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JOHDANTO 

Alajärven keskustan rakennemallityön tavoitteena on luoda toiminnallinen 

sisältö vuonna 2012 käynnistyvälle yleiskaavatyölle. Tavoitteena on konkreti-

soida Alajärveä, Vimpeliä ja Soinia koskevan Järvi-Pohjanmaan aluerakenne-

suunnitelman tavoitteita ja sisältöjä Alajärven keskustan kehittämiseen. Työn 

tavoitteena on kehittää Alajärven keskustasta nykyistä kaupunkimaisempi, 

vetovoimaisempi ja tiiviimpi kokonaisuus, joka sisältää monipuolisesti palve-

luja, asumista, työpaikkoja ja virkistäytymismahdollisuuksia. Rakennemalli-

työn tavoitteena on myös sitouttaa Alajärven päättäjiä ja muita toimijoita 

käynnistyvään yleiskaavahankkeeseen. 

PROSESSI JA VUOROVAIKUTUS 
Alajärven keskustan rakennemalli työ alkoi tausta-aineistojen analyysillä ja 

tavoitteiden asettamisella. Alajärven keskusta-alueesta kerättiin keskeiset 

suunnitelmat ja strategiat ja niiden perusteella muodostettiin maankäytön 

kehittämisen lähtökohdat. 

Kehittämisen lähtökohtien pohjalta muodostettiin 3 rakennemallivaihtoeh-

toa. Vaihtoehdoissa painotettiin eri tavoin toiminnallisia sisältöjä ja teemoina 

mm. liikkumista ja virkistystä, energiahuoltoa, rantarakentamista ja maise-

mallisia vetovoimatekijöitä. Keskeisiä vaihtoehdoissa tarkasteltavia asioita 

olivat mm. keskusta-asuminen, taajama-asuminen keskustan liepeillä, ranta-

rakentaminen, kaupallisten palvelujen sijoittuminen, työpaikka-alueiden si-

joittuminen ja laajuus, virkistysalueet ja yhteydet jne. Tavoitteena oli löytää 

uusia ja vetovoimaisia asumisen ja rantarakentamisen ratkaisuja. 

Rakennemallivaihtoehtoja käsiteltiin ohjausryhmässä. Tärkeimpänä tavoit-

teena pidettiin Alajärven vetovoimaisuuden parantamista. Kaupungin tulisi 

tarjota niin houkuttelevia asuinympäristöjä, että muuttotappio saataisiin 

käännettyä muuttovoitoksi ja mm. seudulta kotoisin olevista nuorista suu-

rempi osa palaisi kotiseudulleen. Yrityksille tulee tarjota laajenemismahdolli-

suuksia ja vaihtoehtoisia sijoittumiskohteita. Rakennemallivaihtoehdoista ns. 

”pikkujärven” ympäristöön sijoittuva malli nähtiin vetovoimaisimpana.  

Rakennemalleista päätettiin laatia vaiheistettu rakennemalliehdotus. Alajär-

ven rakennemalli ulottuu vuoteen 2030 saakka (joiltakin osin pidemmälle) ja 

se sisältää useita teemallisia ja yhdyskuntarakennetta täydentäviä vaiheita. 

Rakennemalliehdotusta esiteltiin maaliskuussa 2012 valtuustolle, joka kom-

mentoi sen sisältöä ja totutuksen aikataulua. Valtuustoseminaarin ja työryh-

män kommenttien pohjalta Alajärven keskustan rakennemallia tarkennettiin.  

Alajärven keskustan rakennemallissa on kuvattu keskustan rakenne, yhdys-

kuntarakenteen mitoitus ja eri toimintojen yleispiirteinen sijoittuminen. Ra-

kennemallin kuvauksessa Alajärven keskustalle on esitetty myös toiminnalli-

nen profiili ja sitä kuvaavia erityispiirteitä. Samanaikaisesti rakennemallien 

kanssa on tarkasteltu kaupunkikuvaa ja keskustan kehittämisen erityiskysy-

myksiä. 

Alajärven keskustan rakennemallityötä on ohjannut ohjausryhmä. Ohjaus-

ryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 

Heikki Joensuu  Järvi-Pohjanmaan tekninen lautakunta 

Jouni Hänninen  Järvi-Pohjanmaan tekninen lautakunta 

Etula Jouko  JPYP 

Tero Kankaanpää Alajärven kaupunki 

Kotanen Tapani  Järviseudun seutukunta 

Yli-Olli Pentti  Järvi-Pohjanmaan tekninen lautakunta 

 

Hankkeen konsulttina on toiminut AIRIX Ympäristö Oy, jossa työstä ovat vas-

tanneet suunnittelupäällikkö FM Kimmo Vähäjylkkä, arkkitehdit Marjut Lund-

Rahkola ja Maritta Heinilä, FM, KTM Susanna Harvio sekä FM Noora Reittu.
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KEHITTÄMISEN 

