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1 Esittelijä ja valmistelijat
Tytti Määttä, kaupunginjohtaja

Jari Juntunen, tekninen johtaja

Harri Piirainen, rakennustarkastaja, tilapalvelupäällikkö

Jukka Angerman, ensihoitopäällikkö 

Kari Kähkönen, paloesimies 

Riikka Kähkönen, hyvinvointiaktivaattori

Sirpa Huttunen, projektipäällikkö 

Eila Vilén, sivistystoimenjohtaja, lukion rehtori

2 Valmisteluaikataulu
Ennakkovaikutusten arviointi valmistuu helmikuussa 2022

3 Nykytilan kuvaus
Nykyiset toimitilat ja niiden ongelmat

Kuhmon nykyinen terveyskeskus sijaitsee osoitteessa Kirkkotie 16, 88900 Kuhmo. 

Kuhmon terveysasemalla tehdään ns. perusterveyden hoitoa. Erikoissairaanhoito on järjestetty
keskitetysti koko Kainuussa Kajaaniin Kainuun Keskussairaalaan.

Kuhmosta Kajaaniin on matkaa 100 km.

Terveyskeskus sijaitsee Lammasjärven rannalla Pajakkajoen suussa luonnonkauniilla paikalla.
Läheisyydessä on Kuhmon seurakunnan kirkko ja suuri kirkkopuisto. Paikoitustilat ovat riittävät,
ajoyhteys terveysasemalle on selkeä ja kevyelle liikenteelle on varattu kevyen liikenteen väylä.
Ympäristö on selkeä ja helppokulkuinen. Terveyskeskus on myös kohtalaisen lähellä kaupungin
keskustaa, noin 500 metrin päässä torista.

Kuhmon terveysaseman palvelut tuottaa Kainuun kuntien yhteinen sote-kuntayhtymä (Kainuun sote).
Kuhmon terveysasemalla on myös Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän
(NordLab) näytteenottopiste. 

Kuhmon terveysasema on valmistunut vuonna 1981 ja sen kantava runkorakenne on paikalla valettu
betoni. Kerroksia on kaksi ja kerrosala 5 357 m2. Julkisivu on tiiltä. Terveysaseman vuodeosastolla on
22 sairaansijaa. 

Terveyskeskus ei enää 40 vuoden käyttöiän jälkeen vastaa nykyajan hoitotyön tarpeisiin tilojen vuoksi
potilasturvallisuus ja työturvallisuus huomioiden, osassa tiloista on vakavia sisäilmaongelmia eivätkä
tilat vastaa enää tulevaisuuden tarpeisiin.

Tiloista on jouduttu sinetöimään huoneita huonon sisäilman vuoksi tai muuttamaan käyttötarkoitusta
esim. potilashuone on muutettu varastoksi koska potilaita ei voida huoneilman vuoksi tilassa pitää.
Osassa tiloista on pidettävä ikkunaa auki jatkuvasti. On tiloja joissa liikkuminen erilaisten apuvälineiden
kanssa on hankalaa.

Työntekijät kokevat sisäilman huonona mikä herättää närkästystä työntekijöissä. Monet työntekijät
kärsivät erilaisista oireista työpaikalla ja luo huolta siitä miten huono sisäilma voi sairastuttaa työntekijät
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ja potilaat.

Terveyskeskuksen akustiikka koetaan huonona ja mm. kuulo-ongelmasta kärsivien on vaikea asioida
tiloissa. Valaistus tuo paljon häiritseviä heijastuksia. Potilaskutsujärjestelmä / hälytysjärjestelmä on
vanhanaikainen. 

Ilmastointi puutteellista, tukalaa kuumuutta ja kosteutta on kaikkialla. Sähkötyöt vaatisivat
nykyaikaistamista. Kaikki ovet ovat hankalia avata esim. liikuttaessa potilaiden kanssa. Ovistopparit
eivät toimi. 

Nykyisessä terveyskeskuksessa koetaan hyvänä se, että osasto ei ole niin sokkeloinen vaan on
kohtalaisen helposti hallittavissa esim. yöllä kun on vain kaksi hoitajaa työvuorossa.

