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1. Hankkeen toteuttaja 

Hankkeen toteuttajana toimii Lapuan Yrittäjät ry. 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Lapuan kaupungin elinvoiman ja viihtyisyyden kasvattaminen 11614. 

3. Tiivistelmä hankkeesta 

Hankkeen tarkoituksena on toimia viestinviejänä asukkaiden, liikkeenharjoittajien, 
yritysten, investoijien ja rakennusliikkeiden, sekä Lapuan kaupungin välillä. Hankkeen 
aikana saadaan lisäresurssi kaupungin elinkeinotoimelle, jolloin projektipäällikkö 
haastattelee ja kerää tietoa paikallisten yritysten nykytilasta, tulevaisuuden 
näkymistä ja kannattavuudesta. Ensin kartoitetaan yrityksien nykytila, jonka jälkeen 
aloitetaan toimenpiteet Lapuan kaupungin elinvoiman ja viihtyisyyden 
kasvattamiseksi. 

4. Hankkeen kulku 

4.1  Nykytilanne ja hankkeen tavoitteet 
 

 
Lapuan keskustan kehittyminen on pysähtynyt liikerakentamisen osalta. Osittain 
tähän ovat syynä suhdanteet, ehkä aiheettomatkin valitukset. 
 
Katuja on uusittu ja Lapuan sisääntulotie keskustan alueelle on valmistunut, mutta ei 
markkinoitu. Kiinteistön omistajilla ei ole intoa saneerata taikka investoida uusiin 
tiloihin. Hyvillä rakennuspaikoilla kaavan kerroskorkeudet rajoittavat rakentamista. 
 
On selvitettävä, millä keinoin saadaan kiinteistöjen omistajat rakentamaan, 
saneeraamaan tai myymään kiinteistöjä. Toisaalta yritysten ja liikkeiden houkuttelua 
Lapualle tehdään, mutta se on haastavaa, koska nykyaikaisia liiketiloja puuttuu, sekä 
myös selkeä linjaus mihin mitäkin uutta voitaisiin rakentaa.  
 
Kerrostalo- ja asuintontteja on kaavoitettu, mutta niiden houkuttelevuutta ja 
vetovoimaa tulisi parantaa. Millaisia uusia teollisuus- ja liiketontteja tarvitaan 
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valtatien varteen maanhankinnan ja kaavoituksen kautta, ja mikä on niin kutsutun 
”vanhan keskustan” rooli tulevaisuudessa? 

 
Hankkeen tavoitteena on selvittää Lapualaisten yritysten nykytilaa, jota kartoitettiin 
erillisen kyselylomakkeen avulla, tarkoituksena selvittää seuraavia asioita: 
 

 Ideoita ja suunnitelmia Pyhälahdenaukion ja Laurilanpuiston kehittämiseksi 
 Vanhan linja-autoaseman nykytilanne ja suunnitelma 
 Tyhjillään olevien kiinteistöjen kunto ja suunnitelma 
 Mitä Lapualta puuttuu yrittäjien ja asukkaiden mielestä? 
 Uusien yritysten houkuttelu tyhjillään oleviin ja mahdollisesti uusiin 

rakennettaviin kiinteistöihin. 
 

4.2  Toteutus 
 
 

Alkuvaiheen kartoituksena on tarve selvittää kiinteistöjen omistajatiedot keskustan 
alueella ja selvittää myös, onko kaupunki neuvotellut / neuvottelemassa joidenkin 
kiinteistönomistajien kanssa kehityssuunnista. Tällä halutaan madaltaa kynnystä 
uusien toimitilojen rakentamiseen ja nykyisten saneeraamiseen. Lisäksi voidaan 
auttaa neuvotteluissa uusien vuokralaisten saamiseksi tyhjiin tiloihin. Selvitetään 
kiinteistön omistajien nykytila ja suunnitelmat. 
 
Listataan Lapuan kaupungin tapahtumat ja kokoonnutaan tapahtumajärjestäjien 
kanssa yhteiseen neuvonpitoon. Jokilaakson matkailupuutarha, Kulttuurikeskus 
Vanha Paukku, Pyhälahdenaukio ja Laurilanpuisto (kesää kauppakadulla) Simpsiö ym. 
tapahtumat ja toimijat 
 
Kesää kauppakadulla tapahtuma, Vanhan Paukun Festivaali ym. kesän tapahtumat 
kuuluvat oleellisesti hankkeeseen. Yritysten houkuttelu messuille mm. Lakia-Messut. 
Pyhälahden aukion ja Laurilan puiston kehittäminen ovat myös avainasemassa tässä 
hankkeessa. 
 

4.3. Aikataulu ja sisältö 
 

Hankkeen kokonaisaikataulu on 1.1.2016-31.12.2017.  
 
Ajanjaksolla 1.1-31.6.2016 kerätään mittava perustieto yrityksiltä, 
kiinteistönomistajilta ja investoreilta. Perehdytään kaupungin kaavoitukseen ja 
aloitetaan tiiviimpi yhteistyö kaupungin elinkeinotoimen kanssa. Syyskaudelle 2016 
tehdään toimenpidesuunnitelma kevään tuloksiin perustuen. 
 



