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Hankkeen tiedot

Hanke: Ähtärin keskustan kehittämishanke

Hallinnoija: Ähtärin kaupunki
Ostolantie 17
63700 Ähtäri

Hanketunnus: 17712

Toteutusaika: 15.2.2016-7.3.2017

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 20 14-2020

Ohjelman toimenpide: Selvityksetja suunnitelmat

Leader-ryhmä: Kuudestaan ry

Hankkeen kohdealue: Paikallinen/Alueellinen

Yhteenveto hankkeesta:

Ähtärin keskustan kehittämishanke pohjautuu Ähtärin kaupungin kaupunkistrategiaan,
jonka yhtenä päämääränä on kirjattu keskusta-alueen ja Ostolantien kehittäminen.
Tavoitteena on keskustan kehittyminen vetovoimaiseksi liikealueeksi, johon Ouluveden
ranta-alue nivoutuu toimivasti, kuntalaisten ja matkailijoiden hyvinvointia edistäen.

Ähtärin keskustan kehittämishankkeen tavoitteena on ollut edistää kaupunkikeskustan
j rjkehittymistä toivetilaansa yhteistyössä keskustan yritysten ja kiinteistöjen, järjestöjen sekä

kaupungin kesken. Tavoitteisiin on pyritty kartoittamalla alueelta puuttuvit pal~’eluita,
kartoittamalla nykyisten toimijoiden toiveita ja ajatuksia keskustan kehittämisek~ sekä
edistämällä toimijoiden yhteistoimintaa. Kuntalaisia on pyritty osallistamaShankkeeseen
työpajoin sekä asukaskyselyn avulla. Tehtyjen kartoitusten pohjalta haijitkeessa on tuotettu
alueille kaikkia ikäryhmiä hyvin palvelevat alue-/maisemasuunnitelmat.

Maisemasuunnitelmien lisäksi hankkeessa on tuotettu keskustan ja matkailualueen sitova
yhtenäisen muotokielen omaava eläinteema, joka toistuu keskustaympäristön lisäksi
valtatieopastuksissa. Yritysten kilpailukykyä digitalisoituvassa kaupankäynnissä on pyritty
edistämään järjestämällä sosiaalisen median ja verkkomarkkinoinnin koulutusta.

Hankkeessa tuotettuja suunnitelmia pyritään jatkossa hyödyntämään mahdollisimman
monipuolisesti Ahtärin keskusta-alueen kehittämistyön pohjana.

Ahtarin kaupunki 1 Ostolant e 17, 63700 Ahtäri 1 06 2525 60001 kirjaamo@ahtar fi~
www ahtari fi
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Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tausta ja ylemmän tason tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ollut tukea maaseudun elinvoimaisuutta, edesauttaa
palvelurakenteiden säilymistä sekä palveluiden saatavuutta, edesauttaa yrittäjyyttä sekä
kehittää alueen elinkeinoja. Hanke pohjautuu Ahtärin kaupunkistrategiaan, jossa yhtenä
päämääränä on kirjattu keskusta-alueen sekä Ostolantien kehittäminen.

Palvelujen säilyttäminen suurten kaupunkikeskusten reuna-alueilla on tämän päivän haaste.
Kuluttajien tulisi kuitenkin saada palvelunsa mahdollisimman läheltä, joka on tärkeää jo
väestön ikääntymisenkin näkökulmasta. Kuntalaisten arki sujuvoittuu, kun jokapäiväiseen
elämään liittyvät palvelut toimivat. Tämä koskee kokonaisuutta muitakin, kuin kuntien
hyvinvointipalveluja; päivittäistarvikkeiden hankintaa, liikkumista, turvallista ja viihtyisää
elinympäristöä. Hyvinvointipalvelut muodostavatkin tulevaisuudessa laajan ja tiiviin
kokonaisuuden, jossa on mukana kuntien, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin
tuottamia palveluja.

Ähtärin kaupunki on ollut v.2014-2015 mukana Suomen Kuntaliitonja FCG:n toteuttamassa
Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeessa, jossa oli mukana seitsemän Suomen
kuntaaja kaupunkia. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli edistää kunnan kykyä tunnistaa
elinvoiman parantamisen mahdollisuudet, ottaa ne huomioon päätöksenteossa sekä
vahvistaa paikkakunnan elinvoimaisuutta. Hankkeessa jokainen kunta valitsi
kehittämisaiheen, jonka tavoitteena on edesauttaa kunnan elinvoimaisuutta.

