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Valkealammen virkistyskäytön kehittäminen 

1 Johdanto 

Alajärven Valkealampi sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla ja on osa Suomenselän aluet-

ta. Luonto maastonmuotoineen tarjoaa hyvät mahdollisuudet nauttia luonnosta ja 

liikunnasta. Alueella on hiihtoreittejä ja polkuja, joita on käytetty myös maakun-

nallisten ja kansallisten hiihto- ja suunnistustapahtumien järjestämiseen. Lehti-

mäen Matkailu Oy on aiemmin tarjonnut alueella majoitus- ja muita matkailupal-

veluja, mutta toiminta on hiipunut ja lopetettiin vuonna 2010. Valkealammen ra-

kennuskanta on pääosin vanhaa ja korjausten tarpeessa.   

Valkealammen alueella on tärkeä asema asukkaiden virkistysalueena ja kaupunki 

on halunnut turvata toiminnan jatkumisen kehittämällä aluetta ja sen käyttöä. 

Nyt laadittu kokonaissuunnitelma Valkealammen alueen virkistyskäytön kehittä-

miseksi antaa suuntaviivat kehittämistoimenpiteisiin alueella. Suunnitelmassa  

 muodostettiin alueen seuratoimijoiden, kaupungin, yritysten ja muiden toimi-

joiden yhteinen näkemys alueen kehittämiseksi  

 täsmennettiin miten Valkealammen olemassa olevia rakenteita, rakennuksia, 

reittejä ja palveluja voidaan kehittää palvelemaan virkistys- ja matkailukäyt-

töä  

 määriteltiin mitä uusia mahdollisuuksia alue tarjoaa ja millaista uutta toimin-

taa kehitetään 

Suunnitelmassa kehittämistä lähestyttiin pääasiassa omatoimisen tekemisen nä-

kökulmasta, lisäksi tarkasteltiin mitä alueelle tulevista toiminnosta ja palveluista 

alueen matkailuyritykset voisivat järjestää eli huomioitiin liiketoiminnan mahdolli-

suudet ja ympäröivän alueen ja toimijoiden yhteistyömahdollisuudet. 

Työ toteutettiin yhteistyössä tilaajan ja alueen toimijoiden kanssa. Alueen nykyi-

siä ja potentiaalisia toimijoita osallistettiin prosessiin haastattelujen ja yhteisten 

kehittämistilaisuuksien kautta. Työn toteutti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, jos-

ta työhön osallistuivat Hanna Baas, Mari Pohjola, Johannes Jutila, Markku Nissi 

sekä pienemmässä roolissa muita asiantuntijoita. Alajärven kaupungin puolesta 

työtä ohjasivat Esa Kaunisto ja Kirsti Kivelä. 
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2 Tilannekuva 

Kehittämissuunnittelutyön aluksi laadittiin tilannekuva-analyysi, jossa käsiteltiin 

kohteen maankäytön nykytila, olemassa olevat rakennukset ja reitit, alueen toi-

minta ja käyttö sekä toimintaympäristö.  

Tilannekuva-analyysin yhteydessä toteutettiin keskeisten tahojen haastatteluja. 

Haastatellut tahot olivat: 

 Alajärven kaupunki 

 Lehtimäen Jyske ry 

 Lehtimäen Rannankylän Kyläyhdistys ry 

 Valkealampiseura 

 Alajärven Ankkurit ry 

 Alajärven Latu ry 

 Suninsalmen kahvilayrittäjä 

 Kuortaneen urheiluopisto 

 Kraatterijärven Toimijat ry 

 Entisen Lehtimäen Matkailu Oy:n edustaja  

Tilannekuva-analyysin ja toimijoiden haastattelujen perusteella määriteltiin Val-

kealammen alueen kehittämistarpeet ja mahdollisuudet. Yhteinen kehittämistyö-

paja järjestettiin 26.4.2018 Lehtimäellä. Tilaisuudessa käsiteltiin yhdessä osallis-

tujien kanssa Valkealammen tavoitekuvaa sekä sen saavuttamiseksi tarvittavia 

toimenpiteitä.  