                       
 
 
 
 

 

 

Lapuan Yrittäjien hallitus: 
Lapuan Yrittäjät ry 
Lassilantie 12 
62100 Lapua   

30.11 | 2017 

1.1-31.6.2016 välinen ajankohta alkukartoituksessa selvisi seuraavaa: 
 

 Yritystapaamisia   64 kpl 
 Rakennusliikkeitä ja investoreita  5 kpl  
 Muita sidosryhmätapaamisia  15 kpl 
 Pyhälahden ja Laurilanpuistoon liittyviä 3 kpl 
 Kauppiasryhmätapaamisia  4 kpl 

 
 Yllä mainituista yrityksistä kyselykaavakkeen mukaan 
 

 Liiketoiminta kasvaa   27 kpl 
 Liiketoiminta pysyy ennallaan  30 kpl 
 Liiketoiminta pienenee  2 kpl 
 Yritys oli myynnissä  9 kpl 
 Halu ostaa muu yritys  10 kpl 
 Jatkaja tiedossa yritykselle  10 kpl 

 
Koulutustarvetta ilmeni seuraavasti: 
 

 Markkinointiin   20 kpl 
 Myyntiin   11 kpl 
 Nettisivuihin ja sosiaaliseen mediaan 19 kpl 
 Taloushallintoon ja atk  6 kpl 

 
Henkilöstötarvetta ilmeni seuraavasti: 
 

 Hallintoon   1 kpl 
 Myyntiin   15 kpl 
 Tuotantoon   15 kpl 
 Suunnitteluun   1 kpl 

 
Neuvontapalveluihin ilmeni tarvetta seuraavasti: 
 

 Yritysneuvonta   21 kpl 
 Tulevaisuus strategiaan  4 kpl 
 Myyntiin    7 kpl 
 Taloushallintoon    5 kpl 

 
Päättäjätarvetta tai kumppanin tarvetta ilmeni seuraavasti: 
 

 Hallituksen jäsen    0 kpl 
 Osakas yritykseen   9 kpl 
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Tilantarvetta, joko uusiin tai suurempiin tiloihin oli tarvetta seuraavasti: 
 

 Tilantarvetta yhteensä  19 kpl 
 Toimistotilaa    8 kpl 
 Liiketilaa   8 kpl 
 Teollisuustilaa    4 kpl 
 Nykyisten fixausta   4 kpl 

 
Yhteistä markkinapaikkaa nettisivuilta oli tarve seuraavasti. 
 

 kauppalapua.fi sivuille halusi  52 kpl 
 

Mitä Lapualta puuttuu? -kyselyn vastaukset: 
 

 Pukeutuminen: naistenvaatteet, miestenvaatteet, nuorten vaatteet, 
laukut, asusteet, kengät   184 

 Urheilu- ja vapa-aika / harrastaminen: välineet, asusteet, käsityöt, 
metsästys    78 

 Lapset: vaunut, rattaat, pukeutuminen, lelut  64 
 Koti-ja sisutus: huonekalut, valaisimet, matot, verhot, sisustus, 

kattaus, ruuanvalmistus   59 
 Autot /varaosat    57 
 Elektroniikka: tv, äänentoisto, digiboxit, tietokoneet 28 
 Palvelut: trendiravintolat, pikaruokapaikat, kaupan palvelut 22 
 Kauneus-ja terveys: kosmetiikka, terveydenhoito, laitteet 22 
 Verkkokaupat    15 
 Eläinlääkäri: lemmikkieläintarvikkeet  14 
 Kodinkoneet:    8 

 
 
 
 
KESÄÄ KAUPPAKADULLA –tapahtumaa toteutettin yhteistyössä Lapuan kaupungin, 
Lapuan Sanomien ja Lapuan Yrittäjien kanssa 2016. 
 
Pallokioski mukana/ Heikki Huhtamäki.  
Screen-näytöllä koko kesän, jolla jo päivällä mainostetaan tulevaa iltaa ja  
tapahtumia. 
 
Kesää Kauppakadulla 2016 –tapahtumat toteutettiin seuraavasti: 
 
5.7. ELÄMYSILTA  
Sovittu yhdeksi ohjelmaksi mahdollisuus leppoisaan kokeiluun intiaanikanooteilla. ( 7 
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kanottia). Joelta näkee Lapuaa monen mielestä kauneimmillaan. Opastus melontaan 
paikanpäällä. Toteuttajana Lakeuden Elämyspalvelu / Kauko Huhtaluhta. 
- Perämettän Puskaratsastajat 
- Lapualaisia autoharrastajia, autoja näytille 
- Musat hoitaa 66Band, Juicea, Sorsakoskea ja rokimpaakin.  
 
12.7. NUVA:N ILTA/KANSAINVÄLINEN ILTA  
(nuorisovaltuusto hoitaa tämän illan järjestämisen) 
- yhtenä esiintyjänä Samuli Manu –duo (Django Reinhard kitarointia) 
- itävaltalaisia nuoria on silloin Lapualla. 
- itävaltalaisten tanssit 
- teemana suvaitsevaisuus 
 
19.7.  NUORISOSEUROJEN JA KYLIEN ILTA 
- Haapakosken Ns; Yhyrellaaset, lapsi-vanhempi –tanhuryhmä, Haitarimiehet (~30 
min) 
- Hirvijoen Ns, bingo (~15min), palkintona: kahvikalusto + 3 pakettia kahvia 
- Tiistenjoen Ns. 
- Lapuan Ns, hot dog –vaunu 
- Yhteislauluja 2-3kpl 
- KYSYTTY: Hellanmaa?, Kauhajärvi? 
 
26.7. ILTARAVIT JA TOTTELEVAISET KOIRAT  
- Koirarotujen esittelyä + näytös, kilttejä koiria taputeltavaksi (Liisukka Kattelus) 
- Keppihevosravit (Liisa Kotala) 
- Katuliituja ja saippukuplia lapsille 
- Musti ja Mirri tms. ? 
- musa: Charlotta 
 
2.8. URHEILUSEUROJEN ILTA 
- Korikobrat, koriinheittokisa kaupunki vs. junnut? 
- Virkiä 
- Ponnistus: säbä mailat + tutka 
- DJ Egon 
- Naisvoimistelijat? Wimma? 
 
