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Kyselyn taustatiedot 
Kaupunkilaiskyselyssä nostetaan esiin paikallisten ideoita ja toiveita

Raportin sisällysluettelo

1. Taustakysymykset
2. Keskustan kaupunkikuva ja viihtyisyys
3. Keskustan palvelut ja asiointi
4. Virkistys ja vapaa-aika
5. Työskentely ja yritykset Alavudella
6. Vapaa sana

Alavuden keskustassa on käynnissä keskustan kehittämisprojekti. Alavuden kaupunki on 
solminut kumppanuussopimuksen Wasagroup Oy:n kanssa keskustan kehittämisestä. Kehit-
tämissuunnitelman tarkoituksena on tutkia keskustan kehittämistä yhtenä kokonaisuutena. 
Hanke käynnistyi joulukuussa 2021 ja jatkuu usean vuoden ajan maankäytön suunnittelusta 
toteututussuunnitteluun asti. Wasagroupin kumppaneina projektissa toimivat Muuan Oy, 
WSP Finland Oy sekä Tuohex Capital.
 Kaupunkilaiskysely järjestettiin verkkokyselynä 01.03. - 20.03.2022. Kyselystä tiedo-
tettiin kaupungin viestintäkanavissa ja verkkosivuilla. Lisäksi aiheesta tehtiin lehdistötiedote, 
johon paikalliset lehdet tarttuivat. 

 Kyselyssä selvitettiin vastaajien suhdetta Alavuden keskustaan. Lisäksi selvitettiin 
vastaajien elämäntyyliä, asioinnin tarpeita ja tulevaisuuden toiveita keskustan kehittämiselle. 
 Kyselyn tulokset toimivat lähtötietona Alavuden vetovoimaselvitykselle. Vetovoima-
selvityksen tarkoituksena on kerätä yhteen alueen toimijoiden ja asukkaiden tavoitteita ja 
ideoita maankäytön suunnittelua varten. Lisäksi tarkoituksena on tunnistaa ja sanallistaa 
keskustan kehittämisen kärjet ja luoda niiden kautta kehittämisprojektiin kärkihankkeet.  Ve-
tovoimaselvitys koostuu
• kaupunkilaiskyselystä
• sidosryhmien syvähaastatteluista
• kaupallisesta selvityksestä
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1. Taustakysymykset
Vastaajan perustiedot

Kysely avattiin 01.03.2022 ja se suljettiin 20.03.2022. Kysely oli auki vajaa kolme viikkoa. Ky-
selyyn saatiin yhteensä 190 vastausta. Kyselyyn vastasi pääosin työikäistä väestöä. Kyse-
lyyn saatiin kuitenkin vastauksia myös sekä alle 18-vuotiailta että yli 75-vuotiailta. Kyselyyn 
vastanneet asuvat pääosin Alavudella tai sen välittömässä läheisyydessä. 
  68 % vastanneista on työssäkäyviä, ja 22 % eläkeläisiä. Tämän lisäksi kyselyyn 
vastasi koululaisia, opiskelijoita, työttömiä sekä vanhempainvapaalla olevia. 

1. Vastaajan ikä
Pakollinen kysymys, 190 vastausta

2. Kuinka monta henkilöä taloudessasi asuu?
Pakollinen kysymys, 190 vastausta

3. Vastaajan elämäntilanne
Pakollinen kysymys, 190 vastausta

4. Kuinka kaukana Alavuden keskustasta asut?
Pakollinen kysymys, 190 vastausta
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Suurin syy saapua keskustaan on keskustan palveluissa 
asiointi. Merkittävä osa vastaajista myös käy töissä tai 
asuu keskustassa, jolloin luonnollista liikettä syntyy keskus-
ta-alueelle. 
 Huomattavaa on, että 91 % vastaajista käy keskus-
tan alueella vähintään kerran viikossa, ja keskusta on heille 

asioinnin paikka. 
 Keskustaan saavutaan pääasiallisesti henkilöautolla. 
92 % vastaajista on valinnut henkilöautolla saapumisen ai-
nakin yhdeksi pääasialliseksi liikkumismuodoksi keskustaan. 
Noin prosentti kaikista vastaajista saapuu yleensä keskus-
taan linja-autolla.