Hankkeen myötä Ähtärissä tehdyn elinvoiman arviointikyselyyn pohjautuen
keskeisimmäksi kehittämisalueeksi nousi Ostolantien alue; rajautuen rautatiestä Ouluveteen
ja Virtaintiestä (kantatie 68) Meijeritielle. Hankkeen aikana alueen toimenpide-ehdotuksia
ideoitiin kolmessa työpajassa, joissa kaupungin johtoryhmä yhdessä luottamushenkilöiden
kanssa, tarkasteli alueen kehittämispisteitä. Kesäkuussa 2015 järjestettiin työpaja
kuntalaisille, yrittäjille ja loma-asukkaille. Työpajojen tuotoksena koostettiin Ostolantien ja
ympäristön alueelta viisi kehittämiskokonaisuutta:

1. Shellin alue/risteys
2. matkakeskus-liikekeskus-torialue
3. rantapuistoja ranta-alue
4. asuminen ja täydennysrakentaminen
5. liikenne

Nykytilanteessaan osa-alueet ovat hajanaisia ja Ostolantien toiminnallinen yhteys
kauniiseen ranta-alueeseen on selkeyttämättä. Myös alueen liikenteellinen tarkastelu on
tarpeellista jo turvallisuusnäkökohdasta.

Ähtärin kaupunki Ostolant e 17 63700 Ähtäri 1 06 2525 6000~ kirjaamo@ahtari fil
www ahtari fi
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Huomionarvoista on, että Ähtärin keskustan palveluja käyttää myös runsas määrä loma
asukkaita. Ahtärissä käy lisäksi vuosittain noin 150 000 matkailijaa, joiden toivotaan
käyttävän myös keskustan palveluita. Viihtyisä kuntakeskus on koko paikkakunnan
käyntikortti, tuoden ostovoimaa ja hyvinvointia alueelle sekä vahvistaen Ähtärin
matkailuimagoa. Matkailualueenja keskustan välisessä liikenteessä opastuksen merkitys on
hyvin tärkeä. Opasteiden yhtenäinen ilme, josta tunnistaa Ahtärin yhdeksi kokonaisuudeksi
on paikkakunnalla vielä toteutumatta. Sisääntuloteiden ja keskustan opasteet kaipaavat
yhtenäistä suunnitelmaa, joka jo muotokielensä avulla sekä opastaa että vahvistaa
paikkakunnan matkailuimagoa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Ähtärin keskustan (Ostolantie) alueesta muodostuu
tulevaisuudessa viihtyisä ja palveleva kuntakeskus, jossa eri toiminnot sijoittuvat parhaille
mahdollisille alueilleen muodostaen vetovoimaisen matkakeskus-, liikekeskus- ja
torialueen.

Kunta elinvoiman johtajana -hankkeen myötä tuli esiin useampi keskustakehittämisen osa-
alue, jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa monin tavoin. Alue-, infra- ja rakennussuunnittelu,
yhteistyö useiden yhteistyötahojen kanssa sekä uusien toimijoiden löytäminen alueelle.
Nämä muodostavat laajan kehittämiskokonaisuuden, jonka toteuttaminen on tehokkainta
suorittaa omana kehittämishankkeenaan.

Hankkeen tavoitteet

Ähtärin keskustan kehittämishankkeen tavoitteena on edistää kaupunkikeskustan
kehittymistä toivetilaansa yhteistyössä keskustan yritysten ja kiinteistöjen, järjestöjen sekä
kaupungin kesken. Hankkeella kartoitetaan alueelta puuttuvia palveluita, kartoitetaan
toimijoiden toiveita ja ajatuksia keskustan kehittämiseksi, kehitetään toimijoiden
yhteistoimintaa, edesautetaan keskustan kehittymistä vetovoimaisemmaksi liikealueeksi
sekä ranta-alueen kehittymistä toimivammaksi ja paremmin kuntalaisten ja matkailijoiden
hyvinvointia tukevaksi. Olemassa olevaa rakennuskantaa tutkitaan ja mahdollista
täydennysrakentamista suunnitellaan.