LÄHTÖKOHDAT 

TAUSTALLA JÄRVI-

POHJANMAAN ALUEI-

DEN KÄYTÖN SUUN-

NITELMA 
Alajärven keskustan rakennemalli-

työn työn taustalla on Järvi-

Pohjanmaan alueidenkäytön suunni-

telma. Työn tavoitteena on sekä 

tiivistää olemassa olevaa keskustaa 

että osoittaa tulevaisuuden kehitty-

missuuntia. Suunnittelualuetta on 

rajattu niin, että keskustaa pyritään 

kehittämään pääsääntöisesti Vt 16:n 

eteläpuolella, eikä yhdyskuntara-

kennetta levitetä tien pohjoispuolel-

le. Järvi-Pohjanmaan alueidenkäytön 

suunnitelmassa Alajärven ja sen 

ranta-alueiden hyödyntäminen näh-

tiin merkittävänä vetovoimatekijänä. 
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KESKEISET, TYÖTÄ KOSKETTAVAT HANKKEET 
Lähtötietovaiheessa kartoitettiin keskeisimmät hankkeet ja suunnitelmat, 

jotka koskevat Alajärven keskustan rakennemallia: 

Kaupan hankkeet: 

 Keskustassa on kaksi suuryksikkötonttia tyhjillään tällä hetkellä.  

 Urheilualueen asemakaavan muutoksen laadinta on käynnissä, Ma-

xin kauppakeskuksen laajennus.  

 ”Miljoonatontin” uudistaminen 

 Heraskriivarinkytöön on tulossa vähittäiskaupan suuryksikkö, päivit-

täistavaramyymälä, liikennemyymälä ja polttonesteiden myynti.  

 Potentiaalisia kaupan alueita ovat valtatien 16 varsi (esim. autokaup-

paa, huonekalukauppaa yms.), sisääntulotien risteysalue sekä Alajär-

ventien varsi välillä valtatie 16 - kaupungin keskusta. 

 Halpa-Hallilla on lisätilan tarvetta 

Logistiikka- ja yritysalueiden kehittäminen: 

 Alajärvellä teollisuusalueiden kehittämisessä lähtökohtana on nykyis-

ten teollisuusalueiden laajentaminen 

 Keskustan teollisuusalueen laajennus valtatie 16 suuntaan 

 Alajärven keskustaan on suunnitteilla uusi merkittävä kauppakeskus 

(Keskuskadun ja Kauppakadun kulma) 

Tiehankkeet: 

 Valtatieltä 16 liittymä laajenevalle teollisuusalueelle 

 Alajärventien (Mt 7120) kehittäminen 

Asuinalueiden kehittäminen: 

 Kullanmutkan alueen rakentaminen 

 Koulukeskuksen rannan alueen kehittäminen  

Alajärven kunnostus -hanke: 

 Tavoitteena selvittää järven huonon ekologisen tilan syy ja järven ti-

lan parantamisen keinot 

Urheilualueen kehittäminen 

 

KEHITTÄMISTARPEET 
Järvi-Pohjanmaan alueidenkäytön suunnitelmatyön yhteydessä nousi esille 

tarve tarkastella Alajärven keskustan rakennetta seudun keskeisimpänä kehit-

tämisalueena. 

Alajärvellä ollaan valmistelemassa keskustaajamaa ja muita keskeisiä kehit-

tämisalueita koskevaa yleiskaavaa, joka käynnistyy vuonna 2012. Rakenne-

mallityöllä sitoutetaan Alajärven päättäjiä ja muita toimijoita käynnistyvään 

yleiskaavahankkeeseen. 

Tärkeänä tavoitteena on Alajärven vetovoimaisuuden parantaminen. Kau-

pungin tulee tarjota niin houkuttavia asuinympäristöjä, että muuttotappio 

saadaan käännettyä muuttovoitoksi. Työn tavoitteena on kehittää Alajärven 

keskustasta nykyistä kaupunkimaisempi, vetovoimaisempi ja tiiviimpi koko-

naisuus, joka sisältää monipuolisesti palveluja, asumista, työpaikkoja ja virkis-

täytymismahdollisuuksia. Alajärvelle tavoitellaan paluumuuttajiksi seudulta 

kotoisin olevia, jotka arvostavat väljää ranta-asumista lähellä monipuolisia 

pikkukaupungin palveluja. 

Rakennemallityössä on tavoitteena ollut tarkastella myös rakentamisen vyö-

hykkeisyyttä eli kerrostalorakentamisen, rivitaloalueiden ja omakotialueiden 

sijoittumista kaupunkirakenteessa. Yrittäjien näkökulmasta tärkeänä tavoit-

teena on saada nopeampi ja toimivampi liittymä teollisuusalueelta Vt 16:lle 

sekä vetovoimainen liikekeskusta.  
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KEHITTÄMISVAIHTOEHDOT 

Työssä laadittiin kolme ideatasoista keskustan rakenne-

mallivaihtoehtoa, joita verrattiin nykyisenkaltaiseen kehi-

tykseen.  

