tilat sekä kiinteistönhoitajan työtila. Toimistotilat puuttuvat niin kiinteistönhoitajalta, siistijöiltä 

kuin liikunnanohjaajiltakin. Myös sosiaalitilat ovat epäkäytännölliset, ahtaat ja vanhanaikaiset. 

Tällä hetkellä uimahallin pinnat ovat käyttöikänsä päässä ja aiheuttavat ongelmia puhtaanapidolle 

sekä asiakasvaaratilanteita liukkauden vuoksi. Halli on aikansa tuotos, jolloin esim. esteettömyyttä 

ei ole tiloissa huomioitu. Ikärakenteen muutos huomioiden tilat kaipaavat muutosta käytön 

tehostamiseksi. Allastekniikkaan ja ilmastointiin tarvitaan nykykriteerit täyttävät koneet. 

Syksyn 2019 aikana hallista on tehty kuntotutkimus sekä syksyllä 2020 peruskorjauksen 

kustannusarvio. 

 

Kuhmon uimahalli sijaitsee liikuntapuistossa lähellä kaupungin keskustaa, asuinalueita sekä 

perusopetuksen, lukion, varhaiskasvatuksen ja kehitysvammahuollon toimitiloja. Liikuntapuiston 

muut toiminnot ovat urheilukenttä, jäähalli, lähiliikunta-alue, frisbeegolf-harjoitusalue, kuntosali. 

Alue toimii myös kattavan latuverkoston lähtöpaikkana. 

 

Kuhmon uimahallin vaikutusalueella asuvat kuntalaiset 17.11.2020 tilanteen mukaan. Kunnan 

asukasluku v. 2019 yhteensä 8 190 henkilöä (lähde Tilastokeskus). Uimahallista 5 km säteellä asuu 

5 602 henkilöä, joista alle 18 v. 784 henkilöä, 19-64 v. 2654 henkilöä ja yli 65 v. 2164 henkilöä 

(lähde WebGis). Perusopetuksessa olevia oppilaita oli vuonna 2020 634. Vapaa-ajanasuntoja 

vuonna 2020 Kuhmossa oli 2 248 (lähde Tilastokeskus). 

 

Vuonna 2019 uimahallissa oli 24 116 asiakaskäyntikertaa ja sen käyttöaste oli 50 %. Korona-aika 

vähensi asiakasmääriä noin 40 %, mutta tilanne on normalisoitunut kävijämäärien osalta syksyn 

2021 aikana. 

 

Kuhmossa on laskeva väestöennuste ja ikärakenne on muuttunut painottuen ikäihmisiin. 

Tilastokeskuksen väestöennuste vuodelle 2040 Kuhmoon on 5 848 asukasta. Uimahalli vastaa 

nykyisin enemmän uintiurheilun tarpeita kuin terveysliikkujan tarpeita. Uimahallin tilat ovat ahtaat 

ja sokkeloiset, minkä vuoksi liikuntarajoitteisilla on vaikeuksia selvitä tiloissa. Myöskään altaaseen 

pääsyssä ei ole huomioitu esteettömyyttä. Pelastustilanteissa mm. paareilla ei ole esteetöntä pääsyä 

joka paikkaan. 

 

Hallissa toinen suuri käyttäjäryhmä ikääntyneiden lisäksi ovat lapsiperheet ja koululaiset. Heidän 

tarpeita tämän hetken tilanne ei vastaa riittävästi. Kuhmon perusopetuksen ja lukiolaisten 

uinninopetuksen lisäksi Kuhmon uimahallissa järjestetään Nurmeksen perusopetuksen oppilaiden 

uinnin opetus. Nurmes sijaitsee 80 km päässä Kuhmon uimahallista. 

Uimahallissa toimii aktiivisesti kaupungin sekä kansanterveysjärjestöjen ohjaamia 

terveysliikuntaryhmiä. Lisäksi säännöllinen toimija on Kuhmon Kivan uintiseura, joka järjestää 

lapsille uimakouluja ja uintitreenejä. 

 

Uimahallitekniikka on vanhaa ja se tulee päivittää energiatalous huomioiden. Käytön tuoma 

pintojen kuluminen aiheuttaa päivittäisiä vaaratilanteita suihku- ja allastiloissa etenkin liukkauden 

vuoksi. Liukkautta on jouduttu torjumaan väliaikaisilla menetelmillä (teippaukset ja laattapintojen 

käsittely liukkautta estävällä aineella). 

 

Uinnin valvonta on tällä hetkellä haasteellista, koska valvojan tilaan jää katvealueita. 