9.8. ALKUPAUKKU 
- Ennakkolipunmyynti 
- Lakia-messut 
- Susanna Shearman/residenssitaiteilija + muuta Paukkua 
- Musaopiston B-bändi: 2-4 biisiä 
- Kitaristipoika: 2-4 biisiä 
- Lumo/Salonkiorkesteri? 
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Tapahtumailtoina ihmisiä oli liikkeellä keskimäärin 300 illassa, ja lisäksi keskusta-
alueen liikkeet pitivät erilaisia tempauksia kyseisinä iltoina kello 16-18.00. 
 
 

  
 
Koulutuksia 

 
15.6.2016 Verkkokauppakoulutus Vanha Paukku 

 
1.8-31.12.2016 välinen ajankohta kiinteistöasioiden ja uusien yritysten houkuttelua 
keskustan kiinteistöihin. 
 
Juha-Matti Mäenpää on suunnitellut 3D mallinnoksen Pyhälahden aukion ja 
Laurilanpuiston tulevasta kehityksestä. 

 

 
 

Viikolla 38 keskustelut Jyrki Ala-Mäkelän kanssa Vanhan Linja-autoaseman tontille 
rakennettavasta uudesta liikekiinteistöstä. Suunnitellaan mallinnos ja selvitetään 
kiinnostuneet vuokralaiset. Tontti on rakennuttajalla varauksessa vuoden 2017 
huhtikuuhun. 

 
Viikolla 39 neuvottelut vanhan Centrum kiinteistön omistajan kanssa kiinteistön 
tulevaisuudesta.  

 
Smile-Investin kiinteistöasioista keskusteltu ja tulevaisuuden kuva selvitetty. Asia 
käsittelyssä kaupungin puheenjohtajistolla. 
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Lakia-Messut 11-12.8.2016 Patruuna Areenalla 
 
 
 

Messuille aktivoitiin alueen yrityksiä ja kivijalkaliikkeitä esittelemään palveluitaan. 
Näytteilleasettajia saatiin n. 110 kappaletta. 

 
Messut onnistuivat yli odotusten ja kahden päivän aikana saatiin paikalle n 4000 
kävijää. Messut olivat Lapualla Patruuna-Areenassa ensimmäiset.  

 
Messujen ohjelma 

 
Lauantai 11.8 
13.8 

10.00 Messuportit avautuvat 
12.00 Messujen avaus: Lapuan kaupunginjohtaja Arto Lepistö ja Lapuan Yrittäjien 
puheenjohtaja Martti Kaunismäki Miss Suomen Shirly Karvisen 
haastattelemana. 
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen puhuu yrittämisen 
haasteista. 
13.30 Yritysaiheinen poliitikkotentti 
14.30 Muotinäytös 
15.30 Naisvoimistelijoiden esitys 
16.30 Superviikonloppu Lapualla haastateltavana Lapuan Yrittäjät ry sihteeri Juha 
Lemponen, Vanhan Paukun Festivaalien promoottori Mika Pihlainen, 
Lapuan kaupungin yhteyspäällikkö Mervi Mikkola ja elinkeinojohtaja Jouko 
Vuolle sekä Lapuan Sanomien päätoimittaja Tarja Kojola. 
Väliajolla Miss Suomi Shirly Karvinen kiertelee ja haastattelee näytteilleasetajia, 
sekä yleisöä. 
17.00 Messuportit sulkeutuvat 

Ohjelma 
Sunnuntai 12.8 

4.8 
10.00 Messuportit avautuvat 
12.00 Messupäivän avaus. 
Yrittäjien puheenjohtaja Martti Kaunismäki, Lapuan kaupunginjohtaja Arto 
Lepistö Miss Suomen Shirly Karvisen haastattelemana. 
12.30 Al Dante taikashow 
13.30 Sointu & Ruskaruua 
akustinen live, mukana kaksi Mystistä Peikkoa 
Väliajoilla Miss Suomi Shirly Karvinen kiertelee ja haastattelee 
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näytteilleasettajia, sekä yleisöä. 
14.30 Naisvoimistelijoiden esitys 
16.00 Messut sulkeutuvat 
 
 
Lasten-Lakia 
 
Järj. Lapuan Virkiä, Korikobrat, Ponnistus 
 
Lapuan Yrittäjät, Lapuan Kaupunki ja Lapuan Sanomat järjestävät yhteisen 
iltatilaisuuden. 
 
Illan ohjelma koostuu vähistä virallisista puheista, ruuasta ja kulttuurista. 
Pääpaino on seurustelulla ja tutustumisella siihen mitä kaikkea Lapualaiset 
yrittäjät osaavat ja tarjoavat. 
 
Coktail-tilaisuus 
Pientä suolaista purtavaa ja paikallista olutta tai lasi viiniä. 
 
Lakia-messujen toivomuksena on, että näytteilleasettajat hyödyntäisivät 
iltatilaisuuden ja kutsuisivat sinne myös omia asiakkaitaan, sekä 
yhteistyökumppaneitaan. 
 
Iltatilaisuus on huippuhyvä mahdollisuus luoda suhteita muihin yrityksiin ja 
uusiin asiakkaisiin. 
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Syksy 2016 tapahtumien suunnittelua ja toteutusta 
 

 
Kauppalapua.fi sivusto  

  
 Sivualusta jossa palveluntarjoajat toimialoittain 
 Koulutuksia myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta 
 Vaatii liikkeiltä kotisivut ja sähköpostit 
 Mahdollista laajentaa tulevaisuudessa verkkokauppaan 
 Mahdollisuus Lapuan Yrittäjien Screen mainontaan, sekä paikallislehden 

yhteistyöhön. 
 Yritysesittelyt viikottain kauppalapua Facebook -sivustolla. 