VE 1: RANTAMALLI 
 Hyvät virkistysyhteydet 

 Pysyvän ja vapaa-ajan asumisen sekoittuneita 

alueita, uusia asuinalueita, vetovoimaisia rannan-

läheisiä alueita 

 Yhteydet rantaan hyvät 

 Järven hyödyntäminen ja kunnostaminen 

 Matkailun edellytykset paranevat 

 Imagollinen hyöty ja kiinnostavuus 

 Saavutettavuuden paraneminen siltayhteyksien 

myötä  

 Hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa 

  Tiivistää yhdyskuntarakennetta järven ympärillä 

  Palvelujen saavutettavuus paranee 

─ Siltayhteyksistä aiheutuvat kustannukset 

Mallin mukaisia potentiaalisia uusia asuinalueita ovat 

Pynttärinniemi, Isosaari, Pekkolanniemi ja Kullanmutka. 

Rantamallin mukaisesti väestölisäys on suurinta verrattu-

na muihin malleihin. 

Väestömuutos + + + 
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 V2: ENERGIAMALLI –  LÄN-

TISTEN ALUEIDEN KEHITTÄ-

MINEN 
 

 Tiivis palvelukeskusta 

 Tiivistä ja matalaa palvelujen ympärillä 

 Keskustan ja teollisuusalueiden väliset 

liikenneyhteydet kehittyvät 

 Vähentää raskasta liikennettä keskus-

tassa uuden yritysalueelle johtavan tie-

yhteyden myötä  

 Järveä ei hyödynnetä 

 Kiinnostavuus ja vetovoimaisuus jää vä-

häiseksi 

 Keskusta ei kehity 

Mallin mukaisia potentiaalisia uusia asuinalueita 

ovat Kanaharju, Kurejoki ja Pekkola. Mallin mu-

kaisen väestölisäyksen arvioidaan olevan pienin 

muihin maankäyttövaihtoehtoihin nähden.  

Väestömuutos + / - 
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VE3: LIIKUNTAMALLI 
 Hyvät harrastus- ja ulkoilumahdollisuu-

det vetovoimatekijöinä ja kaupungin 

profiloijana 

 Keskusta tiivistyy 

 Matkailun edellytykset kehittyvät 

 Järveä ei hyödynnetä 

 Palvelujen saavutettavuus voi olla pai-

koin heikko 

 Kuntataloudellisia kustannuksia, mutta 

vähän taloudellisia hyötyjä 

 Mallin vetovoima ei ehkä riittävä 

 

Potentiaalisia asumisen alueita ovat Kiikkuniitty 

ja Kanaharju. Mallin mukainen väestökehitys on 

keskisuuri ensimmäiseen ja toiseen vaihtoeh-

toon nähden. 

Väestömuutos + 
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ALAJÄRVEN KESKUSTAN RAKENNEMALLI – VAIHEITTAINEN JÄRVIMALLI 

(YHDISTELMÄMALLI) 

Järven ympäristöä hyödyntävä Rantamalli 

nähtiin mallien välisessä vertailussa vetovoi-

maisimpana kehittämisvaihtoehtona. Muiden 

vaihtoehtojen sisältöjä (energian hyödyntä-

minen, liikuntamahdollisuuksien hyödyntämi-

nen, rakenteen tiivistäminen) voidaan sisällyt-

tää järvimalliin sitä täydentävinä vaiheina. 

Vaiheistettu rakennemalliehdotus käsiteltiin 

ja kommentoitiin valtuustoseminaarissa maa-

liskuussa 2012.  

Seuraavassa on esitetty vaiheistettu keskustan 

rakennemalli toimenpiteineen. 

2014- KESKUSTAN TIIVISTÄMINEN 

-2015 KULLANMUTKA 

-2018 POHJOINEN JÄRVI 

-2020 ENERGIA 

-2025 LIIKUNTA 

-2030 ETELÄINEN JÄRVI 
 

Rakennemalli on tavoitteellinen ja ulottuu 

pitkälle tulevaisuuteen (vähintään vuoteen 

2030). Lähtökohtaisesti rakennemalli tavoitte-

lee Alajärvelle kasvua: uusia yrityksiä, työpaik-

koja ja tulomuuttoa.  
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2014- KESKUSTAN TIIVIS-

TÄMINEN 
 

Jatkuvaa keskustan kehittämistä ja yhdyskun-

tarakenteen tiivistämistä 

Toimenpiteet: 

 Keskustan tiivistäminen ja eheyttämi-

nen 

 Yhteyksien kehittäminen rantaan, vir-

kistysyhteyksien kehittäminen 

 Kaupunkikuvan kehittäminen ja mai-

semointi (erityisesti risteyskohtien 

huomiointi) 

 Pikkujärven kunnostaminen vaiheit-

tain 

 

Vaiheen keskeiset vaikutukset 

 Virkistysyhteydet rantaan ja järvialu-

eelle paranevat merkittävästi 

 Rannan läheisen alueen vetovoima 

kasvaa 

 Maankäytön hyötysuhde paranee 

 Keskusta muuttuu kaupunkimaisem-

maksi ja nykyistä elävämmäksi 
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-2015 KULLANMUTKA 
 