Valvontaolosuhdetta on pyritty korjaamaan kameroilla, mutta tilanne ei ole edelleenkään 

työntekijöiden mielestä riittävän hyvä. Työterveyshuollon suorittamassa työpaikkaselvityksessä 

23.6.2021 ja työfysioterapeutin selvityksessä 13.8.2021 esille nousi mm. seuraavia asioita: 



työergonomia puutteellista henkilökunnan työpisteissä, kuormitustekijänä rataköysien käsin siirtely, 

joille ei ole hallissa säilytystiloja. 

 

Uimahallikemikaalien varastotilat ja -olosuhteet ovat puutteelliset ja kemikaalien siirtely on 

hankalaa matalien ja ahtaiden huoltotilojen vuoksi. 

 

Kuntalaisten kuuleminen uimahallin peruskorjaustarpeesta ja muutoksiin liittyvistä toiveista 

suoritettiin keväällä 2019. Liikuntapalvelujen asiakaskyselyssä 5-6/2021 sekä kuntalaisten laajassa 

hyvinvointikyselyssä 6/2021 esille nousi tarve uudelle ja monipuolisemmalle uimahallille. 

 

 

4 Liikuntalaki ohjaa kunnan liikuntatoimintaa 

 

Liikuntalain 390/2015 tavoitteena on edistää: 

1) eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa; 

2) väestön hyvinvointia ja terveyttä; 

3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista; 

4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä; 

5) liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; 

6) huippu-urheilua; 

7) liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita; sekä 

8) eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, 

monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. 

 

 

5 Päätösvaihtoehtojen vaikutusten tarkastelua 

 

Vaihtoehto Kuvaus 

Liikuntapuisto 

Uimahallin sijainti ei muutu. Kuhmon uimahalli sijaitsee Keitaalan taajama-

alueella, liikuntapuistossa. Keitaalan taajama on omakotitaloasutusta. 

Uimahallin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös urheilukeskus 

huoltorakennuksineen, jäähalli, päiväkoti ja kehitysvammaisten 

päivätoiminnan pisteet. Liikuntapuistosta lähtee kuntoreitti, joka toimii 

kesäisin kuntopolkuna ja talvisin hiihtourana. Kuntoreitiltä on yhteys 

Kalevalan kankaalle, jossa sijaitsevat mm. Hotelli Kalevala ja leirintäalue. 

Kilometrin päässä uimahallista sijaitsee Tuupalan yhtenäiskoulu ja päiväkoti. 

Kuhmon ydinkeskustaan, torille, etäisyys on n. 2 km samoin kuin 

Saarikoskella sijaitsevaan Kuusenkuiskeen päiväkotiinkin. Sormulan taajama-

alueelle etäisyys on n. 4 km.  Viiden kilometrin säteellä asui vuoden 2020 

tietojen mukaan 5 602 henkilöä, joista lähes 40 % oli yli 65-vuotiaita. 

Kontion koulun 

ranta 

Kontion koulun asemakaavamuutoksessa uimahalli sijoitetaan paikalta puretun 

Kontion matalan koulun välittömään läheisyyteen. Asemakaavamuutoksessa 

alueelle on tulossa varauksia mm. matkailu- ja majoituspalveluille. Alue on 

välittömässä läheisyydessä muiden kaupunkipalvelujen kanssa. Etäisyys 

liikuntapuistosta, Kehitysvammaisten päivätoiminnoista ja Päiväkoti 

Satumetsästä on n. 2 km. Tuupalan koulukeskuksesta noin kilometri ja 



Kuusenkuiskeen päiväkodista 2,5 km. Sormulan taajama-alueelle on matkaa 

noin 3 km. 

Terveysaseman 

ranta 

Terveysaseman rannan alue on osa Pajakkakosken kolmeosaista 

kaavamuutosta. Nykyinen terveysasema tullaan purkamaan ja tilalle 

rakennetaan uusi. Uuden terveysaseman sijainti on vielä ratkaisematta. 

Alueelle vapautuu jokatapauksessa tilaa niin, että uimahallin sijoittuminen 

alueelle mahdollistuu. Alue on keskustaajama-alueella. Etäisyys 

Liikuntapuistoon, Kehitysvammaisten päivätoimintoihin ja Päiväkoti 

Satumetsään on vajaa 2 km, Tuupalan koulukeskukseen noin kilometri, 

Kuusenkuiskeen päiväkotiin vajaa 2 km ja Sormulan taajama-alueelle 2,5 km. 

 

6 Yhteenveto ja johtopäätökset päätösvaihtoehtojen vaikutusten 

tarkastelusta 

 

Kuhmon kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2021 talousarvion yhteydessä varata uimahallin 

suunnitteluun ja rakentamiseen 2 700 000 euroa. Uimahallin peruskorjauksesta laadittiin kolme eri 

suunnitelmavaihtoehtoa, joiden perusteella arvioitiin uudisrakentaminen peruskorjaamista 

paremmaksi vaihtoehdoksi. Uuden hallin rakentamista puoltaa mahdollisuus saada investointiin 

valtion liikuntapaikkarakentamisen avustusta. 