2.1 Sijainti ja ympäristö 

Valkealampi sijaitsee Alajärven Lehtimäellä välillä Kuortane-Lehtimäki noin 2 

km:n etäisyydellä tieltä 697. Muita etäisyyksiä ovat 

 Lehtimäen kirkonkylä 8 km 

 Alajärven kaupunki 30 km 

 Kuortane 24 km 

 Ähtäri 38 km 
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Kuva 1: Valkealammen sijainti ja muita lähialueen keskeisiä vapaa-ajankohteita 

Valkealammen ympäristössä on muuta Alajärveä pidempi ja runsaslumisempi tal-

vikausi (=pidempi hiihtokausi), maasto on kangasmetsää ja siten miellyttävää 

myös kesäkäyttöön. Valkealammen alue tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ul-

koiluun ja virkistykseen.   

 

2.2 Maankäyttö ja maanomistus 

Alajärven kaupunki omistaa Valkealammen ns. ydinalueen ja sillä sijaitsevat ra-

kennukset. Kiinteistöstä on erotettu yksityisomistukseen rivitalo sekä siihen liitty-

vä rakennus lammen rannassa. Ladut ja reitit kulkevat suurelta osin yksityisten 

maanomistajien mailla ja niistä on sovittu pitkäaikaisin maankäyttösopimuksin. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa Valkealammen alue on osoitettu virkistys- 

ja matkailutoiminnan solmupisteeksi. Alueelle voidaan sijoittaa tarkoitusta tukevia 

rakennelmia ja rakennuksia. Alueella on voimassa Lehtimäen rantayleiskaava 

vuodelta 1997. Yleiskaavassa alue on osoitettu matkailu- ja virkistyskäyttöön.   

Vuonna 1984 vahvistetussa ranta-asemakaavassa suunnittelualue on pääosin 

matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta RM 1 sekä telttailu- ja leirintä-

aluetta RT. Rannassa on kaksi korttelikohtaista rantapuistoaluetta VP ja VP 2 sekä 

uimaranta-alue. RM 1- alueella rakennusoikeutta on 850k-m2 sekä 12 erillistä 

korkeintaan 20 k-m2 kokoista loma-asuntoa.  RT-alueelle saa rakentaa 150 k-m2 

käyttötarkoitusta palvelevia huoltorakennuksia. Kokonaisrakennusoikeus voimas-

sa olevassa kaavassa on 1.450 k-m2. 
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Kuva 2: Ranta-asemakaava vuodelta 1984 

Alajärven kaupunki on pyrkinyt aiemmin uudistamaan alueen kaavoitusta niin, et-

tä se mahdollistaisi matkailun kehittämisen, mutta kaavat ovat kaatuneet oikeus-

asteissa.  

Alajärven valtuusto hyväksyi 2011 ranta-asemakaavan muutoksen, jonka tavoit-

teena oli, että aluetta kehitetään merkittävän matkailualueena. Kaavasta valitti 

viisi yksityishenkilöä. KHO kumosi Valkealammen ranta-asemakaavan muutoksen. 

Keskeinen kysymys oli rakennusoikeuden merkittävä lisääminen pienen vesistön 

ranta-alueelle, toteutuessaan kaava olisi merkinnyt rakennusoikeuden lisääntymi-

sen 1.800 kem:llä, mikä olisi vaikuttanut ranta-alueiden muiden maanomistajien 

asemaan. KHO:n mukaan kaavamuutoksen vaikutukset olisi tullut selvittää koko 

järven ranta-alueiden osalta. Hylätyssä kaavassa suunnittelualueen kokonaisra-

kennusoikeus olisi ollut yhteensä 3.250 k-m2. 
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Kuva 3: Valkealammen ranta-asemakaavan muutos 2010 (kaatunut KHO:ssa) 

 

2.3 Olemassa olevat rakennukset 

Alueen päärakennus on rakennettu 1982 ja kooltaan se on 451 m2. Rakennuk-

sessa sijaitsee 

 Aula/vanha sali 

 WC:t 

 Ravintola/juhlasali  

 Keittiö 

 Rakennuksen päädyssä huoneisto 

 Rakennuksen toisessa päädyssä peseytymis- ja saunatilat, jotka ovat olleet 

alueen mökeissä majoittuneiden käytössä. Käynti vain ulkokautta 
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Kuva 4: Päärakennuksen pohjapiirustus 

Päärakennuksen käyttö on kausiluonteista/satunnaista, lähinnä kahviotoiminta 

tapahtumien aikaan, myös pesutiloja on käytetty kilpailujen aikaan. Päärakennuk-

sesta on laadittu kuntoarvio vuonna 2015, arviot tehtiin rakenteita rikkomatta. 