5. Miksi käyt keskustassa?
Pakollinen kysymys, voi valita useampia vaihtoehtoja, 190 vastausta

6. Kuinka usein käyt Alavuden keskustassa?
Pakollinen kysymys, valittava yksi  vaihtoehto, 190 vastausta

7. Miten yleensä tulet keskustaan?
Pakollinen kysymys, 190 vastausta

1. Taustakysymykset
Asiointi ja palvelut
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2. Keskustan kaupunkikuva ja viihtyisyys
Ihanin ja kamalin paikka Alavuden keskustassa

8. Mikä on keskustan ihanin paikka?
Miksi?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 184 vastausta

9. Mikä on keskustan kamalin paikka?
Miksi?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 168 vastausta

Keskustan ihanimmaksi paikaksi valittiin ehdottomasti jär-
ven ranta sekä Rantapuisto. Myös Vähäjärven ympäristön 
viheralueet asekä hautausmaan ympäristö koettiin erityi-
sen ihanana. Parasta kaupungissa on järvimaisema, sillä se 
on hyvin rauhallinen ja rauhoittava. Luonto ja  viheralueet 
nostettiin erityiseen asemaan. Varsinaisista palveluista esiin 

nousi kirjasto palveluineen sekä Harrin taidekeskus ja ranta.
 Keskustan kamalimpana paikkana pidettiin pure-
tun kaupungintalon tonttia. Tonttiin viitattiin usein sanalla 
”kuoppa” tai ”monttu”. Lisäksi paljon mainintoja sai nykyinen 
linja-autoaseman rakennus. Monet vastaajat kokivat, että 
koko keskusta on kamala - keskustan kaupunkirakennetta 

ja rakennuksia pidetään rumina ja vanhan näköisinä. Kes-
kustaa pidetään ränsistyneenä ja tyhjänä.
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10. Mitä parannuksia toivoisit keskustan  viihtyisyyteen?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 175 vastausta

2. Keskustan kaupunkikuva ja viihtyisyys
Kaupunkilaiset toivovat siistimpää ja vehreämpää keskustaa

Vastauksissa korostuivat seuraavat teemat:

1. Viheralueet
Vastaajat toivovat lisää vehreyttä ja vihreyttä keskusta-alueelle esimerkiksi katupuiden, istutusten, 
kukkakeitaiden ja ja viherväylien muodossa. Lisäksi toivottiin parempaa viheralueiden kunnossapitoa 
ja siisteyttä jo olemassa oleville puistoalueille. Viher- ja virkistysalueille toivotaan lisäksi yleisiä wc-ti-
loja sekä kahvilatoimintaa.

2. Keskustan rakennusten yleinen siisteys
Keskusta-alueen rakennukset koetaan epäsiisteiksi ja jopa laiminlyödyiksi. Vastauksissa toivotaan 
rakennusten julkisivujen kohennusta, mainoslaitteiden siistimistä ja huolenpitoa keskustan kiinteis-
töistä. 

3. Tapahtumat, kokoontuminen ja tori
Keskustaan toivotaan ajanvieton ja kohtaamisen paikkoja. Alueelle toivotaan lisää istumapaikkoja ja 
-penkkejä sekä mahdollisuuksia järjestää tapahtumia.  Lisäksi keskustasta puuttuva tori mainitaan 
monissa vastauksissa, ja sille toivotaan löytyvän pysyvä paikka keskustan alueelta.

4. Kaikkien ikäryhmien huomioiminen
Vastauksista nousee esiin huoli siitä, että keskusta-alue ei huomioi tällä hetkellä kaikkia ikäryhmiä. 
Keskustaan toivotaan esteetöntä ympäristöä alueella asuvia senioreja silmälläpitäen, ja lisäksi heille 
toivotaan lepopaikkoja, kuten penkkejä. Lisäksi toivotaan esimerkiksi leikkipaikkoja ja turvallisia 
kulkureittejä lapsille, sillä tällä hetkellä keskustan ei koeta tarjoavan lapsille mitään. Nuorille toivotaan 
harrastusmahdollisuuksia myös keskustaan, kuten skeittipaikkaa, parkouraluetta tai muuta liikunnan 
ja oleskelun paikkaa.

5. Liikennejärjestelyt ja kadut
Vastauksissa toivotaan parempaa saavutettavuutta keskustalle kantatieltä 66. Lisäksi toivotaan 
selkeämpiä ja turvallisempia liikennejärjestelyjä. Pyöräliikenteeseen toivotaan panostusta esimerkik-
si eroteltujen kaistojen muodossa. Alavudelta toivotaan pyörätietä Peräseinäjoen suuntaan. Joissain 
kommenteissa toivotaan myös lisää pysäköintipaikkoja.
Yleisesti toivotaan teiden ja katujen parempaa kunnossapitoa ja siisteyttä.

Poimintoja avoimista vastauksista

”Viheralueita, kirsikkapuisto, puita, kukkakeitaita ja istutuksia, puistoja 
penkkeineen, hedelmäpuita ja marjapensaita kuntalaisten yhteiseen 

käyttöön, penkkejä, tori ja torikahvilat ym.”