 

Päätösvaihtojen vaikutusten arviointi on laaja. Ennakkovaikutusten arvioinnin tarkoitus on katsoa 

uimahallin sijaintia useista eri näkökulmista  ja johtaa päätösehdotus näistä arvioinneista. Päättäjien 

tulee tarkastella useita erilaisia vaikutuksia samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Päätöksiä 

valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, 

organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen. Lisäksi vaikutuksia on arvioitu lapsiin- ja nuoriin. 

Kuntalaisvaikutuksilla eli ihmisiin kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan päätösesityksen 

vaikutuksia, jotka voivat kohdistua yhtäältä kunnan palveluja käyttäviin henkilöihin ja toisaalta 

henkilöihin, jotka asuvat kunnassa mutta eivät käytä palveluja (potentiaaliset asiakkaat). Ihmisiin 

kohdistuvissa vaikutuksissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä sekä niiden 

jakaantumista. 

 

Ympäristövaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, 

luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön. 

Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset kohdistuvat eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, 

organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai 

hallintoon. 

 

Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai 

vähentämällä. Taloudellisiin vaikutuksiin kuuluvat myös yritysvaikutukset, eli se miten kunta 

mahdollistaa alueellaan yritystoimintaa? 

 

Vaikutuksia tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. 

 

Sijaintivaihtoehtoja on valittu kolme: nykyinen alue eli liikuntapuisto, ns. terveysaseman ranta-alue 

ja Kontion alue. Kontion alueella on parhaillaan käynnissä kaavamuutos. Myös terveysaseman 

ranta-alue vaatii kaavamuutoksen ennen kuin uimahalli toimintoineen voi alueelle sijoittua. 



Liikuntapuistossa ei ole kaavamuutostarvetta, mikäli uusi uimahalli sijaitsee nykyisen uimahallin 

kanssa samassa korttelissa. 

 

Kuhmon kaupungin keskustaajama on kompakti kokonaisuus ja lopulta sijaintia enemmän 

uimahallipalvelujen käyttöön voi vaikuttaa uimahallin palvelujen ja yhteispalvelujen laajuus sekä 

toimijoiden yhteistyö. Tästä näkökulmasta sijainnilla on merkitystä siihen, millaisia 

palvelukokonaisuuksia uimahallin ympärille voi rakentua.  

 

Kontion alueen kaavamuutoksen yhteydessä on tarkasteltu havainnekuvin uimahallin mahdollista 

sijoittumista alueelle. Näiden tarkastelujen perusteella alue on ahdas uimahallin paikaksi. Tällöin 

parhaimmiksi sijaintivaihtoehdoiksi muodostuvat nykyinen liikuntakeskus tai terveysaseman ranta. 

 

Sijainti tulee ratkaista varhaisessa vaiheessa valtion liikuntapaikkarahoituksen hakemisen vuoksi. 

Rahoitussuunnitelmailmoitus tulee jättää Pohjois-Suomen AVI:lle ennen vuoden vaihdetta.    

Uimahalliprojektissa tullaan arvioimaan myös laajuuden vaikutukset eli minkä kokoinen ja minkä 

sisältöinen uimahalli palvelisi parhaiten ja resurssiviisaasti kuntalaisia. Kun vaikutusten arviointi on 

suoritettu, projekti etenee luonnossuunnitteluun.  

 

 

7 Päätösvaihtoehtojen vertailu 

 

Vaikutuskohde Liikuntapuisto 
Kontion koulun 

ranta 

Terveysaseman 

ranta 

 Terveys ja 

hyvinvointi 
   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Mikäli uimahallille 

saavutaan ajoneuvolla, 

sijainnilla ei ole vaikutuksia 

terveyteen ja hyvinvointiin. 

Pitkällä aikavälillä 

liikkumattomuudella on 

vaikutuksia terveyttä 

heikentävästi. Hyvän 

liikuntakyvyn omaaville 

taajama-asukkaille uimahalli 

on saavutettavissa helposti 

jalkaisin tai pyöräillen, 

jolloin uimahallikäynnin 

lisäksi on saavutettavissa 

myös muuta fyysistä 

kuormitusta. 

 Mikäli uimahallille 

saavutaan 

ajoneuvolla, 

sijainnilla ei ole 

vaikutuksia 

terveyteen ja 

hyvinvointiin. 

Pitkällä aikavälillä 

liikkumattomuudella 

on vaikutuksia 

terveyttä 

heikentävästi. Hyvän 

liikuntakyvyn 

omaaville taajaman 

asukkaille uimahalli 

on saavutettavissa 

 Mikäli uimahallille 

saavutaan 

ajoneuvolla, 

sijainnilla ei ole 

vaikutuksia 

terveyteen ja 

hyvinvointiin. 