 
 

Kauppalapua.fi avaus 6.10 kello 10.00-20.00 
 

Koko päivän tapahtuma 
 liikkeissä erikoistarjouksia  
 liikkeissä arpalipukkeita, jotka palautetaan Pyhälahdenaukion 

esiintymislavalle 
 liikkeet auki aamusta kello 20.00 asti 

 
Kauppalapua.fi avaustapahtuma kello 18.00 Pyhälahden aukiolla 

 kauppalapua.fi esittäytyy  
 mukana joukkue-esittelyt, nimikirjoitustenen jakoa 
 Virkiän Superpesisnaiset 
 Virkiän jääkiekon edustusjoukkue 
 KoriKobrat 
 arvotaan 100 € lahjakortti lapualaiseen liikkeeseen kello 19.00 
 kello 19.00-20.00 liikkeissä happy-hour  
 makkaratarjoilu kello 18.30 

 
Mainonta ja markkinointi 

 www.kauppalapua.fi mainonta, josta linkitys facebook sivulle 
 Teemana kauppalapua.fi  
 Mainoshinnasto tähän teemaan kuukausittain Lapuan Sanomilta 

(tarjotaan 1000 € sivu?, kun teemme sivun itse.) 
 

Kerrotaan lyhyesti kesän menneistä tapahtumista yhteensä 30 min kello 17.00-
17.30 
 

http://www.kauppalapua.fi/
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Jaetaan arpalipukkeita uudelta esiintymislavalta 
 

 Reko tapahtumat 
 kesää kauppakadulla 28.6-9.8 2016 
 Fingerpori 1-10.7 
 Hengelliset telttajuhlat 3-7.8 
 PK-SM 2016 Lapua 5-7.8 
 Vanhan Paukun Festivaali 12-13.8 
 Lakia-Messut 13-14.8 
 Lapuan Urkufestivaali 23-25.8 
 Tuleva tapahtuma Back in the Beatles 8.10 

 
Tapahtuma Halloween 2.11 kello 18.00-22.00 

 
 Huikeita tarjouksia ja karkkia lapsille! 
 Tutustu tarjouksiin etukäteen KauppaLapuan Facebookissa. 
 Klo 16-19, järjestäjinä Lapuan Sedun matkailualan opiskelijat 
 Lasten Kurpitsajuhla Vanhassa Paukussa 
 Kummituslinna • Noidan taikapurkit • Halloween buffet 
 TERVETULOA! 
 KAUPPALAPUA.FI-LIIKKEET: 
 Halloween-asuissa KauppaLapuan liikkeitä kiertäville lapsille tarjolla 

karkkia! 
 
 

Joulukadun avaus 18.11 kello 18.00-19.00 
 
 

Jouluvalojen sytyttäminen kauppakatu ja esiintymislava kello 18.00 
 

 Kello 17.00 Liikkeet sytyttävät joulutulia liikkeittensä eteen tai kadun 
varteen 

 Kello 17.30 jouluista musiikkia Pyhälahden aukiolla 
 Kello 18.00 Sedun pipari ja glögitarjoilu. Korven Leenan numero 040 

8682054  
 Kello 18.00 tonttuleikkejä Liuhtarin koulun 1-2 luokkalaisia  
 Kello 18.15 Joulupukki saapuu paikalle. Hyvän joulun toivotus ja karkkien 

jakaminen  
 Kello 18.20 puheenjohtaja Martti Kaunismäen joulunavauspuhe 
 Kello 18.30 Lapuan Yrittäjänaisten puheenjohtaja Mari Lahdensuon 

joulupuhe 
 Kello 18.50 Kinkkuarpa -arvonta Pyhälahden aukiolla. (kauppiaat 

palauttavat aukiolle kello 18.00 mennessä) 
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 liikkeissä joulumieltä koko viikonlopun 
 

 
Joulukauppaa 16-18.12.2016 Lapualla 

 
 Nyt tehdään joulukauppaa yhdessä ja saadaan asiakkaat liikkeelle. 

 
 Lahjaviikonloppu 16.-18.12.2016: jaetaan ostaville asiakkaille 

satunnaisesti yksi etu/lahjaseteli muuhun kuin omaan liikkeeseen 
 Luodaan Facebook-tapahtuma Kauppalapuan FB-sivulle:  
 Lahjaviikonloppu Lapualla: Lapualaisilla kaupoilla on sinulle yllätys! 
 FB-arvonta tykkääjien kesken jossa arvotaan 50 € lahjakortti paikalliseen 

liikkeeseen. 
 Ei maksa mukaan lähteville liikkeille mitään, mutta pieni lahja tai alennus 

pitää löytyä etuseteliä vastaan asiakkaalle. 
 
 
 
 
 

Roke Burger Oy Drive-in hanke. 
 

 Tuodaan Lapuan keskustaan täysin uusi ison kaupungin palvelu, jota ei 
Lapualla ole koskaan vielä ollut. Palvelee 360 päivää vuodessa. Lähimmät 
drive-in palvelut löytyvät nykyään etelästä Seinäjoelta, pohjoisesta 
Pietarsaaresta, lännestä Vaasasta ja idästä Jyväskylästä. (liite kartta) 

 Hanketta ajettu eteenpäin Lapuan yrittäjien avustuksella osana Lapuan 
keskustan kehittämistä. 