Keskeisiä poimintoja tehdystä kuntoarviosta: 1  

 Ulkovuoren kunto vaihtelee välttävästä tyydyttävään 

 Varttikatto on käyttöikänsä päässä 

 Sokkelin näkyvä korkeus liian pieni, rännikaivot puuttuvat, salaojien olemas-

saoloa ei voitu todentaa 

 Yleiset suihku- ja saunatilat kokonaisvaltaisen remontin tarpeessa. 

 Sisätilojen mattolattiat ovat kuluneet ja uusimisen tarpeessa 

 Katot ja seinät puupaneelilla, tyydyttävässä kunnossa. 

 Pattereiden kunto on välttävä 

 Vesijohtoputkistot rakennuksilla on alkuperäisiä 

 Koneellinen poistoilman vaihto 

 Sähkötekniikassa ei havaittu puutteita. 

                                           
1 Kuntoarvio Valkealammen leirikeskus 10.6 2015 
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Kuva 5: Päärakennus 

Alueella olevat pienet mökit (6 kpl). Ranka-/lautarakenteisten mökkien kunto 

on heikko, eivätkä ne ole olleet käytössä enää vuosiin. Hirsirakenteiset mökit (2 

kpl) ovat kuntoarvion mukaan pääosin tyydyttävässä kunnossa ja ne ovat olleet 

satunnaisessa käytössä viime vuosien aikana. Mökit ovat kooltaan n. 20 m2. 

Rakennuksia rannan läheisyydessä: 

 Savusauna (uudempaa rakennuskantaa) 

 Umpikota  

 Grillikatos  

 Uimarannalla pukukopit+WC 

 Etäämpänä rantasauna lähinnä avantouintia varten (huonokuntoinen) 

Stadion-alueella 

 Ajanottotorni 

 Pieni kahviorakennus (uudempaa rakennuskantaa) 

 Katos 

 Grillikatos 

Muita rakennuksia alueella: 
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 Tervamuseon rakennukset 2 kpl (ei suojeluarvoa 2) 

 Paviljonki/katos  

  

  

  

Kuva 6: Kuvia alueella olevista rakennuksista 

 

2.4 Valkealammen reitit 

Ladut ja reitit kulkevat suurelta osin yksityisten maanomistajien mailla ja reitit on 

tehty pitkäaikaisin maankäyttösopimuksin. Alueella on hiihtolatuja/reittejä seu-

raavasti 

- 5,4 km (valaistu latu) 

- 6 km latu 

- Kotalenkki Jäkälämäen kodalle 

- Yhdyslatu Keskikylään 9 km ja kirkolle 

                                           
2 Kaavaselostus. Valkealammen ranta-asemakaavan muutos Ehdotus II. 14.10.2010 
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 Valkealampi-Muilusenpuro 8 km. Muilusenpuro on kaunis luonnontilaisen kal-

tainen puroalueen kosteikkoineen, alueella on laavu. Muilusenpurolta reitti 

jatkuu Kuortaneelle  

 Yhdyslatu Löyälle ja Töysään 8km/9km 

Profiililtaan ladut palvelevat hyvin myös hiihtokilpailutoimintaa (etenkin lapset ja 

nuoret). Kesäaikaan latupohjat toimivat juoksuratoina ja patikointireittinä.  

 

 

 
 

 
 

Kuva 7: Valkealammen ladut (laavu ja kota merkitty punaisilla ympyröillä) 

Latuverkoston varrella sijaitsee laavu ja Jäkälämäellä on kota. Jäkälämäelle me-

nevä reitti ylittää kuntarajan ja Jäkälämäki on Kuortaneen kaupungin puolella.  
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Kuva 8: Jäkälämäen kota (kuva: suutarinlapsilla.com) 

Latujen osalta opasteita on uusittu, toimijat ovat todenneet niiden olevan riittä-

vät. Kesäaikaan alueella risteilee latupohjien ohella useita polkuja, jotka ovat 

muodostuneet ajan mittaan, mutta systemaattista opastusta ei ole.  