Kullanmutkan alueen suunnittelu on Järvi-

Pohjanmaan merkittävin asumiseen liittyvä 

kaavahanke tulevina vuosina. Suunnittelun  ja  

toteutuksen  tavoitteena  on  vetovoimainen  

ja  esimerkillinen  ympäristö, jossa hyödynne-

tään modernin puurakentamisen mahdolli-

suuksia monipuolisesti. Tavoitteena on, että 

Kullanmutkan alueella pidetään  asumisen  

tapahtuma  (Vetovoimainen  Järviseutu  -

hanke)  kesällä  2014,  jolloin  alue  olisi  näyt-

telykunnossa  

Toimenpiteet: 

 Kullanmutkan uuden asuinalueen ra-

kennus: Tiivistä puutaloasumista ran-

nan läheisyydessä 

 Rantareitti koulukeskuksen alueelle 

 Järven kunnostaminen jatkuu 

 

Vaiheen keskeiset vaikutukset: 

 Potentiaalinen uusi asuinalue 

 Hyvät virkistysyhteydet 

 Kiinnostaa tulomuuttajia 

 Yhteydet rantaan paranevat 

 Järven hyödyntäminen ja kunnosta-

minen 

 Imagollinen hyöty ja kiinnostavuus 
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-2018 POHJOINEN JÄRVI 
 

Pekkolanniemen kytkeminen keskustan raken-

teeseen kevyen liikenteen sillan kautta (Pekko-

lanniemi – Kouluranta), Kullanmutkan ja Pek-

kolanniemen yhdistäminen 

Toimenpiteet: 

 Pekkolanniemen kärkeen uusi tiiviisti 

rakennettu asuinalue: omakotitaloja 

rantatontein 

 Kehitetään kylämäisen asumisen ke-

hittämisvyöhykettä pohjoisrannalla: 

keskusta-Kullanmutka-Pekkolanniemi 

 Rantareitin toteuttaminen 

o Rantaan virkistysalueet 

o Siltayhteys 

 Ranta-alueen maisemointi 

 Koulukeskuksen alueen kehittäminen 

 Tiiviisti rakennettua rivitaloasumista 

keskustan läheisyyteen 

 

Vaiheen keskeiset vaikutukset: 

 Virkistysyhteydet paranevat 

 Saavutettavuuden paraneminen sil-

tayhteyksien myötä  

 Järven käyttömahdollisuudet parane-

vat 

 Uusia asuinalueita, vetovoimaisia 

rannanläheisiä alueita 

 Imagollinen hyöty ja kiinnostavuus 
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-2020 ENERGIA 
Läntisten alueiden kehittäminen 

 

Kaukolämpöön tukeutuvan asumisen tiivistä-

minen ja lisääminen Kurejoentien (ja Kosken-

varrentien) varressa 

 

Toimenpiteet: 

 Alajärventien yhteyden kehittäminen 

ja poikittaiset yhteydet keskustasta 

 Asumisen tiivistäminen itä-länsi-

akselilla  

o Kaukolämpö 

 Tiiviisti rakennettu asuinalue keskus-

tan yhteyteen 

 Potentiaalisia uusia asuinalueita: Ku-

rejoentie ja Koskenvarrentie 

 

Vaiheen keskeiset vaikutukset: 

 Kaukolämmön hyödyntäminen 

 Tiivistyvää yhdyskuntarakennetta 

palvelujen läheisyydessä 

 Tukee olemassa olevia joukkoliiken-

teen yhteyksiä 
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-2025 LIIKUNTA 
 

Hyviin liikunta- ja virkistäytymismahdollisuuk-

siin tukeutuvan asumisen kehittäminen ja 

tiivistäminen Kanaharjun ja Kiikkuniityn alueil-

la 

Toimenpiteet: 

 Liikunta- ja virkistysalueiden kehittä-

minen 

 Rannan hyödyntäminen ja viheryhte-

ys 

 Hyvinvointipalveluja 

 Yhdistävät reitistöt 

 Potentiaalisia asumisen alueita: Kiik-

kuniitty ja Kanaharju 

 

Vaiheen keskeiset vaikutukset: 

 Hyvät harrastus- ja ulkoilumahdolli-

suudet vetovoimatekijöinä ja kau-

pungin profiloijana 

 Keskusta tiivistyy 

 Matkailun edellytykset kehittyvät 

 Yhdyskuntarakenne keskustan ja 

Pynttärin välillä tiivistyy
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-2030 ETELÄINEN JÄRVI 
 

Asumisen kehittäminen Pynttärinniemessä ja 

Isosaaressa, Pynttärinniemen yhdistäminen 

Isosaaren kautta Pekkolanniemeen reitein ja 

silloin 

Toimenpiteet: 