Pitkällä aikavälillä 

liikkumattomuudella 

on vaikutuksia 

terveyttä 

heikentävästi. Hyvän 

liikuntakyvyn 

omaaville taajaman 

asukkaille uimahalli 

on saavutettavissa 



Liikuntapalvelukeskittymä 

mahdollistaa tulevaisuudessa 

monipuolisen alueen 

kehittämisen ja 

liikuntapalvelukokonaisuute

en investoinnin. 

helposti ja 

ydinkeskustan 

asukkaille 

erinomaisesti 

jalkaisin tai 

pyöräillen, jolloin 

uimahallikäynnin 

lisäksi on 

saavutettavissa myös 

muuta fyysistä 

kuormitusta. 

helposti ja 

ydinkeskustan 

asukkaille 

erinomaisesti 

jalkaisin tai 

pyöräillen, jolloin 

uimahallikäynnin 

lisäksi on 

saavutettavissa myös 

muuta fyysistä 

kuormitusta. 

 Yhdenvertaisuus    

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Kuntalaiset, joilla ei ole 

autoa tai mahdollisuutta 

kuljetukseen, ja joiden 

liikuntakyky on rajoittunut, 

voivat jäädä palvelun 

ulkopuolelle. 

 Kuntalaiset, joilla ei 

ole autoa tai 

mahdollisuutta 

kuljetukseen, ja 

joiden liikuntakyky 

on rajoittunut, voivat 

jäädä palvelun 

ulkopuolelle. 

Palveluliikennettä 

käyttäville palvelu on 

hyvin saavutettavissa. 

 Kuntalaiset, joilla ei 

ole autoa tai 

mahdollisuutta 

kuljetukseen, ja 

joiden liikuntakyky 

on rajoittunut, voivat 

jäädä palvelun 

ulkopuolelle. 

Palveluliikennettä 

käyttäville palvelu 

on hyvin 

saavutettavissa. 

 Sukupuolten tasa-

arvo 
   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus  Ei vaikutusta  Ei vaikutusta  Ei vaikutusta 

 Työllisyys ja 

työelämä 
   

Lyhyt aikaväli 

   



Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Eri tahojen välinen 

yhteistyö ja 

kumppanuussuhteet 

uimahallipalveluissa voivat 

tuoda vaikutuksia 

työllisyyteen ja työelämään 

Kuhmossa. Kaikissa 

vaihtoehdoissa on 

mahdollista tarkastella näitä 

kumppanuussuhteita niin 

yritysten kuin yhdistysten 

kanssa. 

 Eri tahojen välinen 

yhteistyö ja 

kumppanuussuhteet 

uimahallipalveluissa 

voivat tuoda 

vaikutuksia 

työllisyyteen ja 

työelämään 

Kuhmossa. Kaikissa 

vaihtoehdoissa on 

mahdollista 

tarkastella näitä 

kumppanuussuhteita 

niin yritysten kuin 

yhdistysten kanssa. 

 Eri tahojen välinen 

yhteistyö ja 

kumppanuussuhteet 

uimahallipalveluissa 

voivat tuoda 

vaikutuksia 

työllisyyteen ja 

työelämään 

Kuhmossa. Kaikissa 

vaihtoehdoissa on 

mahdollista 

tarkastella näitä 

kumppanuussuhteita 

niin yritysten kuin 

yhdistysten kanssa. 

 Tietoyhteiskuntataidot    

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus  Ei vaikutusta  Ei vaikutusta  Ei vaikutusta 

 Turvallisuus ml. 

tietoturva 
   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Sääilmiöiden 

ääriolosuhteissa voi olla 

liikkumisturvallisuuteen 

vaikutuksia. Väljät 

paikoitusmahdollisuudet. 

Alueelle turvalliset 

jalankulku- ja 

pyöräilyväylät sekä 

alikulut. 

 Sääilmiöiden 

ääriolosuhteissa voi 

olla 

liikkumisturvallisuute

en vaikutuksia.  

Sijainti helpottaa eri 

palveluissa asiointia 

samassa yhteydessä. 

Vähentää/lyhentää 

siirtymisiä. Ahtaat 

paikoitusmahdollisuu

det. Turvalliset 

 Sääilmiöiden 

ääriolosuhteissa voi 

olla 

liikkumisturvallisuute

en vaikutuksia. 

Lyhyet siirtymiset eri 

palvelutarjonnan 

välillä. Väljät 

paikoitusmahdollisuu

det. Turvalliset 

jalankulku- ja 

pyöräilyväylät, mutta 



jalankulku- ja 

pyöräilyväylät, mutta 

alueelle tullessa 

vilkkaasti 

liikennöityjen teiden 

ylityksiä. 

alueelle tullessa 

vilkkaasti 

liikennöityjen teiden 

ylityksiä. 