 

2.5 Alueen toiminta ja käyttö 

Talvikäyttö  

Valkealammen hiihtokausi kestää marraskuusta huhtikuun loppupuolelle saakka. 

Alueen seurojen toimesta tehtävä ensilumenlatu on suosittu, kausikortteja myy-

tiin kaudella 2017–2018 yli 100 kpl, jonka lisäksi runsaasti päivälippuja. Ensilu-

men latu houkuttelee hiihtäjiä myös naapurikuntien puolelta. Kuortaneen Urhei-

luopistolla ei ole toteutettu ensilumen latua viime vuosina, joten hiihtäjiä käy 

myös Kuortaneelta.  

Käyttö painottuu viikonloppuihin ja aktiivisten seuratoimijoiden järjestämien ta-

pahtumien yhteyteen. Talviaikaan järjestettyjä tapahtumia ovat olleet 

 Valkealammen hiihto (kauden aloitus)  

 Piiri- ja aluetason hiihtokilpailut  

 Koulujen hiihtokilpailut 

 Hiihtosuunnistuskilpailut, viimeksi SM-tason hiihtosuunnistus v. 2013.  

 Kaupungin vapaa-aikatoimen järjestämät tapahtumat, kuten kuutamohiihto 

Isompia tapahtumia on arvioitu olevan keskimäärin 3-4 kpl/talvi. Isommissa ki-

soissa ollut arviolta 300–400 osallistujaa, hiihtosuunnistuksen SM-kisoissa vuonna 

2013 jopa lähes 800. 

Hiihdon ohella Valkealammella on talvella vain vähän muuta käyttöä. Alueella on 

pulkkamäki, lammella käy jonkin verran pilkkijöitä ja avantouintipaikka on pää-

asiassa pienen ryhmän käytössä.  

Kesäkäyttö 

Kesäaikaan Valkealammen käyttö on selkeästi vähäisempää kuin talvella. Alueella 

harrastetaan omatoimisesti lähinnä lenkkeilyä, suunnistusta, marjastusta ja sie-

nestystä. Lampi toimii myös uimapaikkana. Kesäaikaan on järjestetty satunnaista 

tapahtumatoimintaa mm. 

 iltarastit ja muut suunnistustapahtumat 

 koiraharrastajien tapahtuma 
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 seurakunnan tapahtumapäivä 

 eläkeliiton tapahtumapäivä 

 moottoripyöräkerhon tapahtumapäivä 

 

Kuortaneen Urheiluopisto on anonut pyöräsuunnistuksen MM-kisoja vuodelle 

2021. Suunnitelman mukaan osa kisoista käytäisiin Valkealammella ja tuota var-

ten alueelta tullaan teettämään pyöräsuunnistuskartta. Jos kisat myönnetään, niin 

Valkealammen maasto tulee suunnistuksen osalta harjoittelu- ja kilpailukieltoon 

ennen kisoja 2021. 

Toimijat  

Alajärven kaupunki omistaa maan ja rakennukset. Valkealampiseura ry vastaa 

ensilumitoiminnasta ja luonnonlumen aikana latujen kunnosta ostopalvelusopi-

muksen mukaisesti.  Alueen tapahtumat järjestetään seurojen yhteistyönä. Lisäk-

si kaupungin liikunta- ja vapaa-aikapalvelut järjestävät muutamia virkistystapah-

tumia vuosittain. Alueen seurat pitävät omien kisojensa aikana pientä kahviotoi-

mintaa stadionalueen rakennuksessa, päärakennuksessa kahvilatoimintaa on jär-

jestänyt pyydettäessä paikallinen yksityishenkilö.  

 

2.6 Toimintaympäristö  

Toimintaympäristötarkastelussa huomioitiin lähialueen merkittävimmät vapaa-

ajankohteet sekä matkailun kehittyminen yleisesti. 

Alajärven kaupungissa on monipuoliset liikuntakohteet, kuten erilaiset liikunta-

hallit, ladut ja reitit sekä keilahalli ja mm. frisbeegolf- radat 2 kpl. Matkailullisesti 

Alajärven vetovoimatekijöitä ja –kohteita ovat mm. Alvar Aallon rakennukset, Ne-

limarkka-museo sekä Punaisen Tuvan viinitila. 