Ähtärin 150 000 vuosittaista matkailijaa ohjataan käyttämään keskustan palveluita luomalla
Ahtärille eläinteemainen merkitysjärjestelmä, joka yhdistää ja havainnollistaa paikkakunnan
kulttuuria ja yhteisöllisyyttä.
Matkailualueenja keskustan yhteyttä toisiinsa parannetaan uusilla opasteilla. Eläinaiheisten
opasteiden ja niitä täydentävien hahmojen tarkoituksena on vahvistaa paikkakunnan
matkailuimagoa. Eläinhahmot tuovat esiin paikkakunnan erityispiirteet sekä ohjaavat
ihmisiä liikkumaan matkailualueen ja keskustan välillä.

Tavoitteena on, että hyvin suunniteltu Ostolantien alue ja siihen sujuvasti linkittyvä hyvin
hyödynnetty ranta-alue houkuttelee yrittäjyyttäja alueen yrittäjille kuluttaja-asiakkaita, lisää
yhteisöllisyyttä sekä muodostaa alueesta viihtyisän ja toiminnallisen kokonaisuuden.

Ähtärin kaupunki 1 Ostolantie 17 63700 Ahtari 1 06 2525 60001 kirjaamo~ahtari fil
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Käytännön toteutuksena hankealueelle tuotetaan tätä kehitystä tukevat alue
/maisemasuunnitelmat ostopalveluina. Suunnitteluprosessiin osallistetaan kansalaisia sekä
yrityksiä työpajoin. Yritysten liiketoimintaedellytyksiä parannetaan toteuttamalla yritysten
markkinointitoimenpiteitä edistävää sosiaalisen median ja verkkomarkkinoinnin koulutusta.

Hankkeen puitteissa määrällisinä tavoitteina toteutetaan;

O asukastyytyväisyyskysely
O graafinen suunnitelma valtatieopasteiden ja keskustan yleisilmettä parantavan

eläinteeman toteutuksesta
O alue-/maisemasuunnitelma Ostolantielle
O alue-/maisemasuunnitelma Ouluveden ranta-alueelle ja rantapuistoon
O pienyrityksille suunnattu sosiaalisen medianja verkkomarkkinoinnin koulutus

Ähtarin kaupunki 1 Ostolantie 17, 63700 Ahtari 1 06 2525 6000 kirjaamo@ahtari fil
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Hankkeen toteutus

Aikataulu ja resurssit

Ähtärin keskustan kehittämishanketta on toteutettu aikavälillä 15.2.2016-7.3.2017.
Hankkeen alkuperäinen toteutusaika on ollut 15.2.2016-14.2.2017, jonka lisäksi hankkeen
kestoa on jatkettu kahdella muutoshakemuksella aikavälille 1 5.2.-28.2.201 7 ja 1.3.-
7.3.20 17.

Hankkeen vastuuhenkilönä on toiminut kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki. Hankkeella on
ollut kokoaikainen projektipäällikkö, joka on koordinoinut hanketta. Projektipäällikkönä on
toiminut Sanna Mall~n.

Hankkeessa osallisina ovat olleet Ähtärin kaupungin henkilöstö; erityisesti hallinto- ja
talousosasto, tekninen toimi ja sivistystoimi.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteinä kerättiin kattavasti haastatteluaineistoa keskustan kehittämisen
suunnitelmien sekä alue-/maisemasuunnitelmien pohjaksi. Ideoita kerättiin erityisesti
kuntalaisilta, vapaa-ajanasukkailta, keskusta-alueen yrittäjiltä, taloyhtiöiden isännöitsijöiltä,
yläkoululaisilta, markkinatapahtumiin osallistuneilta myyjiltälyrittäjiltä sekä viranhaltijoilta
ja luottamushenkilöiltä. Ideoita keskustan kehittämiseen kerättiin hankkeessa järjestetyissä
kaikille avoimissa työpajoissa. Hanketta esiteltiin kaupungin järjestämässä Yrittäjäaamiais -

tilaisuudessa, lehtijutuin sekä jakamalla hankkeen tiedotetta sähköpostitse.
Kehittämisideoita kerättiin osallistamalla etenkin keskusta-alueen yrittäjiä yhteisiin
ideointipalavereihin sekä kutsumalla heitä osallistumaan aihekohtaisiin palavereihin.
Yrityksiä ja taloyhtiöitä kannustettiin suorilla yhteydenotoilla mukaan myös erilaisiin
keskustan yleisilmettä kohentaviin tempauksiin.