 Palvelujen ja 

sosiaaliturvan taso, 

kattavuus ja saatavuus 

myös kunnan eri 

alueilla ja kielillä 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Etäisyydellä voi olla 

negatiivinen vaikutus 

palvelun saatavuuden 

kannalta etenkin 

heikkokuntoisimmille, 

palvelujen äärellä asuville 

kuntalaisille. Toisaalta, 

kun palvelun 

paikoitusalueet ovat 

riittävät ja lähellä palvelu 

on helposti 

saavutettavissa. 

 Palvelun 

saavutettavuus 

erinomainen 

keskustaajaman 

asukkaille. Samoin 

palveluliikenteen 

käyttäjille. 

 Palvelun 

saavutettavuus 

erinomainen 

keskustaajaman 

asukkaille. Samoin 

palveluliikenteen 

käyttäjille. 

 Ihmisten elinolot, 

terveys ja viihtyvyys 
   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus  Ei muutosta 

 Luonnontilainen 

virkistysalue 

kapenee. Näkymät eri 

ilmansuuntiin - 

näkemät kaventuvat. 

Järvinäkymä lisää 

viihtyvyyttä. 

 Sijainti tukee 

hyvinvointinäkökulm

aa. 



 Maaperä, luonnon 

monimuotoisuus, 

ilmasto 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Olemassa oleva 

kaukolämpöverkosto 

palvelee. Tutkittava 

olisiko Jäähallin 

lauhdelämpöä mahdollista 

hyväksikäyttää uimahallin 

lämmityksessä. Ei 

merkittäviä vaikutuksia 

maaperään tai luonnon 

monimuotoisuuteen. 

 Tulvanousemien ja 

rantaviivan 

huomioiminen 

alueella. Heikentää 

luonnonvaraisuutta. 

Pienentää 

puistoaluetta. Vaatii 

monipuolisesti infran 

rakentamista mm. 

kaukolämpöverkosto, 

paikoitusalueet, muu 

uimahalli-infra. 

 Huomioitava 

rantarakentamisen 

erityispiirteet. Vaatii 

monipuolisesti infran 

rakentamista mm. 

kaukolämpöverkosto 

ja muu uimahalli-

infra. 

 Maisema, 

kaupunkikuva, 

kulttuuriperintö 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Tukee 

liikuntapuistoajatusta, 

jossa liikuntainfra on 

keskitetty tietylle alueelle. 

Hyvät paikoitustilat. 

 Tukee 

kaupunkimaisuutta. 

Muuttaa alueen 

perinteitä. 

 Kaventaa 

mahdollisesti 

järvinäkymiä.  Tukee 

kaupunkimaisuutta. 

Alueen käyttöperinne 

muuttuu. 

 Organisaation 

keskinäiset 

toimivaltamuutokset 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   



Kuvaus  Ei muutosta nykytilaan  Ei vaikutusta  Ei vaikutusta 

 Uudenlaiset palvelujen 

tuottamistavat 
   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Perinteisen uinnin 

opetusmahdollisuuksien 

rinnalle esteetön altaan 

saavutettavuus, ikäryhmät 

huomioiden terapia-

/ryhmäohjausallas n. 20 

ryhmäläisen tarpeisiin, 

lasten allas Riippuen 

liikuntapuistoalueen infran 

kehittymisestä voisi olla 

mahdollisuuksia 

palvelujen kehittämiseen. 

Yhdistelmäpalvelujen 

markkinointi esim. 

vierailevien 

jääkiekkojoukkueiden tai 

alueella järjestettävien 

tapahtumien suuntaan. 

 Voi olla 

synergiaetuja saman 

alueen 

yrittäjävetoisten 

palvelujen kanssa - 

kahvilapalvelut. 

Palvelujen 

kehittäminen yhdessä 

alueen yrittäjien 

kanssa. Rannan 

hyödyntäminen: 

mahdollisuus yleiseen 

saunaan, luonnon 

veden ja avantouinnin 

liittäminen 

palvelukokonaisuutee

n. 

 Rannan 

hyödyntäminen: 

mahdollisuus 

yleiseen saunaan, 

luonnon veden ja 

avantouinnin 

liittäminen 

palvelukokonaisuutee

n 

 Organisaation 

tehtävien määrä, laatu 

tai menettelytavat 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus  Ei muutosta nykytilaan 

 Kahvila- ja 

kioskitoiminnan 

mahdollinen 

poistuminen 

uimahallityöntekijöid

en työnkuvasta. 

Ulkopuolisen 

palvelun kysynnän 

kasvu voi vaikuttaa 

tehtävien määrään. 