Alajärven kaupungin strategiassa 2017–2021 visiona on: Alajärven kaupunki on 
itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen elinkeino- ja koulutustoiminnan sekä lä-
hipalveluiden ja paikkaan sitoutumattoman työn kaupunkikeskus.  Strategisissa 
painopistealueissa mainitaan mm. turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, johon 

kuuluu liikuntapaikkojen käyttö. Alajärven elinkeino-ohjelmassa 2016 painopistei-
nä ovat turvallisuus ja viihtyisä elinympäristö, elinvoimaiset kylät ja kaupunkikes-
kusta, ennakkoluuloton yrittäjyys, monipuoliset kaupan ja vapaa-ajan palvelut 
(sis. matkailu) sekä avoin ja innostava ilmapiiri.  

Suninsalmi sijaitsee Lehtimäen Rannankylässä noin 10 minuutin matkan päässä 

Valkealammelta. Suninsalmi on paikallisten suosima kesäkohde ja matkailukäyt-

töä on myös jonkin verran. Alueelta löytyy uimarannan lisäksi venelaituri, ran-

tasauna, minigolfrata, bech volley -kenttä, matonpesupaikka ja kahvila. Alueella 

on rantasauna, jota voi vuokrata myös avantouintikaudella.   

Soinin kunnassa on käynnistetty ExtremePark-hanke, jonka tavoitteena on 

kehittää Soinin alueen vetovoimaa maakunnallisesti ja kansallisesti merkittävänä 

luontomatkailukohteena. Entisestä laskettelukeskuksen alueesta Vuorenmaasta 

suunnitellaan monitoimipuistoa, jossa olisi hiihdon ohella korkeatasoiset mah-

dollisuudet paitsi retkeilyyn ja pyöräilyyn, myös erilaisiin ohjattuihin aktiviteettei-

hin ja melontaan – kehitteillä on mm. melontareitistö. Vuorenmaa sijaitsee n. 35 

min ajomatkan päässä Valkealammelta. 

Kuortaneen Urheiluopisto tarjoaa koulutusta, valmennusta sekä matkailuun ja 

vapaa-aikaan liittyviä palveluja. Alueella on yli 700 vuodepaikkaa. Kuortane on 
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hakenut pyöräsuunnistuksen MM-kisoja vuodelle 2021 ja Kuortanella on myös 

suunnitteilla maastopyöräilyn kehittämishanke. 

Kotimaan kesämatkailun merkittävistä kohteista Valkealammen lähellä sijaitsevat 

Ähtärin eläinpuisto ja Tuurin kyläkauppa. Ähtärin eläinpuisto on saanut toi-

mintaan merkittävää uutta nostetta pandatalon avaamisen myötä. Kävijätavoite 

vuodelle 2018 on jopa 250.000. Tuurin kyläkaupassa taas on jopa 6 miljoonaa 

käyntiä vuosittain 

Järviseudun neljän kunnan matkailun master plan on valmistunut 2018 

vuoden alussa. Suunnitelmassa kehittämisen kärjeksi on määritelty geo- ja astro-

teema, joka liittyy Lappajärven historiaan. Valkealammen alueen kehittäminen 

liittyy etenkin teemoihin luonto- ja vesistöt, hyvinvointi ja liikunta sekä tapahtu-

mat.  Luontomatkailun osalta master planissa tavoitteena on tuotteistaa aktivi-

teetteja, lisätä omatoimisen tekemisen mahdollisuuksia sekä kehittää mm. luon-

toreittejä.  

Outdoors Etelä-Pohjanmaa - luontokohteet tunnetuksi -hankkeen tavoittee-

na on kehittää alueen olemassa olevien luontokohteiden ja -reitistöjen löydettä-

vyyttä, laatua ja elämyksellisyyttä sekä matkailullista hyödynnettävyyttä maa-

seudun matkailuyritystoiminnassa. Hankkeessa keskitytään kolmeen luontomat-

kailuteemaan: vaellus, melonta ja pyöräily. 