Palvelujen strategiset linjaukset tulevaisuudessa

Tällä hetkellä palvelujen linjauksia pohditaan koska nykyiset sote-alueet muutetaan
hyvinvointialueiksi. 

Hyvinvointialueet perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen
toimeenpanoa ja voimaanpanoa koskevalla lailla. Laki tuli voimaan 1.7.2021. 

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat väliaikaiset valmistelutoimielimet, joiden työ on käynnistynyt
syksyllä 2021.

Ensimmäiset hyvinvointialuevaalit pidetään alkuvuonna 2022. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa
maaliskuussa 2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023

4 Ehdotettu päätösesitys
5 Päätösvaihtoehtojen vaikutusten tarkastelua

Vaihtoehto Kuvaus

Terveysaseman ranta

Linja-autoasema/pesäpallokenttä

Piilolan alue

6 Yhteenveto ja johtopäätökset päätösvaihtoehtojen vaikutusten tarkastelusta
7 Päätösvaihtoehtojen vertailu

Vaikutuskohde Terveysaseman
ranta

Linja-
autoasema/pesäpall
okenttä

Piilolan alue

Kuntalainen
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Terveys ja hyvinvointi

Lyhyt aikaväli 1 1 0

Pitkä aikaväli 2 2 0

Kuvaus Paikkana tuttu, 
liikenneyhteydet ok. 
kesällä mahdollisuus 
vanhuksien nauttia 
järven läheisyydestä ja 
kauniista maisemista. 
Mahdollistaa myös 
kuntoutukseen. / JAn
Terveysaseman 
henkilökunta on 
tuonut esille 
järvinäkymän osastolta 
ja 
saattohoitohuoneesta. 
Myös kirkko ja 
kirkkopuisto näkyvät 
osastohuoneisiin 
mikäli ikkunat on 
uudisrakennuksessa 
sijoitettu riittävän 
matalalle. Tällä voi olla 
vaikutusta henkisen 
hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi. 
Ristiriitainen näkemys 
näkymistä esimerkiksi 
kirkon osalta 
(kuoleman pelko -
tapaukset).

Alueen viihtyvyyttä voi 
lisätä puistomaisella 
ympäristörakentamisell
a. Mahdollistaa myös 
terveysaseman 
nykyisen tontin 
virkistysmahdollisuuksi
en lisäämistä.

Etenkin rakennuksen 
yläkerroksista laajat 
näkymät.
Ei vaikutusta.

Yhdenvertaisuus

Lyhyt aikaväli 0 0 0
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Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Ei vaikutusta. Kaikki 
vaihtoehdot takaavat 
yhdenvertaiset 
palvelut hyvällä 
suunnittelulla.

Ei vaikutusta. Kaikki 
vaihtoehdot takaavat 
yhdenvertaiset 
palvelut hyvällä 
suunnittelulla.
Palveluliikenteen 
asiakkaille kaikki 
alueen palvelut 
helposti 
saavutettavissa.

Ei vaikutusta. Kaikki 
vaihtoehdot takaavat 
yhdenvertaiset 
palvelut hyvällä 
suunnittelulla.

Sukupuolten tasa-arvo

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Soteaseman 
suunnittelussa, 
sijaitsipa se missä 
tahansa, on tärkeää 
huomioida miesten 
matalan kynnyksen 
hakeutuminen 
palvelujen piiriin. 
Esimerkiksi 
sisustuksen 
suunnittelussa 
Kuhmon brändin ja 
metsähistorian 
huomioiminen.
Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta. 
Soteaseman 
suunnittelussa, 
sijaitsipa se missä 
tahansa, on tärkeää 
huomioida miesten 
matalan kynnyksen 
hakeutuminen 
palvelujen piiriin. 
Esimerkiksi 
sisustuksen 
suunnittelussa 
Kuhmon brändin ja 
metsähistorian 
huomioiminen.
Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta. 
Soteaseman 
suunnittelussa, 
sijaitsipa se missä 
tahansa, on tärkeää 
huomioida miesten 
matalan kynnyksen 
hakeutuminen 
palvelujen piiriin. 
Esimerkiksi 
sisustuksen 
suunnittelussa 
Kuhmon brändin ja 
metsähistorian 
huomioiminen.
Ei vaikutusta.