Keskustan palveluita sekä alue-/maisemasuunnittelua hyödyttämään toteutettiin sähköinen
kysely, johon toivottiin vastauksia sekä kuntalaisilta että vapaa-ajanasukkailta. Kaikille
Ähtärin vapaa-ajanasukkaille (noin 800 taloutta) lähetettiin kutsukirje kyselyyn
osallistumiseksi. Kyselyyn vastasi 205 henkilöä. Kysely sisälsi osiot Ostolantien, ranta-
alueen ja Rantapuiston sekä torialueen nykytilanteesta (käytettävyys ja viihtyisyys) sekä
toiveista näiden alueiden muotoutumisen sekä palveluiden suhteen. Osana hankkeen
toteutusta käytettiin myös vapaa-aikatoimen tuottamia kyselyitä nuorten ja vanhusten
liikunta-ja viriketoimintatoiveista.

Ostolantien ja Ouluveden ranta-alueen alue-/maisemasuunnitelmat kilpailutettiin
Maaseuturahaston ja Ahtärin kaupungin hankintaohjeen mukaisesti. Ostolantien
suunnitelman tuotti Kaisa Porre Aluetaito Oy:stä ja Ouluveden ranta-alueen suunnitelman

Ähtärin kaupunk 1 Ostolante 17 63700 Ähtär, 06 2525 60001 kirjaamo@ahtari fi)
www ahtari f
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Riikka Asunmaa ProAgria Etelä-Pohjanmaan Maa-ja kotitalousnaisten Maisemapalveluista.

Ostopalveluna toteutettiin myös eläinteemainen graafinen suunnitelma Ähtärin keskustan
elävöittämiseksi ja liittämiseksi osaksi matkailualuetta sekä keskustan ja matkailualueen
toisiinsa liittävän valtatieopastuksen suunnitelma. Hankinnan kilpailutuksen voitti ja toteutti
Mainos-ja viestintätoimisto Villivisio Oy.

Eri tahoilta tulleiden kehittämisideoiden pohjalta haettiin ratkaisuja esimerkiksi ranta-
alueella toimivan kahvila/kioskin yrittäjäksi, Ostolantien tyhjien kiinteistöjen ikkunoiden
somistamiseksi, käytiin neuvotteluja Seurakunnan kanssa heidän omistamansa ranta-alueen
hyödyntämisestä sekä Ouluveden osakaskunnan kanssa Rantapuiston
suunnitelmaluonnoksen esittämien muutostöiden osalta. Rantapuistoon suunnitellun
ruoppaus- ja suihkulähdealueen lupavalmistelut aloitettiin kaupungin teknisessä toimessa
hankeaikana.

Keskustan tapahtumasuunnittelua toteutettiin sekä kulttuuritoimenjohtajan,
elinkeinopäällikön että Ahtärin Yrittäjien hallituksen voimin. Hankkeen edetessä Ahtärin
kaupungin hallinto-ja talousosasto kävi erinäisiä neuvotteluja eri toimijoiden kanssa tyhjien
liiketilojenja tonttien hyödyntämisestä Ostolantien alueella.

Hankkeessa järjestettiin kahden illan mittainen sosiaalisen median ja verkkomarkkinoinnin
koulutus, jonka tarkoituksena oli tukea alueen yrityksiä markkinoinnin onnistumisessa ja
siten parantaa yritysten toimintaedellytyksiä muuttuvassa digitaalisessa yhteiskunnassa.
Onnistuneesta digitaalisesta markkinoinnista hyötyy koko keskusta-alue, mikäli se saa
matkailijan poikkeamaan Ahtärissä matkailualueen lisäksi myös keskustassa tai asukkaan
löytämään oman kunnan palvelujen äärelle aiempaa paremmin. Koulutus järjestettiin
Ähtärin kaupungintalolla 20.2. ja 27.2.2017 ja siihen osallistui 27 henkilöä, pääosin
ähtäriläisten yritysten edustajia. Kouluttajana toimi tarjousten perusteella valittu
Viestintätoimisto Tenho/Tenho Yhtiöt.