Matkailu Etelä-Pohjanmaalla on voimakkaasti kotimaan markkinoihin painottu-

vaa, yöpymisistä lähes 95 % on kotimaisia. Etelä-Pohjanmaalla rekisteröityi 

667 000 yöpymistä vuonna 2017.  

 

2.7 Kehittämistarpeet 

Alueen käyttöön, toiminnallisuuteen ja rakennuksiin liittyviä kehittämistarpeita 

selvitettiin työn yhteydessä toteutetuilla sidosryhmähaastatteluilla sekä täyden-

nettiin kehittämistyöpajassa. Seuraavassa taulukossa on esitetty koonti tunniste-

tuista kehittämistarpeista. 

Aktiviteetit, toiminnot: 

 

- Lapsille tekemistä, aktiviteetteja, esim. ”puuhapuisto” 
- Maastopyöräily ja fatbike 
- Ulkokuntosali, juoksuportaat 

- Ulkoilu/retkeily 
- Suunnistus  

Päärakennus - Pesutilojen kokonaisvaltainen uudistaminen (peseytymis- ja 
pukutilat tärkeitä) 

- Välttämättömät korjaukset + pintaremontti 
- Käytön lisääminen 
- Vuokraus toimijalle/toimijoille 

Muut rakennukset - Mökit puretaan 
- Caravan-paikat 
- Uusi huoltorakennus, WC:t 
- Rantasaunan kunnostus 
- Kodat, katokset + muut rakenteet siistiin kuntoon 

Reitistöt: - Nykyisten latu- ja reittipohjien monipuolisempi hyödyntämi-
nen 

- Merkitty kesäreitti  
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- Valkealampi - Kuortaneen urheiluopisto –reitti 
- Kangaspuron varren hyödyntäminen esim. luontopoluksi 

Palvelut: - Caravan-toiminnot  
- Palveluja sesonkiluonteisesti ja muutoin tilauksesta 
- Kahvila, kokous- ja juhlatila, ohjatut aktiviteetit (?) 

Muut - Puistohakkuut alueella 

- Alueopastus, infotaulu 
- Opastaminen tieltä 

 

Haastatteluissa todettiin, että Valkealammen tulisi myös jatkossa olla pääasiassa 

omatoiminen alue, joka toimii sekä paikallisten että matkailijoiden päiväkäynti-

kohteena tarjoten mahdollisuuksia erilaisiin aktiviteetteihin ja ulkoiluun. Aluetta 

tulisi kehittää kuitenkin niin, että se on myös matkailun näkökulmasta houkutte-

leva, mm. caravan-alueen kehittäminen nähtiin potentiaalisena ja myös laajem-

paa aluetta palvelevana. 

 

2.8 Kehittämisen mahdollisuudet 

Tilannekuva-analyysi tiivistettiin SWOT-analyysin muotoon. 

 
Valkealammen nykyiset vahvuudet liittyvät alueen luonnonympäristöön sekä ak-

tiiviseen hiihtotoimintaan, lumivarmuuteen ja seurojen aktiivisuuteen. 

Alueen käyttö on potentiaaliin nähden vähäistä ja sitä voidaan lisätä kehittämällä 

alueelle ympärivuotista toimintaa ja käynnistämällä viestintä ja markkinointi. 

Omatoimisen tekemisen lisäksi tapahtumatoiminnassa on alueen kannalta merkit-

tävää potentiaalia.  Kilpailutoiminnan osalta potentiaalisimmat lajit ovat hiihdon 

lisäksi etenkin pyörä- ja hiihtosuunnistus sekä erilaiset juoksutapahtumat. 

Matkailun näkökulmasta Valkealampi voi jatkossa olla paitsi päiväkäyntikohde niin 

myös caravan-matkailijoiden ja esim. leirikoulujen kohde. Alueelle ei todennäköi-
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sesti synny ympärivuotista jatkuvaa palvelutarjontaa, joten pääpaino on jatkossa-

kin omatoimisuudessa. Kävijämäärän lisääntymisen ja entistä aktiivisemman ta-

pahtumatoiminnan kautta matkailuyrityksille avautuu kuitenkin selkeitä mahdolli-

suuksia erilaisten palvelujen järjestämiseen alueella. 