Työllisyys ja työelämä
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Lyhyt aikaväli 0 1 0

Pitkä aikaväli -1 1 1

Kuvaus Tärkeää, että palvelu 
sijaitsee Kuhmossa. 
Paikkavaihtoehto ei 
todennäköisesti 
synnytä yritystoiminta 
alueelle.

Sijainnilla lähellä 
kaupunkikeskustaa voi 
olla myönteisiä 
vaikutuksia 
työllisyyteen. 
Terveysaseman 
läheisyyteen on 
mahdollista sijoittua 
muita hyvinvointi- ja 
terveyspalveluja.

Voi synnyttää uutta 
yritystoimintaa S-
marketin läheisyyteen. 
Tärkeintä on, että 
palvelu on Kuhmossa 
tarjolla.

Tietoyhteiskuntataidot

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Paikan tulee olla 
sellainen, että se 
mahdollistaa riittävän 
läsnäpalvelun, koska 
kaikki eivät omaa 
sellaisia tietoteknisiä 
taitoja, että etäpalvelut 
olisivat heille 
mahdollisia.
Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta. Samat 
kuin muissa 
vaihtoehdoissa.

Ei vaikutusta. Samat 
kuin muissa 
vaihtoehdoissa.

Turvallisuus ml. 
tietoturva

Lyhyt aikaväli 2 1 1
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Pitkä aikaväli 1 1 1

Kuvaus Hammashoidon tiloihin 
ala-asteelta kulku 2 
ison tien ylitys. / JAn
Hammashoito ja 
kuntoutus sijaitsevat 
lähellä 
perusopetuksen 
kiinteistöä.
Paikoitusalueet ovat 
väljät. Alueelle 
sijoitettu valmiiksi 
varavoimakontti.
Paikka tuttu kaikille 
kuntalaisille.

Sijainti 
koululaisnäkökulmasta 
hieman kauempana, 
mutta saavutettavissa 
pienempiä ja vähän 
liikennöityjä katuja 
käyttäen. 
Hälytysajoneuvot 
joutuvat operoimaan 
keskustan läpi, 
ainoastaan pohjoiseen 
on suhteellisen suora 
reitti. 
KK

Saavutettavissa vähän 
liikennöityjä teitä pitkin. 
Sijainniltaan sumpussa 
S-marketin, 
kerrostalojen, 
Oppimiskeskuksen ja 
omakotitaloalueen 
keskellä.
Pelastuslaitoksen 
kannalta keskeinen 
sijainti --> 
vaapaavuoron ja 
sopimushenkilöstön 
helppo saavuttaa 
asema. Käänteisesti 
keskellä koulualuetta 
ja vieressä S-marketti 
pysäköintialueineen, 
aiheuttaako vaaraa 
hälytysajossa? KK

Palvelujen ja 
sosiaaliturvan taso, 
kattavuus ja saatavuus 
myös kunnan eri 
alueilla ja kielillä

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Ei vaikutusta. 
Kuhmossa tarjolla 
olevien palvelujen 
laajuudella on 
vaikutuksia enemmän 
kuin sijainnilla.

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.
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Ympäristö

Ihmisten elinolot, 
terveys ja viihtyvyys

Lyhyt aikaväli 1 1 1

Pitkä aikaväli 2 2 1

Kuvaus järvenranta +. / Jan
Nykyisin 
terveysaseman ranta 
ei ole 
virkistyskäytössä. 
Estääkö uusi hanke 
virkistyskäytön 
edelleen vai voisiko 
rantaa hankkeesta 
huolimatta kehittää 
yleiseen kuntalaisten 
virkistyskäyttöön. 
Alueen tämän hetken 
käytössä varattu 
suuret paikoitusalueet 
ranta-alueen 
välittömässä 
tuntumassa. Onko 
ranta-alue 
tarkoituksenmukaises
sa käytössä? (XX)
Keskustan 
tuntumassa. 
Ympäristöltään 
viihtyisä varsinkin 
ranta-alueen osalta ja 
kaavaratkaisuilla 
voidaan lisätä alueen 
virkistyskäyttöä ja 
viihtyisyyttä. (JJ/HP) 