 Riippuen 

palvelukokonaisuude

n muutoksesta 

tehtävänkuvat voivat 

muuttua 



 Henkilöstön määrä, 

asema ja osallisuus 
   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Ei vaikutusta määrään tai 

asemaan. Henkilöstö 

fyysisesti lähellä 

liikuntapaikkojen hoitajia, 

mutta etäällä muista 

kaupunkiorganisaation 

toimipisteistä. Alueen 

kiinteistöjen 

kiinteistönhoidon ja 

siivouspalvelujen 

yhteishyöty. 

 Ulkopuolisen 

kysynnän kasvu voi 

aiheuttaa painetta 

henkilöstömäärän 

lisäämiseen, jolla 

olisi työllistävä 

vaikutus ja samalla 

henkilöstökustannuks

ia lisäävä vaikutus.  

Fyysisesti henkilöstö 

kaukana muista 

liikuntapalvelujen 

pisteistä, mutta 

lähempänä muita 

kaupunkiorganisaatio

n työntekijöitä. 

 Riippuen 

palvelukokonaisuude

n muutoksesta 

henkilöstön määrään 

voi olla lisäystarvetta, 

joka vaikuttaa 

työllistävästi, mutta 

samalla kustannuksia 

kasvattavasti. 

Fyysisesti henkilöstö 

kaukana muista 

liikuntapalvelujen 

pisteistä, mutta 

lähempänä muita 

kaupunkiorganisaatio

n työntekijöitä. 

 Organisaation 

raportointi-, 

tiedottamis- ja 

selvitysvelvoitteet ja 

muut uudet 

hallinnolliset tehtävät 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus  Ei vaikutusta  Ei vaikutusta  Ei vaikutusta 

 Väestöryhmien ja 

kotitalouksien asema ja 

käyttäytyminen 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   



Kuvaus 

 Joillekin kuntalaisille voi 

olla vaikutusta etäiseksi 

koettaessa. Satunnaisille 

kävijöille voi olla 

vaikeasti löydettävissä. 

Liikuntapuiston 

ulkoliikunnan harrastajille 

hyvin saavutettavissa. 

 Satunnaisten 

kävijöiden määrä voi 

kasvaa. Aula, 

oleskelu- ja 

kahvilatilat voivat 

saavuttaa muitakin 

kuin 

liikuntapalveluihin 

osallistujia. 

 Satunnaisten 

kävijöiden määrä voi 

kasvaa. Aula, 

oleskelu- ja 

kahviotilat voivat 

saavuttaa muitakin 

kuin 

liikuntapalveluihin 

osallistujia. 

 Yritysten toiminta, 

niiden välinen kilpailu 

ja kansainvälinen 

kilpailukyky ja 

markkinoiden 

toimivuus 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Mahdollisuuksia lisätä 

kiinnostusta liikunnan 

moni- ja 

yhdistelmäpalveluista 

liikuntapuiston alueella 

matkailevien ja 

vierailijoiden suuntaan. 

Mahdollisuus lisätä 

alueelle 

liikuntakeskittymää ja 

yritystoimintaa esim. 

kuntosaliyrittäjyyttä. 

 Tukee taajama-

alueen yritysten 

toimintaa. 

Matkailijoiden 

saavutettavuus 

paranee. Lisää 

yritystoimintaa esim. 

kahvila, kuntosali. 

Alueen koko rajoittaa 

kuitenkin muun 

toiminnan 

sijoittamista ja 

laajuutta välittömään 

läheisyyteen. 

 Tukee taajama-

alueen yritysten 

toimintaa. 

Matkailijoiden 

saavutettavuus 

paranee. 

Mahdollisesti samalle 

alueelle tulevien 

muiden palvelujen 

hyödyntäminen 

yhteistilojen osalta 

yrittäjälähtöisesti 

esim. kahvila, 

kuntosali. 

 Kunnallistalouden 

yhteisöjen rahoitus, 

voimavarojen jako, 

työllisyys ja tuottavuus 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 
 AVI:n 

liikuntapaikkarahoitus 

 AVI:n 

liikuntapaikkarahoitu

 AVI:n 

liikuntapaikkarahoitu



mahdollinen, mikäli 

pystymme osoittamaan 

hankkeella olevan 

lisäarvoa nykytilanteeseen 

verrattuna. Synergiaetuja 

kaupungin 

kiinteistönhoidon ja 

siivouspalvelujen osalta. 

Mm. allastekniikka vaatii 

erityisosaamista kuten 

jäähallin laitteistotkin. 

Yhteinen liikuntapuiston 

jätehuolto. 

Liikuntapalvelukokonaisu

uden synergiaedut alueen 

palvelujen käytännön 

toteutuksessa. 

s mahdollinen, mikäli 

pystymme 

osoittamaan 

hankkeella olevan 

lisäarvoa 

nykytilanteeseen 

verrattuna. 