Päärakennuksen osalta kehittämisen vaihtoehtoina ovat 

 rakennuksen nykytoimintojen ylläpito, vain välttämättömät kohennukset ja 

huoltotoimet, jotta nykyisenkaltainen satunnainen käyttö voi jatkua 

 Rakennuksen kunnon selkeä parannus, käyttöasteen nosto 

 Rakennuksen voimakas muokkaus (lämmitettävien tilojen optimointi, mahdol-

lisesti osittainen lämpimien tilojen muutto puolilämpimiksi tai kylmiksi kate-

tuiksi tiloiksi. 

Jos päärakennusta kehitetään, voidaan se toimenpiteiden jälkeen vuokrata joko 

yhdelle palvelutarjoajalle tai siitä voidaan muodostaa eräänlainen tapahtumatila-

tuote, joka on eri toimijoiden vuokrattavissa. Tapahtumatilatuotteen hallinnointi 

ja koordinointi tosin vaatisi omistajalta henkilöresursseja. 

Kehittämistoimissa onnistuminen edellyttää riittävän rahoituksen löytymistä, ak-

tiivisia toimijoita alueella, verkostoitumista ulospäin etenkin tapahtumatoiminnas-

sa sekä markkinointia.  
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3 Tavoitekuva  

Kehittämistyöpajan tulosten sekä määriteltyjen mahdollisuuksien pohjalta kirjat-

tiin Valkealammen kehittämiselle tavoitetila sekä siitä jalostaen kohderyhmäkoh-

taisesti tavoiteprofiilin tärkein sisältö 

3.1 Visio ja profiili 

Valkealammen kehittämisvisio määriteltiin seuraavasti: 

 

Vision lisäksi määriteltiin käyttäjäryhmittäin tavoiteprofiili, eli mikä on keskeinen 

vetovoima ja tarjooma kullekin käyttäjäryhmälle. 

 

Kehittyäkseen seudullisesti tunnetuksi monipuoliseksi virkistyksen, liikunnan ja 

tapahtumien kohteeksi Valkealampi tarvitsee selkeää parannusta nykytilaan ja 

puitteisiin. Tavoitteena jatkossa on kehittää aluetta niin että se täydentää lähialu-

een tarjontaa sekä paikallisten että matkailijoiden näkökulmasta ja houkuttelee 

ulkoilemaan eri aktiviteettien pariin. Aktiviteetit tarjoavat myös mahdollisuuden 

seuroille tai yrityksille erilaisten lyhyiden kurssien ja virkistysohjelmien tuotteis-

tamiseen. 

Fyysisen ympäristön kehittämisen lisäksi tarvitaan myös toiminnallista kehittämis-

tä ja aktiivista markkinointia virkistyskohteena. Tällä hetkellä Valkealammen 

mahdollisuuksista ei aktiivisesti viestitä, joten jo viestinnän ja markkinoinnin 

käynnistämisellä saadaan käyttäjämäärää nostettua nykyisestä. 
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Tavoitteena on, että Valkealammella järjestetään säännöllisesti ympärivuoden 

seudullisella ja maakunnallisella tasolla merkittäviä tapahtumia, kilpailuja, kursse-

ja ja leirejä. Oman lisänsä tuovat satunnaisemmat sekä kansalliset että osin kan-

sainväliset tapahtumat, jotka järjestetään laajemmassa alueellisessa verkostossa 

(esim. Pyöräsuunnistuksen MM-kisat 2021, jossa Valkealampi on yksi suorituskoh-

teista)  

Erityisesti tapahtumien ja matkailullisen näkyvyyden kehittämiseksi Valkealam-

men tulee verkostoitua ja tehdä yhteistyötä seudullisesti sekä luoda yhteistyö-

kumppanuuksia.  