 Sujuvat yhteydet päätieverkolta ran-

tatielle Isosaaren kautta, uusi ajoneu-

voliikenteen yhteys itärannalla  

 Pysyvää ja loma-asumista sekä virkis-

tyspalveluja Isosaareen 

 Pynttärin kulttuurialueen hyödyntä-

minen  

 Rantareitti Pynttärin alueelle 

 Maaseutumaista asumista Pynttäriin 

säilyttäen kylämäisyys ja turvallisuus  

 

Vaiheen keskeiset vaikutukset: 

 Virkistysyhteydet ja yhteydet ranta-

alueille paranevat merkittävästi kat-

tavan rengasreitin myötä 

 Imagollinen hyöty ja kiinnostavuus 

 Houkuttelevia uusia ranta-asumisen 

alueita (ympärivuotinen ja loma-

asuminen) 

 Matkailun edellytykset paranevat 
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KAUPUNKIKUVA JA KESKUSTAN 

KEHITTÄMINEN 

Rakennemallityön yhteydessä arkkitehdit Marjut Lund-Rahkola ja Maritta 

Heinilä tarkastelivat Alajärven kaupunkikuvaa maastokäyntien, orto- ja viisto-

kuvien ja aiempien selvitysten avulla. Työn yhteydessä käytiin lisäksi keskus-

teluja hankkeen ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmässä tavoitteeksi asetet-

tiin, että keskustan kehittäminen on kaupungin elinehto ja siihen on panos-

tettava kaikkien rakennemallivaihtoehtojen rinnalla, ratkaisuvaihtoehdosta 

riippumatta. 

Vähittäiskaupan siirtyminen entistä enemmän Alajärventien yhteyteen on 

uhka vanhan keskustan kehittymiselle. Alajärven keskustan suunnittelussa 

onkin panostettava hyviin yhteyksiin ja miellyttävään kävely- ja kevyenliiken-

teen ympäristöön nykyisen keskustan ja vähittäiskaupan keskittymän välillä. 

Nykyisen keskustan rooli voidaan nähdä erikoiskaupan, pikku putiikkien, kah-

viloiden, ravintoloiden ja palveluiden tarjoajana.  Siinä missä uusi kaupan 

keskittymä on autoilijalle helppo ja tehokas, voi vanha keskusta kilpailla viih-

tyisyydellä, turvallisuudella ja esteettisillä arvoilla. Kauppiaiden kannalta 

myös keskusta-alueen liikkeisiin on päästävä autolla ovelle. Pysäköintipaikat 

voidaan kuitenkin jäsennöidä istutuksin, jolloin kadun viihtyisyys ei kärsi.  

KAUPUNKIKUVA-ANALYYSI 
Kaupunkikuvaa tarkasteltiin lähinnä Paavolan alueella. Kaupunkikuvaa analy-

soitiin kartalle, johon osoitettiin keskusta-alueen keskeiset sisääntuloväylät, 

ympäristötaiteen sijoittamiskohdat, runsaasti muutostarpeita sisältävät alu-

eet, kehitettävät yhteystarpeet virkistysalueille, arvokas kulttuuriympäristö ja 

vanhan kirkonkylän jäänteet. 

. 

Kuvissa maisema rannan virkistysalueilta kohti Alajärven kirkkoa ja Alajärven 

keskustaa 

Tarkastelun perusteella taajamasta erottui toisistaan poikkeavia kokonai-

suuksia eri aikakausilta: 

 Kirkonkylän vanhimmat osat 

 Keskuskadun, Järvikadun ja Välikadun liikekeskusta 

 Aaltokeskuksen ja kirkon ympäristö 

 Uusi liikekeskittymä Keskuskadun ja Alajärventien risteyksessä 

Lisäksi huomionarvoiseksi koettiin laajat yhtenäiset virkistysalueet Alajärven 

rannalla, joita on jo hyödynnetty kevyen liikenteen rantakatuna, venerantana, 

urheilualueena ja uimarantana.  
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Kartta kaupunkikuva-analyysistä 

Kaupunkikuvatyössä tavoitteena oli, että eri osa-alueiden kehittäminen tulee 

perustua alueen omiin lähtökohtiin: näin kaupunkikuvassa saadaan erottu-

maan ajallista kerroksellisuutta ja eri aikakausien kokonaisuuksia. Ympäristön 

kerroksellisuus luo vaihtelevaa ja mielenkiintoista kaupunkikuvaa. Se myös 

luo paikallisuutta. Ympäristö, jossa näkyy menneisyys ja jatkuvuus, auttaa 

nykyisiä ja tulevia alajärveläisiä sijoittamaan itsensä osaksi ajallista jatkumoa 

ja kotiseudun historiaa.  