”Lisää vihreyttä ja hyvin hoidettuja puistoalueita, rakennusten 
yleisilme kuntoon. Toimiva hyvä kokoontumis/harrastus/
tapahtumapaikka yhdistyksille ja kulttuurin harrastajille.”

”Toivon, että uudessa kaupungintalossa olisi paikka myös nuorille 
aikuisille, jossa voisi vain oleskella. Lymy on enemmän yläkoululaisten
paikka ja kirjasto on hiljainen ympäristö. Olisi kiva, jos lukiolaisilla olisi 
joku oleskelutila, missä voisi syödä ja hengata. Varsinkin kauempana 

asuville tällainen tila olisi kätevä.”

”Järviluomantielle elinvoimaa”

”Oivaltavaa arkkitehtuuria ja jouhevaa liikennöintiä.”

”Vähemmän asfalttia, enemmän vihreää.”

”Keskusta kaipaa kunnon toria.”

Parannuksia keskustan alueella toivotaan eniten vihera-
lueille. Erityisesti toivotaan hyvää viheralueiden kunnossapi-
toa sekä siisteyttä. Sama koskee keskustan rakennuksia ja 
varsinkin julkisivuja - keskustan rakennukset koetaan laimin-
lyödyiksi.
 Keskustaan toivotaan ajanvieton ja kohtaamisen 

paikkoja, kuten tapahtumien tiloja ja toria. Lisäksi toivotaan 
istumapaikkoja ja -penkkejä. 
 Kaikessa suunnittelussa tulisi ottaa huomioon kaikki 
käyttäjäikäryhmät vauvasta vaariin. Tämä korostuu etenkin 
esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmista. Lisäksi 
toivotaan lisää palveluja lapsille ja nuorille.

Viides suuri teema vastauksissa on liikenneturvallisuus. Kau-
punkiin toivotaan suurempaa panostusta kävely- ja pyöräi-
ly-ympäristöön. Lisäksi toivotaan lisää pysäköintipaikkoja.
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3. Keskustan palvelut ja asiointi
Arkista asiointia ja kohtaamispaikkojen kaipuuta

11. Minkä palvelun takia kävit keskustassa viimeksi?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 189 vastausta

12. Mitä palveluita keskustassa yleensä käytät?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 189 vastausta

Keskusta on kyselyyn vastanneille arkisen asioinnin paik-
ka. Puolet vastaajista oli viimeksi käyttänyt keskustassa 
nimenomaan päivittäistavarakaupan palveluita. Lisäksi 77 
% vastaajista mainitsi käyttävänsä yleensä päivittäista-
varakaupan palveluita keskustassa. Vastauksissa korostui 
myös terveyskaupan (apteekki) sekä kirjastopalveluiden 

käyttö. Keskustassa käydään lounaalla ja kahvilla tyypilli-
sesti työpäivän lomassa. Lisäksi keskustan palveluita, kuten 
kampaamo-, parturi-, kosmetologi- ja kuntosalipalveluita 
käytetään ahkerasti. Keskustaan toivotaan kesäkahvilan ja 
-terassien sekä jäätelökioskien tyyppisiä toimintoja. Lisäksi 
alueelle toivotaan erikoisliikkeitä (kuten sähköliikkeitä) ja 

vaate- ja kenkäliikkeitä. Toisaalta 19 vastaajaa koki, että 
keskustan palvelut ovat nykyisellään hyvät eikä niitä tarvita 
lisää. Vastauksissa toivottiin keskustan alueelle parempia 
liikunnan mahdollisuuksia niin sisälle kuin ulkotiloihin. 

13. Mitä palveluita haluaisit käyttää keskustassa?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 155 vastausta

”Moderni kahvila ja kesäterassi.”

”...lisäksi haluaisin ostaa vaatteita. Tavaratalo 
olisi todella hyvä asia ja ravintoloita lisää.”

”Kulttuuripalvelut loistavat poissaolollaan.”

“Vanhuksille kokoontumispaikka,kahvila tai joku 
vastaavaa jossa voi tavata toisia...”

“Virallisia, kuten poliisin, kelan, 
veroneuvonnan.” 