Koulutukset ja tapahtumat

Hankkeessa on järjestetty kuntalaisia osallistavia työpajoja sekä tiedotustilaisuuksia
keskustan eri osa-alueiden kehittämistä koskien. Tilaisuudet osallistivat asukkaiden ja
yrittäjien lisäksi kunnan eri toimielimiä, viranhaltijoita sekä luottamushenkilöitä.
Tilaisuuksiin osallistuivat suunniteltavien keskustan alueiden osalta myös alueiden
ostopalveluina hankitut vastaavat suunnittelijat. Lisäksi hankkeessa järjestettiin kahden illan
mittainen kaikille avoin pienyrityksille suunnattu sosiaalisen median ja
verkkomarkkinoinnin koulutus.

Ahtärin kaupunki 1 Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 1 0625256000 kirjaamo@ahtari fi
www ahtari fi
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Hanklceessa järjestetyt avoimet yleisötilaisuudet ja koulutukset:

21.4.2016 Ähtärin kaupungin yrittäjien aamukahvitilaisuus, hankkeen esittely
21.6.2016 Kuntalaisten yhteinen ideointi-ilta
2.11.2016 Ouluveden ranta-alueen suunnitteluverstas
11.1.2017 Ostolantien suunnitteluverstas
20.2.2017 Sosiaalisen medianja verkkomarkkinoinnin koulutus
23.2.2017 Keskusta-alueen suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus
27.2.2017 Sosiaalisen median ja verkkomarkkinoinnin koulutus

Toteutusoletukset ja riskit

Yhtenä riskinä hankkeen onnistumiselle voitiin nähdä asukkaiden ja muiden
yhteistyökumppanitahojen osallistamisen ja sitouttamisen epäonnistuminen. Osittain tämä
huoli osoittautui kuitenkin aiheettomaksi ja järjestettyihin tilaisuuksiin saatiin yhtä
tilaisuutta lukuun ottamatta mukaan hyvin osallistujia. Myöskin sähköiseen asukaskyselyyn
vastasi 205 henkilöä. Keskusta-alueen asumiseen liittyvien kiinteistöosakeyhtiöiden
osallistuminen oli varovaista. Taloyhtiöiden isännöitsijöihin saatiin kuitenkin yhteys ja
hankkeen asiaa saatiin sitä kautta vietyä eteenpäin.

Muutamat hankeaikana ideoidut kehittämisen toimenpiteet eivät ottaneet tulta alleen ja ne
olisivatkin vaatineet yrityksiltä taloudellisia panostuksia. Muutoin ilmapiiri hanketta
kohtaan oli yritysten keskuudessa suotuisa.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat olleet ähtäriläiset yritykset ja yrittäjäjärjestöt, Ähtärin
kuntalaiset, vapaa-ajanasukkaat, kiinteistöosakeyhtiöt, paikalliset oppilaitokset ja
nuorisovaltuusto, seurat, järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat, markkinamyyjät, Ahtärin
kulttuuriympäristötyöryhmä, Ahtärin Ev.Lut. Seurakunta, luluveden osakaskunta, Ahtärin
Eläinpuisto Oy, Ähtärin Zoo Resort Oy, Kuudestaan ry, ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ähtarin kaupunki Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 1 06 2525 60001 kirjaamo@ahtari fil
www ahtar fi
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Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannusarvio oli yhteensä 100 000 euroa, josta avustuksen osuus oli 80 000 eu
roa. Hankkeen yksityisrahoituksen osuus yrityksiltä oli 10000 euroa ja vastikkeettoman
työn 10000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset alittuivat ja yksityisrahoitusosuus ei to
teutunut täysimääräisenä.

Hankkeen kustannusarvio alittui hieman etenkin ostopalveluiden osalta, jonka vuoksi han
ketta jatkettiin muutoshakemuksilla Kuudestaan ry; lie 18.1.2017 ja 22.2.2017. Hankkeessa
käytettiin fiat rate 24-kustannusmallia. Hankkeen kustannusarviojakaumaa muutettiin kerran
hankkeen aikana muutoshakemuksella, joka toimitettiin Kuudestaan ry:lle 18.1.2017.