 

Kartta keskustan viherreiteistä 

Kaupunkikuva-analyysin yhteydessä on etsitty keskustasta paikkoja kerrosta-

lorakentamiselle ja senioriasunnoille, joille on todettu olevan kysyntää. Ala-

järven keskustan kaupunkikuvasta on laadittu asumisen vyöhykkeet -kartta, 

viherverkkokartta ja toimintakuvaus. 
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KIRKONKYLÄN VANHIMMAT OSAT 
Kirkonkylän vanhimmat osat, kuten Kauppakadun varsi, Kinaporin alue ja 

Makasiininkangas (paloaseman tontti) nähtiin säilyttämisen arvoisina. Alueel-

la todettiin lisäksi olevan potentiaalia kehittymiseen keskustan osana, jossa 

olemassa oleva rakentaminen ja kulttuurihistoria antavat täydennysrakenta-

miselle lisäarvoa. Alueella on ollut vanha kohtaamispaikka Kokonristeys. Alue 

on maisemallinen maamerkki ja tielinjausten muuttumisesta huolimatta edel-

leen yhteyksiltään keskeinen. Paikka osoitettiinkin kaupunkikuva-

analyysikartassa torina sekä keskustan solmukohtana, jonka ympäristöä kehi-

tetään korkealaatuisella katurakentamisella istutuksin, pinnoittein, valaistuk-

sen ja kadunkalusteiden avulla.  

 

Kauppakadun ympäristö pienimittakaavaisine liikerakennuksineen ja Maka-

siininkangas (paloaseman tontti) edustavat sodanjälkeistä kirkonkylää. Kau-

punkikuvatyön yhteydessä laaditussa toimintasuunnitelmassa Kauppakadun 

alueelle esitettiin pienimittakaavaista täydennysrakentamista ja alueen kehit-

tämistä viihtyisäksi asumis-, ostos- ja matkailuympäristöksi, jossa liikeraken-

taminen on lähinnä putiikkityyppistä. Keskustan autioituminen on uhka, jota 

tulee torjua kehittämällä keskustaan uutta liiketoimintaa. Pysäköinnin jäsen-

nöiminen istutuksin nähtiin keinona kehittää katutilaa viihtyisämmäksi ja 

toimivammaksi. 

Kinaporin alue ehdotettiin säilytettävän nykyisessä muodossaan. Makasiinin-

kankaalle ehdotettiin täydennysrakentamista kerrostaloin, jotka elävöittäisi-

vät ja rajaisivat toria kivijalkamyymälöin. Makasiininkangas nähtiin sijainnil-

taan erinomaisena ajatellen erityisesti senioriasukkaita, joille asuminen lähel-

lä palveluja on tärkeää. 

 

Kuvissa paloaseman tontti ja Kauppakatu 
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KESKUSKADUN, JÄRVIKADUN JA VÄLIKADUN 

LIIKEKESKUSTA 
Keskuskadun, Järvikadun ja Välikadun liikekeskusta on rakentunut 1970–80 –

lukujen aikana. Tällä alueella kaupunkikuvan suurimpana ongelmana ovat 

katutilat, joita 1970–80 -lukujen liikerakentaminen ei ole huomioinut. Liikera-

kennukset ovat matalia ja sijaitsevat parkkikenttien ympäröiminä kaukana 

kadusta, jolloin katualueelle ei synny tilantuntua. Rakennuskanta on aikakau-

delleen tyypillistä betonielementtirakentamista. Kaupunkikuva-

analyysikartassa alueelle on osoitettu muutostarpeita, ehdotettu ympäristö-

taiteen sijoittamiskohtaa ja ehdotettu katualueen kehittämistä korkealaatui-

sella katurakentamisella istutuksin, pinnoittein, valaistuksen ja kadunkalus-

teiden avulla. Toimintasuunnitelmassa alue nähtiin liike- ja palvelutilojen 

alueena, jossa sijaitsee erikoistavaran myymälöitä ja uusi kauppakeskus. Alu-

een piha- ja pysäköintialueita on esitetty jäsennöitävän kaupunkikuvallisesti 

viihtyisämmiksi. Tonttitehokkuutta on myös ehdotettu lisättävän laajentamal-

la olemassa olevia kiinteistöjä sekä uusia liiketiloja rakentaen. 

 

Kuvassa 1970- ja 1980-lukujen liikekeskustaa 

 
Kuvassa rannan viheralueita, Alajärven kirkko ja Aaltokeskus 

AALTOKESKUKSEN JA KIRKON YMPÄRISTÖ 
Alvar Aallon suunnittelema hallintokeskus ja kirkon ympäristö ovat valtakun-

nallisestikin merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Rakennemallihank-

keen ohjausryhmässä esitettiin, että kaupungin tavoitteena on järjestää alu-

eelle arkkitehtuurikilpailu. Kaupunkikuvatyössä ainoastaan alueen monikul-

mainen laaja parkkikenttä nähtiin alueena, jolla on muutostarpeita. Alueen 

hyödyntäminen vetovoimatekijänä myös matkailun kannalta nähtiin tarpeelli-

sena. Tärkeää on kytkeä kirkon ja Aaltokeskuksen ympäristö toriin ja Keskus-

katuun. Alueen sisääntuloa ehdotetaankin kehitettävän korkealaatuisella 

viherrakentamisella. 