Mahdollisia 

synergiaetuja 

henkilöstön osalta 

alueen yrittäjien 

kanssa, mikäli 

yhteiset intressit 

kohtaavat. 

s mahdollinen, mikäli 

pystymme 

osoittamaan 

hankkeella olevan 

lisäarvoa 

nykytilanteeseen 

verrattuna. Alueen 

palvelukokonaisuus 

on vielä niin avoin, 

että synergiaetuja 

yrittäjien kanssa 

vaikea arvioida. 

 Palvelutuotannon 

muutos 
   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Lisää 

liikuntapalvelukokonaisuu

den yhtenäisyyttä. 

Mahdollisuudet 

kehittymiselle esimerkiksi 

yritysvetoisten 

kuntosalipalvelujen 

sijoittumisella uimahallin 

yhteyteen. 

 Mikäli saman alueen 

yrittäjillä on 

kiinnostusta, voi 

palvelutuotanto 

muuttua 

monipuolisemmaksi 

ja 

kylpylämäisemmäksi. 

 Alue mahdollistaa 

tarvittaessa luonnon 

vesistöä ja 

rantaviivaa 

hyödyntävän 

kehittämisen sekä 

palvelutarjonnan 

laajentamisen. 

Mahdollisuudet 

kehittymiselle 

esimerkiksi 

yritysvetoisten 

kuntosalipalvelujen 

sijoittumisella 

uimahallin yhteyteen. 

 Vaikutukset johonkin 

tiettyyn lasten tai 

nuorten ryhmään 

   

Lyhyt aikaväli 

   



Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Päiväkoti Satumetsän 

lapset erinomaisen hyvin 

saavutettavissa. 

Kohtuullinen matka myös 

Tuupalan 

koulukeskukseen ja 

Kuusenkuiskeen 

päiväkotiin. 

 Eniten heikkenevät 

kehitysvammaisten ja 

Satumetsä päiväkodin 

sekä Keitaalan 

alueella asuvien 

lasten mahdollisuudet 

saavuttaa palvelu. 

 Eniten heikkenevät 

kehitysvammaisten ja 

Satumetsä päiväkodin 

sekä Keitaalan 

alueella asuvien 

lasten mahdollisuudet 

saavuttaa palvelu. 

 Lasten tai nuorten 

kasvun ja kehityksen 

yksilöllinen tukeminen 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus  Ei vaikutusta  Ei vaikutusta  Ei vaikutusta 

 Lasten ja nuorten 

asuminen tai 

kasvuympäristö 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Palvelee erinomaisesti 

Keitaalan ja 

Piilolankankaan asukkaita. 

Mahdollistaa helposti 

koululaisten 

uinninopetuksen, koska 

liikkuminen alueelle on 

turvallista jalkaisin ja 

pyörillä. 

 Palvelee 

erinomaisesti 

keskustaajamassa 

asuvia. Yhtäläinen 

saavutettavuus 

yleisimpien 

palvelujen kanssa. 

Mahdollistaa 

paikallisen väestön ja 

matkailijoiden 

kohtaavuutta. 

 Palvelee 

erinomaisesti 

keskustaajamassa 

asuvia. Yhtäläinen 

saavutettavuus 

yleisimpien 

palvelujen kanssa. 

 Lasten ja nuorten 

mahdollisuudet liikkua 

paikasta toiseen 

   



Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Pienimmillä lapsilla vaatii 

taitoa liikkua itsenäisesti, 

että palvelu olisi saatavilla 

ilman saattajaa. 

Yhtenäiskoulun 

oppilasryhmät saavuttavat 

palvelun kävellen. 

 Sijaitsee muiden 

palvelujen 

läheisyydessä 

 Sijaitsee lähellä 

muita palveluja 

 Lasten ja nuorten 

ihmissuhteet 
   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus  Ei vaikutusta 

 Voi lisätä muitakin 

kuin liikuntapalvelun 

yhteydessä tapahtuvia 

kohtaamisia. 

 Voi lisätä muitakin 

kuin liikuntapalvelun 

yhteydessä tapahtuvia 

kohtaamisia. 

 Lasten ja nuorten 

mahdollisuus harrastaa 

tai viettää vapaa-aikaa 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Voi lisätä liikuntapuiston 

alueella sijaitsevien 

muidenkin 

liikuntapalvelujen käyttöä 

 Palvelee hyvin  Mahdollistava 

 Lasten ja nuorten 

osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisu

udet 

   

Lyhyt aikaväli 

   



Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus  Ei vaikutusta 

 Helppo 

saavutettavuus tukee 

osallistumista 

 Helppo 

saavutettavuus tukee 

osallistumista 

 Lasten ja nuorten 

terveys 
   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Mikäli uimahallille 

saavutaan ajoneuvolla, 

sijainnilla ei ole 

vaikutuksia terveyden 

tukemiseen. Pitkällä 

aikavälillä 

liikkumattomuudella on 

vaikutuksia terveyttä 

heikentävästi. Itsenäisesti 

liikkuville uimahalli on 

saavutettavissa helposti 

jalkaisin tai pyöräillen, 

jolloin uimahallikäynnin 

lisäksi on saavutettavissa 

myös muuta fyysistä 

kuormitusta. 