Pelan kannalta sijainti 
olisi ihanteellinen, alue 
aitaamalla/rajaamalla 

maisema nykyisen 
verrattuna astetta 
"synkeämpi". (XX)
Saavutettavuus helppo 
sijainnin puolesta 
keskustassa asuville 
ikäihmisille. 
Alueelle mahdollista 
rakentaa viihtyisä 
puistoalue (ei 
järvinäköalaa).  (JJ/HP) 
(1/2p.)

Ydinkeskustan 
tuntumassa. Nykyinen 
asemakaava 
mahdollista 
liikenneyhteyden 
rakentamisen suoraan 
Peuranpolulle. 
Harjumaisemassa.  
(JJ/HP) (1/1p.)
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olisi mahdollista 
käyttää rantaa 
(rantaraitti) 
virkistyskäyttöön ja 
myös pelan 
harjoitteluun ja 
operatiiviseen 
käyttöön (vene vesille 
paloaseman rannasta, 
harjoittelu 
pintapelastukseen, 
talvella 
kelkka/maastopelastu
s).

Maaperä, luonnon 
monimuotoisuus, 
ilmasto

Lyhyt aikaväli 1 0 2

Pitkä aikaväli 1 0 1
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Kuvaus Jos uusi rakennus 
rakennetaan nykyisen 
rakennuksen viereen, 
todennäköisesti 
luonnontilaista aluetta 
joudutaan ottamaan 
rakennuskäyttöön.
Tulvariski huomioitava. 
(XX)
Jos rakennetaan 
nykyisen aseman 
rannan puolelle, 
perustamisolosuhteet 
ovat hyvät huomioiden 
Lammasjärven pinta ja 
tulvaolosuhteet. 
Korkotason oltava 
nykyisen 
terveysaseman 
korkotasoa ylempänä. 
(Kirkkotien puolella 
perustamisolosuhteet 
haastavat ja tulvariski 
merkittävä.  (JJ/HP) 
(2/2p.)
Soveltuu 
rakentamiseen, vaatii 
massanvaihtoa, kun 
poiketaan vanhoilta 
rakennuspohjilta.  
Terveysaseman 
sijoitus suunniteltu 
(maaperätutkimukset) 
nykyisen TA:n ja 
rannan väliin ja PELA:n 
tila nykyisen TA:n 
paikalle.(HP ja JJ)

Soveltuu parhaiten 
rakentamiseen 
Metsäkadun 
suuntaisesti 
Puuviitesuunnitelman 
mukaisesti. 
Pesäpallokentän 
rakentamisolosuhteet 
vaikeutuvat 
keskemmälle kenttää 
siirryttäessä. (JJ/HP)
Muutos pisteytyksessä 
tutkimusten 
perusteella (JJ/HP)

Perustamisolosuhteet 
hyvät. Nykyinen p-alue 
korkotasoltaan 
alempana muuta 
tonttia. Tontin muoto 
pitkulainen ja 
saarekkeena muiden 
toimintojen 
ympäröimänä.  (JJ/HP) 
(1/1p.)

Maisema, 
kaupunkikuva, 
kulttuuriperintö

Lyhyt aikaväli 1 1 0
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Pitkä aikaväli 2 2 1

Kuvaus Puurakentamisella 
saadaan soviteltua 
maisemaan hyvin. JAn
Rantanäkymien 
tarkastelu. 
Lääkäriasuntojen 
kulttuurihistoriallinen 
merkitys tarkasteltava.