UUSI LIIKEKESKITTYMÄ KESKUSKADUN JA 

ALAJÄRVENTIEN RISTEYKSESSÄ 
Uusi liikekeskusta on toteutettu autoilijan tarpeisiin. Marketit sijaitsevat Ala-

järventien ja Keskuskadun risteyksessä liikenneympyrän ympärillä. Alueen 
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suunnittelussa on huomioitu ympäristön viherrakentaminen ja turvallinen 

kevyen liikenteen ympäristö. Parkkialueiden ja katujen leveydet eivät kuiten-

kaan luo jalankulkijalle miellyttävää ympäristöä. Kaupungin keskustan vanhan 

osayleiskaavatyön yhteydessä risteyksen männikköinen kumpare on nähty 

maisemallisesti merkittävänä. Nykyisin se on kuitenkin irrallinen osa koko-

naismaisemaa ja alue vaikuttaa keskeneräiseltä. Toimintakartassa männikköi-

nen tontti on esitetty hyödynnettävän liiketiloihin.  

 

RANTA-ALUE 
Alajärven ydinkeskustassa ei ole puistoksi osoitettua aluetta. Sen sijaan kes-

kustan läheinen rantaviiva puistoineen on säilynyt vapaana rakentamiselta. 

Alueella kulkee kevyen liikenteen väylä ja rantaa on hyödynnetty myös uimi-

seen, veneilyyn ja pallopeleihin. Alueella on huikeaa potentiaalia kehittyä 

kaupunkilaisten vapaa-ajan ja virkistäytymisen keskittymäksi. Kaupunkikuva-

analyysissä on huomioitu yhteystarpeen kehittäminen ydinkeskustasta ranta-

alueelle. Viherreitti-kartassa rannalle on ideoitu uimista, veneilyä, kalastusta, 

rantajumppia, parkour-kenttää, leikkialuetta ym. Toimintakartassa alueelle on 

lisäksi ehdotettu myös rantaravintolaa. Tulevassa suunnittelussa on tärkeintä, 

että keskustan yhteydessä oleva ranta-alue säilyy yhteisessä virkistyskäytös-

sä. 

 

Kuvissa Alajärven uutta liikekeskittymää ja keskustan laajaa rakentamatonta 

rantavyöhykettä



S i v u  | 21 

 

 
 



S i v u  | 22 

 

 



S i v u  | 23 

 

 

KOMMENTIT RAKENNEMALLIEH-

DOTUKSEEN  

Kaupunginvaltuutetut kommentoivat Alajärven keskustan rakennemalliehdo-

tusta valtuustoseminaarissa 26.3.2012. Kommentit on käsitelty ja niiden poh-

jalta on tehty muutoksia rakennemallin jatkokehittelyssä. 

Yleisesti ottaen rakennemallisuunnitelmaa pidettiin hyvänä, edistyksellisenä, 

tulevaisuuteen katsovana ja vetovoimaisena. Rakennemallivaihetta seuraa-

valla ja siihen tukeutuvalla kaavoituksella on mahdollista rakentaa kaupungin 

uusia asuinalueita tyylikkäiksi ja nuoria perheitä houkutteleviksi kokonaisuuk-

siksi. Pitkäjänteisestä suunnittelusta pitäisi pitää kiinni ja asumiseen tulisi 

antaa väljyyttä.  

KESKUSTA: Rakennemalliehdotuksessa hyväksi asiaksi nähtiin keskustan tiivis-

täminen ja vetovoimaisuuden lisääminen kaupunkimaisella rakenteella. Ra-

kennemallista saadaan ideoita keskustan kehittämiselle. Tärkeänä asiana 

pidettiin myös virkistysalueen kehittäminen pitkin rantaviivaa sekä keskustan 

rantarakentaminen. Koulukeskuksen rannan kerrostaloista toivottiin vähin-

tään 4-5 kerroksisia. Keskustasta ei kuitenkaan saisi rakentaa liian tiivistä, niin 

että vanhan keskustan yritykset jäävät pimentoon. Keskustan kasvojen pesu 

nähtiin tarpeelliseksi, vaikka elävänä pitäminen onkin vaikeaa. Keskustan 

rakentamattomien tonttien vetovoima nähtiin pieneksi. 

 

KULLANMUTKA / PEKKOLA: Kullanmutkan virkistysalueita ranta-alueella sekä 

kevyen liikenteen väylää Pekkolan ja Koulukeskuksen välillä pidettiin hyvinä 

ehdotuksina. Kullanmutka ja Pekkolan alue ovat vetovoimaisia ja potentiaali-

sia asumisen alueita. Kullanmutkan alueelle toivottiin myös Vanhatien ja Vt 

16 välisen alueen rakentamista sekä riittävän suuria tontteja. 

 

PYNTTÄRINNIEMI: Pynttärinniemen asuntoaluetta tulee kehittää erityisesti 

niemen luoteen puoleisella rannalla, joka on maisemallisesti edustava paikka 

ja tukeutuu vanhaan kylärakenteeseen. Tieyhteyttä Pynttäristä Pekkolaan 

pidettiin tarpeellisena, mikäli asuminen kehittyy esitetyllä tavalla. 