“Olemassa olevat palvelut, tosi hyvä, että löytyy 
apteekki, elokuvateatteri, kaupat ja urheiluliike 

sekä pankit ja fyssari. “

”Perinteinen grillikioski johon voi kävellä ja istus-
kella”

”Olisipa ihana kun olisi jokin kesäterassi kuten 
esim. Virroilla ja monissa muissakin paikoissa, siis 

järven rannalla! Tämä on 
pitkäaikainen haave. ”

Poimintoja avoimista vastauksista
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3. Keskustan palvelut ja asiointi
Virastoista palvelut yhdestä paikasta, soten yhteyteen lisää terveyspalveluja

14. Millaisia palveluita toivot kaupungin 
virastotilojen yhteyteen?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 140 vastausta

15. Millaisia palveluita toivot terveyspalvelujen 
yhteyteen?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 136 vastausta

Osana keskustan kehittämisprojektia tutkitaan mahdolli-
suuksia sijoittaa kaupungin keskustaan sekä uusi sosiaali- 
ja terveyskeskus että kaupungin virastotilat. Nykyisellään 
virastotilat ovat vanhan kaupungintalon purkamisen jäljiltä 
hajautettuna ympäri kaupunkia. Alavuden terveyskeskus 
sijaitsee tällä hetkellä Alavudenjärven itäpuolella keskustan 

välittömässä läheisyydessä.
 Virastotilojen yhteyteen toivotaan erityisesti sujuvaa 
palvelua ja kaupunkilaisille avoimia, varattavia tiloja. Täl-
laisia tiloja voisivat olla esimerkiksi kokoustilat ja auditorio 
sekä kaupunkilaisten olohuone, esimerkiksi kirjaston lehtien-
lukusali. Yleisesti palvelujen keskittämistä pidetään hyvänä 

ideana, joskin joissain vastauksissa todetaan että uusia 
virastotiloja ei tarvita lainkaan.
 Sotepalvelujen yhteyteen toivotaan lähinnä tervey-
teen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita. Yleisesti soten palve-
luiden toivotaan olevan laadukkaita ja helposti saatavilla.

1.  Kaikki kaupungin palvelut yhdestä paikasta
2.  Kaupunkilaisten käytössä olevat monitoimitilat 
3.  Kaupunkilaisten olohuone, matalan kynnyksen 
  ajanviettopaikka
4.  Henkilökohtainen palveluneuvonta
5.  Esittävän taiteen ja kokoontumisen tila, auditorio
6.  Vuokrattavat saunatilat

”Pieniä infopisteitä, esim Kela, työkkäri ja niin ettei tarvi pomppia 
paikasta toiseen.”

“Monitoimitiloja eikä pelkkää virastotaloa. “

”Kaikki kaupungin palvelut keskustaan”

”Matalan kynnyksen palvelua, eri ikäisten saavutettavaksi.”

”Perhekerho lapsille, lasten harrastuksia.”

Poimintoja avoimista vastauksista

1.  Kaikki terveys- ja sosiaalipalvelut yhdestä paikasta
2.  Terveyttä ylläpitäviä yksityisiä palveluita
3.  Hammaslääkärin vastaanotto
4.  Apteekki
5.  Kahvila

”Inbody (kehonkoostumus) mittaus; terveyden ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen liittyviä ennaltaehkäiseviä palveluita.”

“Olisiko tarvetta rollaatorikeskuselle eli olisi mahdollista rollaattorilla asioi-
da keskustan liikkeissä. Nyt palveluliikenne ei pysty kuljettamaan kotirol-

laattoria, joten ei tule kierreltyä keskustassa. Samalla tavalla tarjolle myös 
pyöriä ihmisille, jotka tulevat kauempaa autolla. “

”Parkkipaikkoja kunnolla”

”Apteekki. Mukavat odottelutilat.”

”Kioski-kahvio, apteekki, silmälasi-optikkoliike, taide/kulttuuritila.”

Poimintoja avoimista vastauksista
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4. Virkistys ja vapaa-aika
Kohtaamisia sisällä ja ulkona

16. Millaisia oleskelun ja vapaa-ajan ulkotiloja 
keskustasta puuttuu?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 157 vastausta

17. Millaisia oleskelun ja vapaa-ajan sisätiloja 
keskustasta puuttuu?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 147 vastausta

Kehittämisprojektiin liittyy kiinteänä osana keskustan ja 
Alavudenjärven (Kirkkojärven) rantayhteyden kehittäminen. 
Järven rannalle on viime vuosina kehitetty virkistysreitti.
 Virkistykseen ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyk-
sissä nousi esiin kolme teemaa: rantaan liittyvät aktiviteetit, 
pysähtymisen ja kohtaamisen paikat sekä tapahtumien ja 

kulttuurin tilat. Erityisesti toritoiminnot nousevat esiin koh-
taamisen tiloina - varsinaista vakiintunutta paikkaa torille ei 
tällä hetkellä ole. Lisäksi toivotaan ulkoliikunnan mahdolli-
suuksia sekä keskustakorttelissa että rannan tuntumassa.
 Yleisesti vastauksissa nousee esiin se, että keskus-
ta-alueelle ei tee mieli mennä, koska luontevaa pysähtymi-

sen ja ajanvieton tilaa (sisällä tai ulkona) ei ole. Tila voi olla 
kaupallinen (kahvila tai harrastustila) tai julkinen (penkit, 
kaupunkilaisten olohuone, kirjasto). Kaikkiin tiloihin toivo-
taan esteettömyyttä, jotta palvelut olisivat aidosti kaikkien 
käytettävissä.