Sijainniltaan alueella on 
ollut pitkään 
terveydenhuollon 
toimintaa. (XX)
Maisemallisesti hieno 
paikka. Ollut pitkään 
nykyisessä 
käyttötarkoituksessa. 
Muodostaisi 
arkkitehtonisen 
vyöhykkeen uuden 
puukoulun ja kirjaston 
jatkeena.  (JJ/ HP)

toiminta keskellä kylää. 
Huomioitava, mikäli 
pelastus samalla 
tontilla: 
alkusammutusharjoitu
sten savu? onko 
vaikutusta? / JAn
Uusi terveysasema 
kohentaa ja elävöittää 
maisema- ja 
kaupunkikuvaa. Ei 
kulttuuriperinnöllisiä 
vaikutuksia. (JJ/HP) 
Pelan päivittäisissä 
toiminnoissa aiheutuu 
ääntä, jopa melua 
(esim. koekäytöt: 
moottorisahat, yms. 
polttomoottorikäyttöis
et välineet). 
Harjoittelun myötä 
alueella liikkuu 
raskasta 
pelastuskalustoa. 
Tämä huomioitava 
kaikissa 
vaihtoehdoissa
KK

Sopeutuu maisemaan 
ja muodostaisi 
arkkitehtonisen 
vyöhykkeen kirjaston, 
uuden puukoulun 
jatkeena. (JJ/HP) 
Ei erotu 
kaupunkikuvassa niin 
hyvin sijainnin ollessa 
muiden toimintojen 
ympäröimänä.

Organisaatio ja
henkilöstö

Organisaation 
keskinäiset 
toimivaltamuutokset

Lyhyt aikaväli 0 0 0
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Pitkä aikaväli 0 0 0
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Kuvaus Terveysaseman 
yhteydessä olevat 
ensihoidon tilat 
tukevat paremmin 
hoidon aloittamista ja 
yhteisiä toimintoja. / 
Jan 
Koskee kaikkia esillä 
olevia vaihtoehtoja.
Pelastuslaitoksen ja 
ensihoidon synergian 
hyödyntämisen 
kannalta uusien tilojen 
tulisi sijoittua joko 
samaan 
rakennukseen, tai 
ainakin samalle tontille. 
Pelastuslaitoksen 
muuttunut 
toimintakulttuuri 
varallaolo --> aktiivityö 
täytyy huomioida tiloja 
suunniteltaessa.
Oikein suunniteltuna 
yhteiskäyttöisiä tiloja yli 
organisaatiorajojen 
voidaan hyödyntää 
esim:
- ajoneuvokaluston 
huolto ja pesutilat 
(karkea puhdistua)
- luento ja koulutustilat
- varastot (kylmä ja 
lämmin)
- puhdistu ja desi + 
laitoshuolto välineille
- sosiaali ja valmiustilat 
(eh + pela)
- työkykyä ylläpitävä 
liikunta ja 
TOIMINTAKYKYTESTAU
S (pela kuntotestit)
KK
Ei vaikutusta.

ensihoidon ja 
terveyspalvelujen 
synergia.  
Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta.
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Uudenlaiset palvelujen 
tuottamistavat

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus kotiin vietävien 
palveluiden sekä 
tarvittava apu 
terveysasemalle 
positiivinen vaikutus. / 
Jan
Pilottien ja kokeilujen 
kautta toiminta löytää 
varmasti uusia 
yhteistyömalleja ja 
toimintatapoja. 
Sinänsä pela:n 
tuottamat palvelut 
tuotetaan 
lakisääteisten 
palvelujen rinnalla, 
todennäköisesti ei 
vaikuta tilojen 
käyttöön/suunnitteluu
n.
KK
Ei vaikutusta.

terveystoimelle 
annettava lisäapu, 
yhteiset lääke yms 
säilytystilat. Miten 
pelastustoimen tuki 
terveystoimelle? / JAN
Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta.