 Markkinointi tulee olemaan maakunnallista, eikä se kohdistu ainoastaan 
Lapuaan. Houkutellaan asiakkaita poikkeamaan Lapuan keskustassa ja 
käyttämään sen palveluita. 

 Investoinnin suorittaa vakavarainen yritys. Lisäksi hankkeessa mukana 
mm. Oy Hartwall Ab ja Aarnio Wihuri Oy.  

 Kyseessä ei ole perinteinen grillin autoonmyyntiluukku, vaan täysiverinen 
pikaruokaravintolan Drive-in kaista kaikkine tilausjärjestelyineen (kuten: 
McDonald’s, Hesburger). 

 Välitön kasvava vähintään 2 henkilötyövuoden työllistävä vaikutus. Roke 
Burger Oy työllistää tällä hetkellä suoraa yli 10 henkilöä. 

 Liikevaihtovaikutus arviolta +30-40% nykyiseen. Tällä hetkellä 470t€/v ja 
kasvu viimeiseltä ja nykyiseltä tilikaudelta +14%/v. Puhutaan 
merkittävästä liiketaloudellisesta vaikutuksesta perheyrityksen 
toimintaan. Verokertymä kaupungille kasvaa ( Roke Burger Oy on Lapuan 
100 suurimman veronmaksajien joukossa). 
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 Parannamme palvelukonseptiamme mm. asiakastilojen uudistamisella 
(uudistus aloitettu syksyllä 2016), kassojen määrää lisätään yhdestä 
kolmeen, aukioloaikoja pidennetään esim. SALI ma-pe 10:30-22:00 la 
11:00-22:00 su 12:00-22:00, DRIVE-IN salin mukaisesti + pe ja la 24:00 
saakka tai tarvittaessa pidempään. 

 Henkilökunnan työturvallisuus: Emme ole olleet innokkaita pidentämään 
salin aukioloaikoja järjestyshäiriöriskin vuoksi. Drive-in ratkaisee ko. 
ongelman, kun asiakkaita voidaan palvella autoonpäin. Henkilökunnan 
määrä nousee viikonloppuvuoroissa kahdesta 3-4 työntekijään. 

 Kiinteistön käyttö: kyseisessä liikehuoneistossa on ollut 
hampurilaisravintolatoimintaa liki 25 vuotta, joista Roke Burger Oy 
keväällä 9 vuotta. Liikehuoneistoon on tehty mittavat tekniset investoinnit 
vuosien kuluessa. Liikehuoneiston omistus oma. 

 Asemapiirroksessa ARK1 23.8.2016 olevat piha-/kaistajärjestelyt Roke 
Burger Oy:n toimesta ja kustannuksella KI OY Lapuan Myllynkivi ympärillä. 
LPA-2 kaupungin omistamalla paikoitusalueella parkkiruudut käännetään 
ja siirretään Roke Burger Oy:n kustannuksella. Opasteet Drive-in kaistalla 
Roke Burger Oy:n kustannuksella. 

 KI OY Lapuan Myllynkivelle mahdolliset pakokaasuhaitat ilmastoinnin 
tuloilmanottoon: Muutostyöt Roke Burger Oy:n kustannuksella. 

 Mahdollinen tarve hidastustöyssyille KI OY Lapuan Myllynkiven piha-
/paikoitusalueelle Roke Burger Oy:n kustannuksella. 

 Asiakkaille auton ikkunasta käytettävä jäteastia KI OY Lapuan Myllynkivi 
paikoitusalueelle (sisäpiha) Roke Burger Oy:n kustannuksella.  

 KI OY Lapuan Myllynkivi pelastusportaiden muutos (kierreportaat lakean 
puolella) Roke Burger Oy:n kustannuksella. Pelastuslaitokselta Ville 
Kultalahti antanut ohjeistuksen asiasta. 

 Siivotaan yleisesti radanvarren ilmettä, mikä on tällä hetkellä epäsiisti 
junastapäin katsottuna! 



                       
 
 
 
 

 

 

Lapuan Yrittäjien hallitus: 
Lapuan Yrittäjät ry 
Lassilantie 12 
62100 Lapua   

30.11 | 2017 

 

 
 
Tässä hankkeessa asiaa on hankaloittanut alueen parkkipaikkojen ahtaus Lakea 
kiinteistön edustassa. Lapuan kaupungilta on pyydetty muutosehdotussuunnitelma 
Lakean edustasta.   
 
Lakean toimitusjohtajan kanssa keskustellessa ilmeni heidän kiinnostus rakentaa 
asuinkerrostalo Lapualle. Edellytyksenä olisi myydä kaupungille nykyinen Lakean 
kiinteistö. Tämän jälkeen Lakea aloittaisi uuden kerrostalon ennakkomarkkinoinnin. 
Asiasta tiedotettu Lapuan Kaupungille. 
 
Tämä hanke päättyi yrityskauppaan ja uusi yrittäjä on aloittanut toiminnan 
menestyksekkäästi syksyllä 2017. Selvitykset jatkokehityksestä jäävät kuitenkin 
voimaan. 
 
 
 
 
Vanhan linja-autoaseman tontin selvittelyä 
 

 Palaveri Jyrki Ala-Mäkelän kanssa alueen suunnittelusta marraskuussa 
2016. Jyrki lupasi toimittaa 3D mallin alueesta. 

 
 9.1.2017 keskustelu K-Supermarket Jari Hahkan kanssa keskustan K-

Marketin jatkosta ja alankohankkeen vaikutuksista keskustaan. Liike 
keskustassa tulee pienenemään n 600 neliöön ja muuttuu K-Marketiksi. 
Jari Hahkalla ei tietoa nykyisistä vuokrasopimuksista, eikä tasoista. 
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 6.1.2017 keskustelu Jari Alasen kanssa mahdollisesta linja-autoasemalle 
rakennettavasta uudesta liikekiinteistöstä. Jari on aiheesta kiinnostunut ja 
Jyrki Ala-Mäkelä ottaa häneen yhteyttä. 