Liikunnan ja ulkoilun tilat
frisbeegolf, ulkokuntosali, skeittiramppi, leikkipuisto, luontopolut opastein, kuntoportaat, 
uimapaikka, lenkkeilyreitti, skuuttipuisto, ensilumenlatu, ulkoliikuntavälinevuokraus tai -lainaus,
rantareitti keskustasta Tusaan, venelaituri

Kohtaamisen ja pysähtymisen tilat:
Yhteisalue piknikille, penkit ja oleskeluryhmät, kahvila puistossa, taskupuistot, vehreät varjopaikat

Tapahtumatilat
Elävä tori ja myyjäispaikka, järvenrannan tapahtumat

+ Kaikkien käyttäjäryhmien huomioiminen
Lapset, nuoret, seniorit

Kulttuurin ja esittävän taiteen tila
Konserttisali, monitoimitila, teatteri

Nuorisotila
Toimintaa sekä ylä- että alakouluikäisille

Kuntalaisten olohuone

Etätyö- ja kokoustilat

Iltaisin auki oleva kahvila

Kaikkien käyttäjäryhmien huomioiminen
Lapset, nuoret, seniorit

Sisäliikuntatilat
Padelhalli, keilahalli, vapaa-ajan keskus

Yleisö-WC

18. Millaisiin tapahtumiin keskustassa haluaisit 
osallistua?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 166 vastausta

Toritapahtumat ja 
markkinat

Lasten ja lapsi-
perheiden 

tapahtumat

Konsertit 
sisätiloissa sekä

ulkoilmassa

Liikunta-
tapahtumat

”Pikku festarit eri musiikin aloilta, Alavus Carnevals, viihde ja kulttuurviikonloput, 
vesishowt Kirkkojärvellä, jäärata-ajot Kirkkojärvellä, retkiluistelu, 1/2 marathon, 
pipolätkää järven jäällä, isot Alavus-Nalle pilkkikisat Kirkkojärvellä, vesisuksilla 

hiihtoa kunnon veneen vetämänä (100 hv) Kirkkojärvellä, harrasteteatteria, 
harrastebändikonsertteja ja karaokea Huhtalavalla, taiteen ilta - 

öljyväritaiteilua etc. ”

Puistojumpat

Kirpputori-
tapahtumat

Teatteri

Taide-
näyttelyt

Poiminta avoimista vastauksista:
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5. Työskentely ja yritykset Alavudella
Joustavaa ja toimivaa liiketilaa kaivataan

Osana keskustan kehittämisprojektia tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa kaupungin keskus-
taan sekä uusi sosiaali- ja terveyskeskus että kaupungin virastotilat. Nykyisellään virastotilat 
ovat vanhan kaupungintalon purkamisen jäljiltä hajautettuna ympäri kaupunkia. Alavuden 
terveyskeskus sijaitsee tällä hetkellä Alavudenjärven itäpuolella keskustan välittömässä 
läheisyydessä.
 Vastaajista 36 % kokee kaipaavansa keskustaan lisää työskentelyn tiloja. Erityisesti 

kaivataan toimistotilaa sekä etätyöskentelyn tilaa, joissa olisi mahdollisuus rauhalliseen, häi-
riöttömään työskentelyyn. 
 Alavutelaisia yrityksiä voitaisiin vastaajien mukaan tuoda esiin parhaiten sijoittamalla 
näyttäviä ulkomainoksia erityisesti kantatien varteen. Lisäksi toivotaan, että yritysten väli-
nen yhteistyö olisi voimakkaampaa esimerkiksi viestinän parissa.

19. Millaisia työn ja työskentelyn tiloja tarvitset 
keskustassa
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 117 vastausta

20. Miten alavutelaisia yrityksiä voitaisiin tuoda 
paremmin esiin keskustassa?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 141  vastausta

”Hiljaista tilaa, kirjaston olen kokemut hyväksi siihen tarkoitukseen.”

“Kunnon terveet sote-rakennukset, tällä hetkellä työskentelen 
epäpuhtaassa sisäilmassa. “

”Vastaanottotilaa. Olen kuullut että niistä on pulaa, esim. psykoterapiapalveluja 
tarjoaville yms.”