Organisaation 
tehtävien määrä, laatu 
tai menettelytavat

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuhmo - Sote-aseman rakentaminen Kuhmo - Sijainti ja laajuus

Keskeneräinen 14/27



Kuvaus terveystoimen tehtävät 
lakisääteistä. Suurin 
synergian toiminta 
ensihoidon ja 
terveystoimen välillä. / 
Jan
Pelan lakisääteiset 
tehtävät ovat 
kaksijakoisia, yhdessä 
muiden viranomaisten 
ja toimijoiden kanssa 
tuotettava palvelu 
onnettomuuskohtees
sa ja toisaalta palvelu 
joka tuotetaan 
asemalla, mm:
- turvallisuusviestintä 
(luennot/alkusammutu
skoulutus)
- opastus ja neuvonta 
(palotarkastus/valvont
a)
- 
työryhmät/asiantuntija
na toimiminen
- messut, 
yleisötapahtumat (112 
päivä, päivä 
paloasemalla, jne..)
- sopimushenkilöstön 
kurssit (alueellinen 
koulutus 
lähitapahtumana)
- viranomaisyhteistyö 
ja siihen liittyvät 
harjoitukset ja 
koulutukset asemalla
KK
Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.

Henkilöstön määrä, 
asema ja osallisuus

Lyhyt aikaväli 0 0 0
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Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Pelan 
työvuorovahvuus 
palvelutasopäätöksen 
mukaisesti kaksi 
palomiestä 
välittömässä 
lähtövalmiudessa 24/7 
(asemalla) ja 
paloesimies 
työvuorolistan mukaan 
(välitön lähtövalmius 
asemalla) sekä 
vapaamuotoisessa 
varallaolossa 1-2 
henkilöä (ei asemalla). 
Lisäksi työvuoron 
mukana ns. sisäinen 
resurssi (kolmas 
henkilö) asemalla.
Pelastuslaitoksen 
henkilöstön tärkeä osa 
on sopimushenkilöt, 
noin 15 sivutoimista 
sammutusmiestä.
KK
Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.

Organisaation 
raportointi-, 
tiedottamis- ja 
selvitysvelvoitteet ja 
muut uudet 
hallinnolliset tehtävät

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0
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Kuvaus Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.

Talous

Väestöryhmien ja 
kotitalouksien asema 
ja käyttäytyminen

Lyhyt aikaväli 0 1 1

Pitkä aikaväli 0 2 1

Kuvaus Kirjasto voi toimia 
odotuspaikkana 
terveysaseman 
palveluja käyttävien 
omaisille tai saattajille.
Ei vaikutusta 
nykytilaan.

Sijainnilla lähellä 
kaupunkikeskustaa voi 
olla myönteisiä 
vaikutuksia 
työllisyyteen. 
Terveysaseman 
läheisyyteen on 
mahdollista sijoittua 
muita hyvinvointi- ja 
terveyspalveluja. 
Ydinkeskusta 
vahvistuu.

S-marketin ja 
huoltamoiden palvelut 
hyvin saavutettavissa.
Ei vaikutusta. Alueelle 
voisi syntyä uutta 
yritystoimintaa, joka 
vaikuttaa ihmiset 
asiointisuuntaan 
keskustassa.

Yritysten toiminta, 
niiden välinen kilpailu 
ja kansainvälinen 
kilpailukyky ja 
markkinoiden 
toimivuus

Lyhyt aikaväli 0 1 0

Pitkä aikaväli -1 3 -1
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Kuvaus Nykyisen 
terveysaseman 
alueella ei ole 
kaupallisia palveluja, 
joita asiakkaat voisivat 
hyödyntää 
samanaikaisesti. Ei 
lisää ydinkeskustan 
elinvoimaa.

Sijainnilla lähellä 
kaupunkikeskustaa voi 
olla myönteisiä 
vaikutuksia 
työllisyyteen. 
Terveysaseman 
läheisyyteen on 
mahdollista sijoittua 
muita hyvinvointi- ja 
terveyspalveluja. Paras 
vaihtoehto 
ydinkeskustan 
elävöittämiseksi.

Valtaosa muista 
palveluista sijaitsee 
enemmän keskusta-
alueella.
Alueelle voisi syntyä 
uutta yritystoimintaa, 
joka vaikuttaa ihmiset 
asiointisuuntaan 
keskustassa ja siirtää 
asiointia pois aivan 
ydinkeskustasta.

Kunnallistalouden 
yhteisöjen rahoitus, 
voimavarojen jako, 
työllisyys ja tuottavuus

Lyhyt aikaväli -1 -1 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Kuvattava 
perustamiskustannust
en vaikutusta. Onko 
kalliimpi kuin Piilola?