 
 Pitäisikö alueesta järjestää yleinen keskustelu ja muodostaa kuva sen 

jälkeen alueen jatkokehityksestä? 
 

 
 

Tekniset -liikkeen lopettaminen Lapualla 
  

 Uuden vastaavan liikkeen löytyminen kiinteistöön mahdollisimman nopeasti. 
 Liiketoimintasuunnitelman laatiminen mahdolliselle uudelle yrittäjälle ja 

rahoituksen selvittäminen 
 Uuden toimijan saaminen liiketilaan kaatui rahoituksen puutteeseen. 
 Tiloihin muutti Kauhavan Kone ja Tarvike huhtikuussa 2017 

 
 

 
Palaveri kaupungin vuoden 2017 tapahtumista 
 

12.1.2017 pidetään Ruut Lehdon ja Mervi Mikkolan kanssa palaveri vuoden 2017 
tapahtumista. Tapahtumia tulee olemaan paljon Suomi 100 vuonna. Myös Lakia-
Messut päätettiin pitää uudelleen 19-20.8.2017. 
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15.2.2017 Alangon kauppakeskushankkeen kuvaaminen kopterilla ja siitä 
tiedottaminen Yrittäjien sivuilla ja paikallislehdessä 
 

  
 
Alangon kauppakeskushanke etenee vauhdilla. Kauppakeskukseen sijoittuu 
alkuvaiheessa K-CityMarket, K-Rauta ja Tokmanni. Alueelle sopii vielä lisää uusia 
liikkeitä. Rakentajana toimii WasaGroup. 

 
Työn intoa kuvaa koneiden ja työntekijöiden määrä ja liike. Työmaalla työskentelee 
yhtaikaa iso määrä kaivinkoneita, traktoreita, kuorma-autoja ym. isoja koneita. 

 
Lapuan olisi hyvä hyödyntää markkinoinnissa Alankohankkeen jokainen positiivinen 
työpäivä, jokainen kaivinkoneen pyörähdys. Sama mahdollisuus koskee myös muitakin 
hankkeita.  
 
Positiivista markkinointia ei tee kukaan Lapuan puolesta, se työ meidän on itse tehtävä. 
Markkinointipalvelun toki voi myös ostaa. Me yrittäjät, järjestöt ja asukkaat voimme 
omalla positiivisella viestinnällä tukea myös kaupunkia. On aika ryhtyä tekoihin heti.  

 
Alankoa kuvattiin kauko-ohjattavalla helikopterilla. Tämän mahdollisuuden meille 
tarjosi Jari Kattelus.  

 
Positiivinen ja uudistuva kunta menestyy jatkossakin. Se houkuttelee uusia asukkaita, 
yrityksiä ja veronmaksajia. Tämä mahdollistaa palvelujen kehittymisen suhdanteista 
riippumatta. Uudistuminen on myös vallasta luopumista, tilan antamista uusille 
kasvoille. Tähän uudistumiseen jokainen valtuutettu voi vaikuttaa. 
 
 
Pyhälahden aukion ja Laurilanpuiston suunnittelu 
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Aluetta on kehitetty yhdessä kaupungin puutarhuri Raija Talvitien kanssa. Mukana on 
ollut ryhmä Lapualaisia henkilöitä, yhdistyksiä ja päättäjiä. Hankkeessa mallinnettiin 
aluetta 3D suunnittelun avulla. Mallintajana oli Juha-Matti Mäenpää. 
 

 
 
Mallinnusten jälkeen päädyttiin yhteisesti alla olevan kuvan ja lehtiartikkelin mukaiseen 
ratkaisuun, joka säilyttää puistomaisuuden Laurilanpuiston alueella. Tapahtumien 
järjestäminen koettiin erittäin tärkeäksi alueen jatkokehittämisessä. 
 

 
 
 
Seminaari Kulttuurikeskus Vanha Paukku 10.5.2017 kello 18.00 
 
Kaupan ja kunnan mahdollisuudet murroksessa 
 
Kuluttajan valta kasvaa ja kauppa muuttaa muotoaan. Miten menestystä voi rakentaa? 
 
Paikallisuus ja hajautetut järjestelmät haastavat suuruuden ekonomiaa. Miten pieni voi 
pärjätä? 
 
Puurakentaminen, terveysteknologia ja meriteollisuus ovat esimerkkejä Suomen 
vahvuuksista. Miten profiloitua? 
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Aiheesta puhumassa on Ilkka Halava (KTM, CBC) on tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja 
ja Prime Frontier Oy:n sekä Future Works Oy:n toimitusjohtaja. Hän on yksi Suomen 
käytetyimmistä puhujista ja neuvonantajista, jolla on ollut yhteistyötä yli 270 eri 
organisaation kanssa. 
 
Ilkka Halava on moniosaaja, joka valmentaa organisaatioiden kaikkia henkilöstöryhmiä 
ja ohjaa kokonaisia työyhteisöjä työn murroksen karikoita ohittaen uuden työn sekä 
paremman tuottavuuden aikakaudelle. 
 