Kustannukset, arvio ja toteutuma:

Kustannusarvio, Kustannusarvio, Hankkeen
päätös 27.5.2016, muutoshakemus kustannukset,
euroa 18.1.2017, euroa toteutuma

7.3.2017, euroa
Palkat sivukuluineen 49 401,40 51 500,00 46 629,33
Vuokrat 0,00 600,00 0,00
Ostopalvelut 27 000,00 22 800,00 21 445,42
Muut välittömät 1 741,64 2 740,00 1 136,28
kustannukset
Laskennalliset 11 856,46 12 360,00 11 191,03
yleiskustannukset 24%

Vastikkeeton työ 10 000,00 10 000,00 8 250,00
Kokonaiskustannukset 100 000,00 100 000,00 88 652,06

Rahoitus:

Päätös 27.5.2016, euroa Toteutuma 7.3.2017,
euroa

Avustuksen osuus 80 000,00 70 921,65
Kunnan suora rahoitus 0,00 4 555,41
hankkeeseen
Yksityinen, rahallinen osuus 10 000,00 4 925,00
(yrittäjät) .~

Yksityinen, vastikkeeton työ 10 000,00 r 8 250,00
Kokonaisrahoitus 100 000,00 88 652,06

1

Ähtärin kaupunki Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 1 0625256000
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Raportointi, seuranta ja tiedottaminen

Hankkeesta raportoidaan tuen myöntäneille Kuudestaan ry:lle sekä Etelä-Pohjanmaan ELY
keskuksel le hankkeen maksuhakemuksen yhteydessä. Hankkeen seurantatiedot (indikaatto
rit) toimitettiin ELY-keskukseen tammikuussa 2017 sekä hankkeen päätyttyä.

Hankkeella ei ole ollut varsinaista ohjausryhmää, vaan hankkeen aikana on kokoonnuttu
säännöllisesti keskustelemaan hankkeen toimenpiteistä ja niiden edistymisestä. Hankkeen
palavereihin on osallistunut kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki, sivistystoimenjohtaja Eija
Kuoppa-aho, viestintäsihteeri Irma Kuoppala sekä kulloisiinkin käsiteltäviin asioihin
liittyvät viranhaltijat sekä yritysten edustajia. Hankkeen luonteen vuoksi hanke on ollut
vahvasti sidoksissa elinkeinopäällikön toimialueeseen sekä kaupungin tekniseen toimeen,
jonka henkilöstön kanssa on kokoonnuttu aina tarpeen vaatiessa.

Hankkeesta on tiedotettu tarpeen mukaan kaupungin asukkaille sekä yhteistyökumppaneille
sähköpostitse, puhelimitse, paikallislehtien ja kaupungin internetsivujen välityksellä sekä
hankkeen omilla että kaupungin ylläpitämillä Facebook-sivuilla. Hankkeesta on laadittu tie
dote, jota on jaettu yrityksille ja joka on nähtävillä kaupungin intemet-sivuilla.

Hankkeen tavoitteiden toteutuminen

Hankkeelle asetetuista tavoitteista ovat toteutuneet kaikki ennakkoon suunnitellut
toimenpiteet:

O Ähtärin keskustan kehittämishankkeen sähköinen asukaskysely
O graafinen suunnitelma valtatieopasteiden ja keskustan yleisilmettä parantavan

eläinteeman toteutuksesta, toteuttaja Villivisio Oy
O alue-/maisemasuunnitelma Ostolantielle, toteuttaja Aluetaito Oy
O alue-/maisemasuunnitelma Ouluveden ranta-alueelle ja rantapuistoon, toteuttaja

ProAgria Etelä-PohjanmaalMKN Maisemapalvelut
O Sosiaalisen medianja verkkomarkkinoinnin koulutus pienyrityksille, toteuttaja

Viestintätoimisto tenho/Tenho Yhtiöt Oy

Ähtärin kaupunki 1 Ostolantie 17 63700 Ähtäri 06252560001 kirjaamo@ahtari.fi 1
www ahtari fi
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Hankkeen seurantatiedotlindikaattorjt ovat toteutuneet seuraavasti:

Tavoite Toteutuma
Parantuneista palveluista 10 000 hiö 10 000 hlö
hyötyvän maaseutuväestön
määrä
Tuetussa hankkeessa tehdyt 667 h 550 h
talkootyötunnit
Hankkeen aikana 1 htv 1 htv
työllistyneiden määrä
Aktivointitilaisuuksiin 50 Mä 74 hlö
osallistuneiden määrä
Hankkeeseen osallistuvat 30 kpl 41 kpl
organisaatiot

Hanke toteutui osin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen tilaisuuksiin sekä muuhun
hanketoteutukseen osallistui kuntalaisia sekä eri organisaatioiden edustajia oletettua
paremmin. Hankkeessa tehdyt talkootyötunnit jäivät kuitenkin hieman alle tavoitteen, koska
kaikissa yhteyksissä talkootyötunteja ei pystytty kirjaamaan odottamattomien kohtaamisten
tai puhelinkontaktien ollessa kyseessä. Näistäkin kuitenkin koettiin olevan yhtäläistä hyötyä
hankkeen toteutuksen kannalta. Hankkeessa toteutettiin myös 205 asukkaan laajuinen
kyselytutkimus, josta kertyi arviolta noin 51 tunnin suuruinen työpanos.