Kuvattava 
perustamiskustannust
en vaikutusta. Onko 
kalliimpi kuin Piilola?

Ei vaikutusta. 
Perustamisolosuhteet 
hyvät.

Palvelutuotannon 
muutos

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Uuden rakentamisen 
myötä vaikutus lähes 
yhtäläinen kaikissa 
vaihtoehdoissa.

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.
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Lapset ja nuoret

Vaikutukset johonkin 
tiettyyn lasten tai 
nuorten ryhmään

Lyhyt aikaväli 3 -1 3

Pitkä aikaväli 1 0 1

Kuvaus Hammashoito ja 
kuntoutus koulupäivän 
aikana on mahdollista 
saavuttaa koululaisille 
itsenäisesti.

Lasten ja nuorten 
mahdollisuus 
hyödyntää palveluita 
itsenäisesti 
koulupäivän aikana 
heikkenee. 
Matka 
terveyspalveluihin 
jatkuu 500 m 
nykyisestä.

koululaisten kulku 
terveysasemalle 
vieressä. Yksi ison tien 
ylitys. / JAn
Alikulun 
hyödyntäminen 
liikkumisessa.

Lasten tai nuorten 
kasvun ja kehityksen 
yksilöllinen tukeminen

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.

Lasten ja nuorten 
asuminen tai 
kasvuympäristö

Lyhyt aikaväli 0 0 0
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Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Lasten ja nuorten 
mielestä olennaista 
mitä tälle paikalle heitä 
hyödyntää tilalle, jos 
terveysasema tehdään 
muualle.
Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta.
Lapset ja nuoret 
pohtivat uuden 
pesäpallokentän 
sijaintia, jos hanke 
toteutuu tälle alueelle. 
TK:n rannan 
vapautuminen 
muuhun käyttöön 
myös mahdollisuus.

Ei vaikutusta.

Lasten ja nuorten 
mahdollisuudet liikkua 
paikasta toiseen

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus kouluaikana 2 ison tien 
ylitys esim 
hammashoidon osalta. 
/ JAn
Perusopetuksen 
näkökulmasta hyvin 
saavutettavissa.
Ei vaikutusta.

Koululaisten matka 
kylän läpi, yhden 
isomman tien ylitys/ 
JAn
Lasten ja nuorten 
mahdollisuus 
hyödyntää palveluita 
itsenäisesti 
koulupäivän aikana 
heikkenee. 
Ei vaikutusta.

Tuttu ja perinteinen 
kulkureitti alikulkua 
hyödyntäen koulun ja 
Piilolan alueen välillä.
Ei vaikutusta.

Lasten ja nuorten 
ihmissuhteet

Lyhyt aikaväli 0 0 0
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Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.

Lasten ja nuorten 
mahdollisuus 
harrastaa tai viettää 
vapaa-aikaa

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Lasten ja nuorten 
mielestä olennaista 
mitä tälle paikalle heitä 
hyödyntää tilalle, jos 
terveysasema tehdään 
muualle.
Ei vaikutusta.

Pesäpallokentän uusi 
sijainti ja 
kustannusarvio 
huomioitava.
Vapauttaisi nykyisen 
lammasjärven ranta-
alueen mahdollisesti 
vapaa-ajankäyttöön.
Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta.

Lasten ja nuorten 
osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisu
udet

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.

Lasten ja nuorten 
terveys
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Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.

Lasten ja nuorten 
turvallisuus tai 
turvallisuuden tunne

Lyhyt aikaväli 2 1 3

Pitkä aikaväli 1 1 1

Kuvaus Liikenneturvallisuuteen 
voi olla vaikutusta.

Liikenneturvallisuusasi
at ratkaistava 
suunnittelulla.

Liikenneturvallisuusolo
suhteet koulun ja 
terveysaseman välillä 
hyvät.

Vaikutukset lasten ja 
nuorten perheiden 
aikuisiin

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.

Vaikutukset perheiden 
taloudelliseen 
tilanteeseen
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Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.

Vaikutukset 
varhaiskasvatukseen 
ja lasten 
mahdollisuuteen 
osallistua 
varhaiskasvatukseen

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.