 

ALAJÄRVEN PIKKUJÄRVI: Pikkujärven ympäri kulkevaa kevyenliikenteen reittiä 

pidettiin yhtenä alueen tärkeistä vetovoimatekijöistä. Lisäksi ehdotettiin, että 

Lukkarinperän poikki menevää tietä voisi hyödyntää kävely- tai autoreittinä.. 

Pikkujärven siltoja pidettiin mielenkiintoisena ehdotuksena, mutta luontoar-

vojen säilyminen ja kustannukset tulee selvittää tarkasti.  

 

KUREJOENTIE: Asumisen lisäämistä Kurejoentienvarteen kaukolämpöenergi-

aan tukeutuen pidettiin kehittämisen arvoisena.  

 

Suunnitelmassa mietityttämään jäivät kunnallistekniikan rakentamisen kalle-

us ja maanomistajien sitouttaminen. Kaupan ja palveluiden kehittämiselle 

toivottiin lisää yritystontteja. Alajärvelle toivottiin hirsikerrostaloaluetta ja 

muutenkin puurakentamisessa tiivistä yhteistyötä paikkakunnan yritysten 

kanssa. Uutta leirintäaluetta kaivattiin järven rantaan, lähelle keskustan pal-

veluja.  
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Laadittu Alajärven keskustan rakennemallityö luo toiminnallisen ja yhdyskun-

tarakenteellisen pohjan yleiskaavatyön laatimiselle. Alajärven vetovoimai-

suuden lisäämiseksi tarvitaan uutta kehittämisen otetta ja rohkeutta. Paikka-

kunnan tulevaisuuden kannalta todellinen uhkakuva on nuorten ja parhaassa 

työiässä olevien poismuutto Alajärveltä ja sen myötä ongelmat osaavan työ-

voiman saatavuudessa. 

Tulomuuttoa saadaan aktivoitua vain avaamalla asumiselle ”Alajärven par-

haat paikat” ja kehittämällä keskustasta elävä, houkutteleva ja pikkukaupun-

kimaisen tiivis. Pikkujärven ympärille muodostuva yhdyskuntarakenne herät-

tää kiinnostusta ja tarjoaa houkuttelevan asuinmahdollisuuden suomalaisten 

unelmapaikassa ”keskellä kaupunkia, järven rannassa, omakotialueella”. Kul-

lanmutkan alue on kiinnostava pilotti, mutta se tarvitsee tuekseen vetovoi-

maisia ranta-asumisen alueita Koulunrannasta, Pekkolanniemen kärjestä, 

Isosaaresta ja Pynttärinniemestä. 

Alajärven tulevan kehityksen kannalta kriittisin kysymys on ydinkeskustan 

kehittyminen vähittäiskaupan siirtyessä Alajärventien varteen. Keskustaan 

tarvitaan erikoisliikkeitä, vapaa-ajan palveluja ja korkeatasoista kerrostalo-

asumista (omistus-, vuokra- ja palveluasumista kaiken ikäisille). Uusia katu- ja 

kevyen liikenteen yhteyksiä on avattava Alajärventien poikki keskusta kaup-

pa-alueille. 

Virkistyksen ja harrastusmahdollisuuksien merkitys ihmisten päivittäisessä 

ajankäytössä kasvaa koko ajan. Rakennemallin toteutumisen myötä virkistäy-

tymismahdollisuudet paranevat entisestään. Erityisesti järven ympäri kiertävä 

rantareitti tarjoaa elämyksellisiä kokemuksia ja hyvät mahdollisuudet päästä 

vesistön ääreen. Keskustan ja Pynttärin välille rakentuva ”liikuntamalli” tarjo-

aa kiinnostavia asuinmahdollisuuksia aktiiviliikkujille. 

 

Alajärven rakennemalli toteutuu tulevan kaavoituksen ja erilaisten kehittä-

mishankkeiden muodossa. Vuonna 2012 käynnistyvässä yleiskaavatyössä 

ratkaistaan keskustan kehittämisen kysymyksiä ja pääsuuntaviivoja rakenteen 

laajenemiselle. 

Keskeistä toteutumisen onnistumisessa on Alajärven päättäjien sitoutuminen 

kehittämiseen. Valtuustoseminaarissa maaliskuussa 2012 päättäjien suuri 

enemmistö ilmaisi positiivisen kantansa rakennemallin mukaiseen yhdyskun-

tarakenteen kehittämiseen. Yrittäjien ja muiden elinkeinoelämän kehittäjien 

kuuleminen ja osallistuminen suunnitteluun on sen hyvän toteutumisen kan-

nalta välttämätöntä. Tulevaa rakennetta luodaan tämän päivän nuorille, siksi 

heidän näkemyksillään ja kehittämistarpeillaan on suuri painoarvo. 

 