Ahtarin kaupunk 1 Ostolantie 17 63700 Ahtari 06252560001 kirjaamo@ahtari fiI
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Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen aikana suunniteltiin ostopalveluna neljä erilaista keskustaan sekä
matkailualueelle ohjaavaa valtatieopastetta, joille kartoitettiin ja neuvoteltiin sopivat paikat
valtatie 18 ja kantatie 68 varsilta. Opasteissa toistuu samassa yhteydessä keskusta-alueen
elävöittämiseksi suunniteltu skandinaavisten eläinten tassuteema. Opasteiden alalaidassa
kuvatut rakennukset kuvaavat omaleimaisesti todellisia ähtäriläisiä rakennuksia. Osa
opasteista asennettiin kesäkuun 2017 aikana. Opasteiden muotokieltä voidaan hyödyntää
haluttaessa monipuolisestikin sekä keskusta-alueella että Ähtäri Zoon alueella. Yksittäiset
värikkäät tassut teemoittavat keskusta-alueen palveluita hauskalla tavalla.

Kolme versiota Ähtäri
Keskusta

O karhu Keskusta 11.66 hiiwn askelta

Ähtäri Zoo 3200 hliwn askelta
O hirvi

~iIves

Keskusta 5200 nveicnn askelta Keskusta 3000 icart,un ask.lta

ÄhtäriZoo 667 flvelcnna,kelta ÄhtäriZoo 6200 ica,hunaskelta

vitLivisio
Kuva: Valtatieopasteiden ulkoasu, Villivisio Oy

Hankkeen aikana toteutettiin Ouluveden ranta-alueelle kaikki asukasryhmät
huomioonottava alue-/maisemasuunnitelma sekä Ostolantien alue-/maisemasuunnitelma.
Suunnitelmissa otettiin erityisesti huomioon esteettömyyden näkökulma. Suunnitelmiin
pohjautuvia osatoteutuksia on lähdetty toteuttamaan v.2017 alueiden viihtyvyyden ja
toiminnallisuuden parantamiseksi. Ahtärin keskusta-aluetta tullaan kehittämään edelleen
toteutettujen suunnitelmien pohjalta. Hankkeen vaikutukset hankealueen viihtyvyydelle ja
toiminnallisuuden parantumiseen ovat merkittävät, mikäli hankkeessa toteutetut
maisemasuunnitelmat toteutuvat.

Ähtärin kaupunki Ostolantie 17, 63700 Ahtari 1 06 2525 6000j kirjaamo@ahtari fi
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Kuva: Ote Rantapuiston alue-/maisemasuunnitelmasta, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
a14

Rantapuiston ja ranta-alueen kunnostus on osaltaan aloitettu suunnitelmien pohjalta kevään
2017 aikana ja sitä kehittämistä jatketaan edelleen. Lasten ja nuorten käyttöön tarkoitettu
parkour-alue on avattu kesäkuussa. Ranta-alueen laiturit on uusittu ja uimarannan aluetta
kehitetty ja siistitty.

Kuva: Ähtärin Rantapuiston uusi parkour-alue

Ahtärin kaupunki OstoIant~e 17 63700 Ahtari
www ahtari fi
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Kuva: Ähtärin uimaranta saa uutta avaraa ilmettä

Hankkeen aikana virinnyt suunnitelma ranta-alueelle siirrettävän Ähtärin asutuksen
muistomerkin, Ylävedet -patsaan, uudesta sijoituspaikasta tullee toteutumaan kesän 2017
aikana kaupungin ja yrittäjien yhteisin ponnistuksin. Patsaan kunnostuksella ja tuonnilla
kaikkien nähtäväksi koetaan olevan suuri merkitys ähtäriläisille kulttuurihistoriallisesta
näkökulmasta.