Vaikutukset lasten ja 
nuorten opetukseen ja 
koulunkäyntiin

Lyhyt aikaväli 3 0 3

Pitkä aikaväli 1 0 1
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Kuvaus Oppilaitoksia lähellä 
oleva sijainti voi 
helpottaa lasten ja 
nuorten palvelujen 
käyttöä opetuksen ja 
koulunkäynnin 
lomassa. Ei pitkiä 
poissaoloja tunneilta.

Lasten ja nuorten 
mahdollisuus 
hyödyntää palveluita 
itsenäisesti 
koulupäivän aikana 
heikkenee. Hiukan 
pitemmät poissaolot 
tunneilta.

Koulupäivän aikana 
hyvin saavutettavissa. 

Ikääntyneet

Asuinympäristö

Lyhyt aikaväli 0 1 0

Pitkä aikaväli 0 2 0

Kuvaus Mitä mahdollisesti 
tulee tilalle, jos 
terveysasema 
rakennetaan muualle.

Tuo sote-aseman 
palvelut lähelle muita 
ikäihmisten 
hoivapalveluita. Selkeä 
kokonaisuus. Lähellä 
Lepokynnäs ja 
Pallotupa.

Ei vaikutusta.

Liikkumismahdollisuud
et

Lyhyt aikaväli 0 1 0

Pitkä aikaväli 0 1 0
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Kuvaus Kaikissa 
vaihtoehdoissa 
esteettömyys 
mahdollista huomioida.  
Tuttu ympäristö, 
rauhoittava ympäristö. 
/ JAn
Ei vaikutusta.

Terveysaseman 
läheisyyteen on 
mahdollista sijoittua 
muita hyvinvointi- ja 
terveyspalveluja.
lähellä, kaupat 
vieressä / JAn
Palveluliikenteen 
asiakkaille hyvin 
saavutettavissa.

Ajoneuvoilla 
saavutettavissa 
samoin kuin muutkin 
vaihtoehdot. 
Ei vaikutusta.

Ihmissuhteet

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Kaikissa 
vaihtoehdoissa 
mahdollisuus 
huomioida odotus- ja 
aulatilat, jotka voivat 
olla myös luonteeltaan 
aktivoivia.
Ei vaikutusta.

Kaikissa 
vaihtoehdoissa 
mahdollisuus 
huomioida odotus- ja 
aulatilat, jotka voivat 
olla myös luonteeltaan 
aktivoivia.
Ei vaikutusta.

Kaikissa 
vaihtoehdoissa 
mahdollisuus 
huomioida odotus- ja 
aulatilat, jotka voivat 
olla myös luonteeltaan 
aktivoivia.
Ei vaikutusta.

Terveys

Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Sijainnilla Kuhmossa ei 
merkitystä.

Ei vaikutusta. Ei vaikutusta.

Turvallisuus
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Lyhyt aikaväli 0 0 0

Pitkä aikaväli 0 0 0

Kuvaus Kaikissa 
vaihtoehdoissa 
huomioitava 
terveysaseman 
turvallinen 
saavutettavuus.

Ei vaikutusta. Saavutettavissa joko 
pääkatua pitkin tai 
pienempiä katuja 
hyödyntäen.
Ei vaikutusta.

Paljon terveys- ja
sosiaalipalveluja
tarvitsevat

Vuodeosastopotilaat

Lyhyt aikaväli 1 1 0

Pitkä aikaväli 1 1 0

Kuvaus Kirkon ja 
järvimaiseman 
näkyvyys.

Rakennetulla 
puistomaisella 
ympäristöllä 
parannetaan 
viihtyisyyttä.

Ei vaikutusta.

8 Yhteenveto ja johtopäätökset päätösvaihtoehtojen vertailusta
TERVEYSASEMAN RANTA

LINJA-AUTOASEMA / PESÄPALLOKENTTÄ

PIILOLAN ALUE

9 Päätösesitys
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10 Päätöksen seuranta- ja arviointisuunnitelma
11 Päätösesityksen hyväksyjät
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