Lähienergia- ja teollisuusmessut 10.6 unikontie 1 Lämpöässä 
 
Messuilla on esillä koko energiateollisuuden skaala metsästä maalämpöön. Lisäksi 
lapsille on luvassa taikuri, poniajelua sekä pomppulinna. Lapsia ja myös aikuisia 
kiinnostavat isot traktorit, metsäkoneet, puutavaran kuljetuskalusto, ajoneuvovalaistus 
ja hydrauliikkatuotteet ovat näyttävästi messuilla esillä. Ilmainen makkara- ja 
kahvitarjoilu pitävät huolen messuilla jaksamisesta. Messut ovat yleisölle ilmainen 
tapahtuma Lämpöässän sisä- ja ulkotiloissa. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja 
nauttimaan messutapahtumasta. Siis 10.6 kello 10-15.00. Järjestäjinä Lapuan Yrittäjät 
Ry hanke, sekä näytteilleasettajat. 
 

 
 
 
 

KESÄÄ KAUPPAKADULLA 2017 
Tiistai-iltaisin klo 18-20, Pyhälahden aukiolla 

 
Ohjelmarunko: 

 4.7. Lapuan Sanomat: makkaratarjoilu, kisailua, musiikkia 
 11.7.: Lapuan Yrittäjät: musiikkia, autoja… 
 18.7. Kulttuuripalvelut: Suomipopin yhteislauluilta, Mika Peltoniemi 

laulattaa, mukana myös Komiat Traktorit yms. 
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 25.7. Kansainvälinen ilta/Vanhan Paukun Festivaali ym., Mukana 
järjestelyissä Nuorisovaltuusto 

 1.8. Lakeus Apteekki: tanssi-ilta, tarjoilua ym.   
 
 
 
Lakia-Messut ja Lakia-Fest 19.20.8.2017 
 

 
 
Lakia-Messut ja Lakia-Fest tapahtuma järjestettiin jo toisena vuonna peräkkäin. 
Kehityshankkeessa tällaisten tapahtumien onnistumisten edesauttaminen on erittäin 
tärkeää. Yritykset tapaavat toisiaan ja voivat mahdollisesti kehittää myös uutta 
liiketoimintaa. Alueen ihmiset näkevät yhdellä käynnillä yrityksiä, joita ei edes 
muistettu olevan olemassakaan. 
 
Lakia-Fest uutena tapahtumana onnistui hyvin ja jatkoa on luvassa. 

 
 
Tapahtuma Halloween 1-5.11 kello 18.00-22.00 

 
 Huikeita tarjouksia ja karkkia lapsille! 
 Tutustu tarjouksiin etukäteen Lapuan Sanomissa. 
 Klo 16-19 Lapuan Sedun matkailualan opiskelijoiden järjestämä Lasten 

Kurpitsajuhla Vanhassa Paukussa 
 Kummituslinna • Noidan taikapurkit • Halloween buffet 
 Liikkeet venyttävät halloween tarjouksia koko loppu viikolle. 
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Yrittäjien joulun avaus pidetään perjantaina 24.11 pyhälahden aukiolla kello 18.00. 
 
Jokainen liike sytyttää ulkotulet perjantaina kello 17.00 joulukadun avauksen kunniaksi. 
 
Lehdissä torstaina on leikattava kinkkuarpa (kaksi kinkkua arvotaan) jonka voi palauttaa 
Lapualaiseen liikkeeseen perjantaina kello 17.00 mennessä. Joulukinkut arvotaan 
seuraavalla viikolla. 
 
Ohjelma. 
Jouluvalojen sytyttäminen kauppakatu ja esiintymislava kello 18.00 
 
Kello 17.00 Liikkeet sytyttävät joulutulia liikkeittensä eteen tai kadun varteen 
Kello 17.30 jouluista musiikkia Pyhälahden aukiolla 
Kello 18.00 Sedun, pipari ja glögitarjoilu. 
Kello 18.00 Joululauluja koulun oppilaiden kuoro esityksinä. 
Kello 18.20 Lapuan Vt kaupunginjohtaja Ahti Latvala joulutervehdys     
Kello 18.25 Joulupukki saapuu paikalle. Hyvän joulun toivotus ja karkkien jakaminen 
Kello 18.30 puheenjohtaja Esa Suutala joulunavauspuhe 
Kello 18.35 Lapuan Yrittäjänaisten puheenjohtaja Mari Lahdensuo joulupuhe 
 
Liikkeissä joulumieltä koko viikonlopun. Jokainen liike tekee oman näköisensä joulukaupan 
resurssiensa mukaan. 
 

4.4. Resurssit 
 

Projektipäällikkö työskentelee 3 päivää viikossa hankkeessa. Lisäksi tehdään tiivistä 
yhteistyötä kaupungin elinkeinojohtajan ja yhteyspäällikön kanssa. kaupungin 
puutarhurin kanssa selvitetään Pyhälahden ja Laurilanpuiston aluetta. Ostopalveluna 
mallinnetaan kyseistä aluetta. 
 

4.5. Toteutuksen organisaatio 
 

Hankkeen projektiryhmään kaupunki nimesi 
Kai Pöntinen 
Jouko Vuolle 
Teppo Ylitalo 
Veli-Martti Lahdensuo 
Yrittäjien hallituksesta 

 Vuosi 2016 Martti Kaunismäki 
 Vuosi 2017 Esa Suutala 
 Juha Lemponen Projektipäällikkö 
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4.6. Kustannukset ja rahoitus 
 

Kustannukset ja rahoitus suunnitelman mukaan Ely-Keskuksen hyväksymänä. 
Lapuan kaupunki lainoitti hanketta 40 000 t €, joka maksetaan hanketuista takaisin 
vuoden 2016 ja 2017 lopussa. Vuoden 2017 loppumaksatus ja Lapuan kaupungin 
lainan maksu eivät aivan kohtaa, johtuen Ely-keskuksen 3 kk käsittelyajasta. Tähän 
joudumme pyytämään kaupungilta lisää maksuaikaa. Muuten hanke on sujunut 
suunnitelman mukaan rahoituksen osalta. 