Sekä Rantapuiston että torialueen muutokset luovat toteutuessaan loistavan kokoontumis-ja
tapahtumaympäristön Ähtärin asukkaille ja matkailijoille. Elävä musiikki, toritapahtumatja
markkinat hyvin suunnitellussa ympäristössä edistävät kaupungin vireyden tuntua.
Hankkeen aikana on myös selkeytetty keskusta-alueen torikäytänteitä sekä
markkinajärjestelyitä ja pohdittu yhdessä, millaisia tapahtumia Ahtärissä voitaisiin
tulevaisuudessa järjestää.

Hankkeen ensimmäisestä työpajasta innoituksensa saanut, kesällä 201 7järjestettävät Ähtäri
siistiksija viihtyisäksi -kampanja sekä juhlavuoden Pihakilpailu, tuovat yhtä lailla muutosta
katukuvaan sekä lisäävät asukkaiden yhteisöllisyyttä.

Yksi hankkeen aikana valmistuneita parannuksia keskustanäkymään on alikulkujen
somistaminen nuorten taiteilijoiden eläinaiheisin graifitein. Näistä saatujen hyvien
kokemusten myötä voidaan harkita myös esimerkiksi junaliikenteen pysäkkien sekä muiden
teknisten rakenteiden somistamista graifitein myös tulevaisuudessa.

Ähtärin kaupunki 1 Ostolantie 17 63700 Ähtäri 06252560001 kirjaamo@ahtari fil
www ahtari.fi



Ähtri Heinäkuu 2017

15(16)

.~

Kuva: Ostolantien alikulkujen graifitimaalaukset
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Hankeaikana on käynnistynyt useita kaavoitusprosesseja Ostolantien alueella.
Merkittävimpinä näistä voidaan mainita yleissuunnitelmavaiheessa oleva torialueen
ympäristöön valmistuva Matkakeskuksen kaava (kortteli 5) sekä Virtaintie/Ostolantie
(kortteli 6) -risteykseen valmistunut liikekeskukselle osoitettu kaava. Myös
Meijeritie/Ostolantie (korttelit 13 ja 3) -risteysalueen kaava on valmis ja alueen
kerrostalohanke on nytkähtänyt eteenpäin v.2017 aikana. Lisäksi ELY-keskuksen
valmisteltavana ovat suunnitelmat Ostolantien ja Virtaintien risteysalueen mahdollisesta
kiertoliittymästä.

Ahtarin kaupunki 1 Ostolantie 17 63700 Ähtäri j 0625256000 kirjaamo@ahtari.fi 1
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Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeen aikana syntyneet ideat sekä asukaskyselyn tulokset tulisi ottaa huomioon
mahdollisimman monipuolisesti kaupungin päätöksenteossa. Keskusta-alueen kehittymistä
viihtyisämmäksi tulisi edistää jatkossa erityisesti kaavoituksen keinoin. Tämän lisäksi tulisi
kiinnittää huomiota suunnitelmissakin huomioituun esteettömyyden näkökulmaan sekä
maiseman kehittymiseen valaistuksen, kalustuksen ja istutusten keinoin. Jatkossa keskustan
viihtyvyyteen voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi tuottamalla Ostolantien alueen kiinteistöjä
sitova rakennustapasuositus, joka ohjaisi yhtenäisen ilmeen toteutumista peruskorjausten ja
uuden rakentamisen yhteydessä.

Ranta-alueen viihtyisyyden lisääminen erityisesti aktiviteetteja lisäämällä on alueen
kehitykselle tärkeää. Hankkeessa tuotetut suunnitelmat toimivat tässä hyvinä työkaluina
kaupungin viranhaltijoille. Alueen kehittämisen tulee kuitenkin tapahtua etenkin ranta-alueen
asukkaita kuunnellen.

Keskusta-alueen tapahtumatoimintaa tulisi kehittää edelleen yhteistyössä eri toimijoiden
kesken. Toritapahtumien, markkinoiden sekä esimerkiksi Ouluveden rannassa tapahtuvien
toiminnallisten tilaisuuksien järjestäminen olisi kenties syytä ulkoistaa muille toimijoille
kaupungin sijaan. Yksi mahdollisuus voisi olla keskustan kehittämisyhdistyksen
perustaminen. Tori- ja muut vuokrauskäytännöt tulisi tehdä mahdollisimman sujuviksi eri
toimijoita ajatellen.

Ähtärin kaupunki 1 Ostolantie 17 63700 Ahtäri
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