 Tukee terveyttä  Tukee terveyttä 

 Lasten ja nuorten 

turvallisuus tai 

turvallisuuden tunne 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Alueelle on turvallista 

saapua valaistujen 

pyöräteiden ja 

alikulkutunnelin kautta. 

 Voi aiheuttaa 

lisääntyvää 

jalankulku- ja 

pyöräilyliikennettä 

keskustaajamassa, 

missä myös 

autoliikenteen määrät 

 Voi aiheuttaa 

lisääntyvää 

jalankulku- ja 

pyöräilyliikennettä 

keskustaajamassa, 

missä myös 

autoliikenteen määrät 



ovat suurimpia. 

Keskeinen sijainti voi 

lisätä turvallisuuden 

kokemusta. Tuupalan 

koululta kuljettaessa 

Hyryntien ylitys, 

mikä lisää 

kohtaamisia 

autoliikenteen, 

etenkin 

raskasajoneuvojen 

kanssa. 

ovat suurimpia. 

Keskeinen sijainti voi 

lisätä turvallisuuden 

kokemusta. Tuupalan 

koululta kuljettaessa 

Hyryntien ylitys, 

mikä lisää 

kohtaamisia 

autoliikenteen, 

etenkin 

raskasajoneuvojen 

kanssa. 

 Vaikutukset lasten ja 

nuorten perheiden 

aikuisiin 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Lapsiaan kuljettavat 

aikuiset voivat tulla 

samanaikaisesti muihin 

liikuntapalvelujen pariin, 

omiin harrastuksiin. 

 Keskeinen sijainti 

voi aiheuttaa joko 

huolta tai 

turvallisuuden 

tunnetta. 

 Keskeinen sijainti 

voi aiheuttaa joko 

huolta tai 

turvallisuuden 

tunnetta. 

 Vaikutukset perheiden 

taloudelliseen 

tilanteeseen 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus  Ei vaikutusta 

 Helpottaa eri 

palveluissa asiointia 

samassa yhteydessä. 

Vähentää/lyhentää 

siirtymisiä. 

 Lähellä muita 

kaupunkipalveluja, 

jolloin eri palveluja 

käytettäessä siirtymät 

lyhyitä. 

 Vaikutukset 

varhaiskasvatukseen ja 

lasten mahdollisuuteen 

osallistua 

varhaiskasvatukseen 

   



Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus  Hyvin saavutettavissa  Saavutettavissa  Saavutettavissa 

 Vaikutukset lasten ja 

nuorten opetukseen ja 

koulunkäyntiin 

   

Lyhyt aikaväli 

   

Pitkä aikaväli 

   

Kuvaus 

 Hyvin saavutettavissa. 

Kyläkoulujen ja 

Nurmeksen oppilaat 

joutuvat käyttämään joka 

tapauksessa kuljetuksia. 

 Helposti 

saavutettavissa 

Tuupalan koulun 

oppilaille. 

Kyläkoulujen ja 

Nurmeksen oppilaat 

joutuvat käyttämään 

joka tapauksessa 

kuljetuksia. 

 Helposti 

saavutettavissa 

Tuupalan koulun 

oppilaille. 

Kyläkoulujen ja 

Nurmeksen oppilaat 

joutuvat käyttämään 

joka tapauksessa 

kuljetuksia 

    

 

8 Yhteenveto ja johtopäätökset päätösvaihtoehtojen vertailusta 

 

Pisteet (lyhyt aikaväli/pitkä aikaväli): 

 

Liikuntapuisto 30/38 

Kontion koulun ranta 20/25 

Terveysaseman ranta 26/26 

 

 

9 Päätösesitys 

 

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä esittelee asian ja päätösehdotuksen 14.12.2021 

kaupunginhallitukselle, joka antaa esityksen kaupunginvaltuustolle 20.12.2021 kokoukseen. 

Esityslista julkaistaan 10.12.2021. 

 

 



10 Päätöksen seuranta- ja arviointisuunnitelma 

Sijainnin vaikutuksia tullaan seuraamaan mikäli uimahallin investointisuunnitelma toteutuu. 

Vuosittain seurataan kävijämäärää ja käyttäjäprofiilia sekä organisaatioon heijastuvia vaikutuksia. 

Pitkän aikavälin seurannassa on mahdollista havaita myös ympäristö- ja talousvaikutuksia. 

 

 

11 Päätösesityksen hyväksyjät 

Kaupunginhallitus 14.12.2021 

Kaupunginvaltuusto 20.12.2021 

 

 