”Viihtyisässä kirjastossa olisi mukava opiskella”

Poimintoja avoimista vastauksista

”Julkisivujen ja ikkunateippausten uusiminen, asenteen päivittäminen tähän päivään (tarvi-
taan uudistusmielisyyttä ja kehittymishalukkuutta) Ryskööt joutaa lopettaa ja kehittää uusi 

kesätapahtuma. Yrityksille yhteinen tempaus kuten ”pimeet markkinat” tms.”

“Visit Alavus palvelun kehittäminen, siis sähköinen tarjouma. Muutama led-taulu. “

Poimintoja avoimista vastauksista

1.  Ulkomainokset ja mainostaulut
Näyttävät, valaistut ulkomainokset sekä keskustassa että kanta-
tien varressa. 

2.  Siistit, edulliset ja toiminnalliset liike- ja toimitilat
Liiketilojen kunnostus ja ylläpito sekä tarjoaminen edulliseen hin-
taan paikallisille toimijoille. Tilojen tarjonta ei kohtaa kysyntää - tilo-
jen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus.

3.  Yhteiset tapahtumat
Yrittäjien yhteiset tapahtumat ja markkinat sekä messut.

4.  Yhteinen ja yhtenäinen viestintä
Tieto kootusti yhdessä paikassa ja ajantasaiset tiedot esimerkiksi  
aukioloajoista. 

5.  Yritysten yhteinen showroom keskustassa
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5. Työskentely ja yritykset Alavudella
Järven ranta on matkailun vetovoimatekijä

Matkailun näkökulmasta keskustan paras paikka on ehdottomasti Rantapuisto, Kirkkojärvi 
sekä kaikki sen ympärille rakennettu matkailun infra. Järvenrantaan toivotaan lisäpanostuk-
sia esimerkiksi kahviloiden ja terassien sekä järven ympäri kulkeva virkistysreitin muodossa. 
Yleisesti ravintoloiden ja kauppojen palveluita pidetään hyvinä myös matkailijoiden näkökul-
masta.

Järven vastapainona monella vastaajalla on ollut vaikeuksia keksiä, mikä paikka keskustas-
sa olisi matkailun kannalta kiinnostava. Jotkin vastaajat ovat jopa maininneet etteivät suo-
sittelisi keskustaa matkailukohteena. Yhtenä heikkoutena useampi vastaaja nostaa esiin sen, 
ettei alueella ole juuri majoituskapasiteettia. 

21. Mitkä ovat keskustan parhaat paikat 
matkailun näkökulmasta?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 167 vastausta

1.  Järven ympäristö
Kirkkojärvi ja järven ympäristön palvelut, kuten uimaranta, luonto-
polut sekä Huhtalava.

2.  Harrinranta

3.  Alavus-hotelli

4.  Sankarihautausmaa

5.  Liikuntatilat, kuten Kunto-Lutra

Poimintoja avoimista vastauksista

”Kirkon ympäristö,sankarihautausmaa ja Kirkkojärvi (ei rakenneta umpeen). 
Ja Harrin alue..”

”Ei tule mitään mieleen.”

”Uimarannat, sotavanhuksen museo sekä muut historialliset näht. 

”Hotelli ja sen sijainti... Kauniit kävely/lenkkipolut rannan tuntumassa. 
Mainostaisin lomalaisille myös kirkkovuoren hiihtolatuja/lenkkipolkuja ja 

laavuja mm. lasikota ja kirkkojärven päässä oleva.Ja tietysti myös yhteistyötä tuurin kauppiaiden 
ja mm. Ähtäriläisten kanssa. 

Tässä on 3 kiintopistettä joissa matkailjoilla olisi katseltavaa.
Majoitustiedot on vaan vähän hakusassa.  ”

”Ei mikään, köppänen keskusta.”

”Keskustassa ei taida olla matkailukohteita, no hotelli on?”

”Harrin ranta, tosin se saunarakennus kaipaisi jo remonttia, 
Vähäjärvi, Tusan ranta, Pahajoen laavu, nätti kirkko ja 

museorakennus, nätti rakennus missä on valokuvaamo, 
Huhtalavan ranta on kivalla paikalla mutta epäviihtyisä ja 

nuupahtaneen oloinen. .”