 
 
 

4.7. Raportointi ja seuranta 
 

Hankkeen projektipäällikkö yhdessä Tiliasioimisto Ylitalon kanssa hoitavat 
raportoinnin ja seurannan. Lisäksi hankkeesta raportoidaan projektiryhmälle, sekä 
yrittäjien hallitukselle määrä välein. 

 

4.8. Toteutusoletukset ja riskit 
 

Rahaliikenteen hallinta on tärkeää koko hankkeen ajan ja yhteistyö tilitoimiston 
kanssa on tärkeää. Elleivät nämä asiat ole kunnossa saattaisi yhdistys joutua 
maksuvaikeuksiin hankkeen aikana. 

4.9. Yhteistyökumppanit 
 

Yhteistyökumppaneina ovat toimineet seuraavat tahot: Lapuan Elinkeinotoimi, 
Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Lapuan Sanomat, paikalliset yritykset ja yhdistykset, 
Patruuna Areena, Lapuan Kaupungin rakennusosasto/viherlaitos ja monet muut 
paikalliset tahot. 

5. Tulokset ja vaikutukset 

1. Hankkeen alkuperäiseen suunnitelmaan kuului Pyhälahden Aukion esiintymislavan 
saaminen tapahtumien käyttöön keskustan viihtyvyyden lisäämiseksi. Tämä on 
toteutunut. 

2. Niin sanotun Centrumin kiinteistön aktivointi, joko purkuun tai käyttöön. Tämä on 
toteutunut KV-Värin muuttaessa Oskarinkadulta kyseiseen kiinteistöön. 
Kiinteistöön muutti myös Disa Kalusteet, ja samalla avautui mahdollisuus avata 
kiinteistöstä kulku H & J Pirttisen vaateliikkeeseen. Oskarinkadun vanhat kiinteistöt 
on purettu mahdollisesti kerrostaloasuntorakentamisen tarpeisiin. 
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3. Vanhan Linja-autoaseman tontin myynti ja liikekiinteistön rakentaminen tontille. 
Tontti on myyty rakennusliikkeelle, mutta rakentamisen aikataulu ja hanke on vielä 
epäselvä. 

4. Keskusta-alueen liikkeiden nykytilan selvittäminen ja siitä kerätty informaatio on 
excel -tiedostona hankkeesta. Henkilökohtaiset haastattelut pidettiin yli 100 
yrityksen ja tahon kanssa. 

5. Tapahtumia hankkeen aikana olivat mm. kesää kauppakadulla tapahtumat 
molempina vuosina, Lakia-Messut molempina vuosina, Lakia-Fest tapahtuma 
toisena vuotena, Halloween tapahtuma molempina vuosina ja Energiapäivä 
Lämpöässän alueella toisena vuotena. Lisäksi normaalit joulunavaustapahtumat ja 
kauppiaspalaverit. 

6. Lakia-Messuille saatiin molempina vuosina yli 100 näytteilleasettajaa ja 
henkilömäärät olivat yhteensä tapahtumissa n 7000-8000 aktivoitua ihmistä. 

 
Hanke on toiminut resurssina Lapuan Yrittäjille järjestää monenlaista toimintaa. 
Lisäksi yhteistyö Lapuan Elinkeinotoimen ja muiden tahojen kanssa on syventynyt 
huomattavasti. 

 
Hankkeen osavaikutuksia voivat olla myös Halpa-Hallin laajennustyömaa, 
Alankohanke kauppakeskuksineen ja muu elinvoiman kehittyminen paikallisesti. 
Hanke ei yksistään voi saada näitä aikaan, mutta osana tiedonkulkua, innostusta ja 
uskallusta kasvuun voi yksittäinen hankekin luoda. 

 
Hanke on antanut myös innostuksen omalle yritystoiminnan kehittämiselle. 
Hankkeen aikana on perustettu Lapualle RiimaPlan Oy, joka auttaa yrityksiä 
markkinoinnin ja myynnin saralla. Tämäkin on ollut alueella selkeä puute. 

7. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 
Lapualla on selkeästi tarve lisätä resursseja Elinkeinotoimeen, koska tämä hanke on 
jo yksistään työllistänyt yhden henkilön elinkeinollisiin tehtäviin. Hankkeen aikana on 
tätä asiaa tuotu esille myös Lapuan Kaupunginjohtajalle ja Vt kaupunginjohtajalle, 
virkamiehille ja poliitikoille. Keskuskaupunkien ulkopuolisten alueiden elinvoima ja 
pärjääminen on pitkälle kiinni yritysten elinvoimaa lisäävien toimenpiteiden esille 
tuomisesta, sekä verkostojen synnyttämisestä yritysten välille. Hanke on osoittanut 
tämän tarpeen olevan olemassa. 

 
Lisäksi merkittävää hankkeen aikana on ollut Lapuan Kaupunginjohtaja tilanne, joka 
on osittain vaikeuttanut oikean yhdyshenkilön löytymistä kaupunkiorganisaatiossa. 
Toiminta on siten ollut irrallista ja lokeroitunutta. Edelleen puuttuu punainen lanka ja 
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visio Lapua 2020. Nykyisen keskustan kaavoitus ja kerroskorkeudet, alangon alueen- 
ja teollisuusalueiden kehitys. Näissä riittää tulevalla kaupunginjohtajalla haasteita 
muiden haasteiden lisäksi. 

 
 
Lapualla 30.11.2017 
 
Lapuan Yrittäjät ry 
Projektipäällikkö 
 
Juha Lemponen 