”Vesistöt. Hotellilla voisi olla terassi järven suuntaan. Voisi houkutella 
niin matkailijoita kuin paikallisiakin.”
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6. Vapaa sana
Järven ranta on vetovoimatekijä

Kyselyn viimeinen kysymys antoi vastaajille mahdollisuuden kertoa omin sanoin, mikä on 
tärkeintä kaupungin keskustan kehittämisessä. Vastaukset peilasivat hyvin jo aiemmissa 
kysymyksissä käsiteltyjä teemoja - keskustaan toivotaan lisää viihtyisyyttä, esteettömyyttä 
ja turvallisuutta. Keskustan kehittämisessä peräänkuulutetaan realismia - Alavus on pieni 
kaupunki, ja monen vastaajan mielestä tämä on myös Alavuden paras puoli. Hyvinä esimerk-
keinä keskustan kehittämisestä manittiin Ähtäri, Kristiinankaupunki ja Virrat. 

Sotekeskus nousi esiin positiivisena asiana useissa vastauksissa. Vastauksissa kuvastui myös 
selkeä vastakkainasettelu sen suhteen, tulisiko kaupungin rakentaa uudet virastotilat vai ei. 
Jotkin vastaajat kokivat, että keskustan suhteen tulisi aloittaa kokonaan alusta - nykyisellä 
keskustalla on jo liikaa historiaa, eikä sitä voi saada toimivaksi. Toisaalta joidenkin vastaaji-
en mukaan sote- ja virastopalvelujen keskittäminen keskustakortteliin on ainoa tapa saada 
lisää asiakasvirtaa keskustaan. 

22. Mikä on tärkeintä kaupungin keskustan kehittämisessä? 
Millaisia ideoita ja ajatuksia sinulla on keskustan 
kehittämisestä?
Vapaaehtoinen kysymys, avoimet vastaukset, 164 vastausta

”Nykyisin keskusta näyttää hieman karulta varsinkin 
Kuulanristeyksen alueella, sillä siinä kohtaa näkyy vaan 

rakennuksia. Jotain vihreää olisi kiva saada keskus-
taan, vaikka puita tai pensaita kadun viereen. Myös 

Toivo Kuulan patsasta voisi jotenkin tuoda 
enemmän esiin.”

”Kompakti Alavus- ilmeen omaava tyylikäs, maanlähei-
nen kaupunkikuva, hoidetut kiinteistöt, siistit julkisivut, 
elävä keskusta. Ei sellainen, joka on pelkkä arkkitehdin 

luomus, jolla ei ole liittymiskohtaa perinteiseen 
Alavus-henkeen.”

”Ei suuruudenhulluutta. Paljon puita ja pensaita. Kau-
niita ja sopusuhtaisia rakennuksia, joissa ystäväĺlistä 

palvelua jokaiselle.”

”Kolkot, rumat rakennukset pois ja tilalle maalaiskau-
punkiin sopivia rakennuksia.”

”Uusia kerrostaloja joissa laadukasta arkkitehtuuria, 
keskustasta kaupunkimainen, tiivis ja korkeatasoinen.”

”Järvimaisema on Alavuden sydän niin ei ainakaan 
rakenneta kerrostaloja enempää sen eteen.”

”Läheinen/lämmin keskusta. Katsomalla vanhoja kes-
kustan valokuvia ja ottamalla niistä mallia soveltaen. 

(Vihreät puut, puurakentaminen jne.”

”Kaikki ne rumat tyhjät, tai puolityhjät rakennukset pi-
täisi ensiksi purkaa pois, ja sitten muutama korkea ker-
rostalo kaupunkimaisesti keskustaan lähelle toisiaan.”

”Selkeä kaupungin keskusta-alue. Uusi kaupungintalo 
entisen paikalle.”

”Viihtyisyyttä tuo puistoalueet ja kävelykadut 
penkkeineen.”

”Ympäristö siistiksi, romuautot ja -laitteet pois näkyvis-
tä, viihtyvyys alkaa siisteydestä. Ränsistyneiden raken-
nuksien korjaamista, auttakaa vaikka yrityksiä/yhdis-

tyksiä eu tukirahojen hakemisessa. Tehkää keskustaan 
suomen ensimmäinen kaupunki näkötorni, sieltä näkisi 
monenlaista hienoa ympäristöstä. On peltoja, on järviä 

on hienoja rakennuksia.”

”Keskustan elävöittäminen. Mutta en tiedä miten se 
onnistuu, kun Tuuri on vienyt kaupat Alavuden 

keskustasta.”

Viihtyisyys ja kaupunkikuva
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6. Vapaa sana
Järven ranta on vetovoimatekijä

”Keskustaan voi kehitellä sen (ulko)kuntosalin missä olisi myös lapsia 
varten oma alueensa.”

”Myös pienten lasten näkökulma ja heidän puisto kehittämisen kohteeksi,”

”Toivoisin että nuoret viihtyisivät paremmin keskustan palvelujen äärellä, eivätkä koe 
tarpeelliseksi muuttaa pois paikkakunnalta.”

”Koska nuoret ovat niitä, jotka tekevät päätöksiä paikkakunnalta poislähdön suhteen 
”kun täällä ei ole mitään”, tulisi ehdottomasti satsata heidän viihtyvyyteen ja 

koulutusmahdollisuuksiin! Ammattikoulu Alavudelle takaisin!”

”Lapsille turvalliset leikkipaikat, nuorisolle illanviettopaikka.”

”Ikärakenne huomioiden tärkeää huomioida ikä- ja muistiystävällinen kunta.”

”Vanhuksille asuntoja.”

”Vanha meijeri kulttuuri- ja museokeskukseksi tiloineen, ravintoloineen,
kahviloineen ja pihamiljöineen”

”Huhtapuisto-/ranta ja Tusan ranta + puisto yhtenäinen kehittäminen
viihtyisäksi kaupunkipuistokokonaisuudeksi”

”Miettisin Rantapuistosta rannan kautta pääsyä tusanrantaan uimaan, kävelysilta?”

”Järvialueen kehittäminen, melonta, soutu, subbaus. Olisi kiva päästä pyörä ja 
kävelytietä pitkin järven ympäri.”

”Tusan rannan alueelle kunnon leikkipuisto olisi plussaa. Siellä kun on uimaranta ja 
mattojen pesupaikka, niin kiva olis jotkut kiipeilyjutut ym.”

”Meillä ei ole kultuurisalia.”

Eri ikäisten huomioiminen Virkistys ja vapaa-aika

Vastauksissa nousee esiin huoli lasten ja nuorten viihtymisestä. Lapsiperheille tulisi tarjota 
lapsille sopivaa tekemistä, kuten leikkipuistoja, jotta lapsiperheet pysyisivät Alavudella ei-
vätkä muuttaisi muualle.
 Nuorille tulisi tarjota kokoontumispaikkoja ja kouluttautumisen mahdollisuuksia. 
 Toisaalta vastauksissa tuodaan myös esiin se, että Alavuden ikärakenne on seniori-
painotteinen. Tämän vuoksi suunnittelussa tulee ottaa erityisesti huomioon esteettömyys ja 

saavutettavuus niin, että palvelut ovat lähellä toisiaan ja niihin pääsee helposti. 
 Virkistyksen suhteen Kirkkojärvi ja sen ranta-alueet nostettiin esiin useimmissa vas-
tauksissa. Ranta-alueille toivotaan yhtenäistä virkistysreittiä, ja sen varrelle pieniä pysäh-
tymispaikkoja. Lisäksi toivottiin panostusta kulttuuripalveluihin esimerkiksi esiintymistilojen 
muodossa.
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6. Vapaa sana
Järven ranta on vetovoimatekijä

Liikenne ja liikkuminen 

” Esteetöntä liikkumista voisi parantaa, jotta pyörätuolilla/rollaattorilla/invamopolla 
liikkuvien asiointi ja kulkeminen helpottuisi.”

”Tärkein itselleni ja lapsille on pyörätie Kuivaskylään päin.”

”Huhtamäentie kävelykaduksi”

”Kevyen liikenteen väylää kaivataan kipeästi keskustan suunnalta ABC:lle tullessa”

”Liikenneympyrät Kuulanristeykseen ja K-supermarketin risteykseen.”

”Esteetön pääsy kaikille ja kaikkialle ja lähellä olevat riittävät ilmaiset parkkipaikat.”

”Liikenteen sujuvuus, hyvät kadut, kevyn liikenteen väylät.”

”Alavudella ihmiset liikkuvat autoilla. Julkista liikennettä ei käytännössä ole ja 
välimatkat ovat liian pitkät pyöräilyyn. Autoille pitää siis keskustassa olla paikkoja, 
mutta parkkipaikat voisi piilottaa rakennusten väliin ja istutusten taakse niin, ettei 

joka paikassa ensimmäinen näky olisi parkkipaikka.”

Keskustan kehittämiseltä toivotaan erityisesti liikennejärjestelyjen turvallisuuden kehittä-
mistä. Kuulantin risteykset koetaan turvattomiksi, ja niihin toivotaan parannuksia esimerkiksi 
liikenneympyröin. LIsäksi toivotaan, että kävelijät ja pyöräilijät olisi otettu paremmin huo-
mioon. Joiltain katu- ja tieosuuksilta puuttuu kävely- ja pyöräilyväylät kokonaan. Pyöräilyn 
suhteen korostui erityisesti pyöräily-yhteys keskustasta länteen päin. 
 Henkilöautojen pysäköinnin toivotaan olevan edelleen sujuvaa ja ilmaista. 