3.2 Päätavoitteet kehittämisessä 

Valkealammen strategiset kehittämistavoitteet ovat 

 Kohteen käytön selkeä lisääminen vetovoiman ja tunnettuuden lisäämisen 

kautta 

 Päärakennuksen saattaminen hyvään kuntoon ja käytön kehittäminen 

 Olemassa olevien puitteiden monipuolinen hyödyntäminen ja uusien toiminto-

jen kehittäminen 

 Tapahtumatoiminta ympärivuotisesti 

 Palvelutarjontaa sesonkiluonteisesti, tapahtuma-aikoina ja muuten tilauksesta 

 Yhteistyön ja kumppanuuksien luominen  

 

Toteutuksen kokoluokkaa tarkentaviksi määrällisiksi kapasiteetti- ja kävijätavoit-

teiksi määriteltiin seuraavat: 

 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti  17 (35) 
   
21.6.2018   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

4 Kehittämissuunnitelma 

Kehittämissuunnitelmassa esitetään alueesta laadittu suunnitelmakartta sekä ke-

hittämiskokonaisuudet ja erillinen reittien kehittämistä havainnollistava kartta. 

Lopuksi esitetään kehittämisen vaiheistus, yhteenveto kehittämistoimista tauluk-

kona sekä niihin liittyvät rahoitussuositukset. 

4.1 Kehittämiskokonaisuudet 

Kehittämiskokonaisuudet määriteltiin seuraavasti 

 Maankäyttöä ohjaava toimintojen sijoittuminen (suunnitelmakartta)  

 Päärakennuksen kehittäminen  

 Leirintämahdollisuuksien kehittäminen  

 Lammen rannan kehittäminen 

 Aktiviteettialueet  

 Opasteet alueelle ja alueella  

 Reittien kehittäminen  

 Toiminnan vuosikello 

 Markkinoinnin kehittäminen 

 Toimintamalli ja yhteistyöverkosto 

Rakennusten, infrastruktuurin ja ympäristön kehittämisellä ja toimintojen sijoitte-

lulla pyritään turvaamaan riittävät fasiliteetit sekä toimintaympäristö harrastami-

seen, vapaa-ajanviettoon, tapahtumakäyttöön ja pienimuotoiseen matkailun liike-

toimintaan. Aktiviteettialueen, reittien ja lammen rannan kehittäminen mahdollis-

taa eri lajien harrastamisen ja kasvattaa alueen vetovoimaa merkittävällä tavalla. 

Toiminnan vuosikellon sekä tapahtuma- ja palvelutoiminnan tarkoituksena on 

luoda järjestelmällisesti sisältöä alueen monipuoliseen hyödyntämiseen eri kohde-

ryhmille sekä luoda mahdollisuuksia liiketoimintaan. Yhteistyö ja toimintamalli ku-

vaa alueella toimijoiden rooleja ja markkinoinnilla pyritään nostamaan kohderyh-

mien tietoisuutta Valkealammesta sekä houkuttelemaan alueelle uusia käyttäjiä. 
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4.1.1 Maankäyttöä ohjaava toimintojen sijoittuminen (suunnitelmakartta) 

 
Kuva 9. Toimintojen sijoittuminen alueella. 
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Alueelle laaditulla suunnitelmakartalla ohjataan alueen maankäyttöä ja toiminto-

jen sijoittumista. Suunnitelmakartassa on nostettu esiin alueelle tärkeitä toimin-

nallisia alueita, joita ovat leirintäalueet (caravan- ja camping-alueet), aktiivialue, 

hiihtostadionin alue, uimarannan alue sekä pysäköinti ja alueopastus alue. Suun-

nitelmakartassa on nostettu esiin myös suunniteltujen toimintojen kannalta olen-

naisia rakennuksia ja rakennelmia kuten päärakennus, uimarannan toimintoihin 

liittyvät rakennukset, leirintäalueen huoltorakennus ja kuntoiluportaat.  

 

Alueella olevat pienet huonokuntoiset mökit on tarkoitus purkaa. Tässä vaiheessa 

majoituksen rakentaminen voimassa olevan kaavan sallimissa rajoissa (max 

20m² -kokoiset mökit) jätetään mahdollisesti myöhemmin toteutettavaksi optiok-

si. Majoitusyksiköt voidaan rakentaa myöhemmin, jos kysyntätilanne osoittaa tar-

peen ja toteuttajaksi saadaan yrittäjä. Tässä vaiheessa purettavien mökkien alue 

hyödynnetään camping-alueena (kappale 4.1.3).  

 

 

 

4.1.2  Päärakennuksen kehittäminen  

 
 
Kuva 10. Päärakennuksen kehittämisen periaatepiirros. Vihreällä värillä on merkitty tilat, 
joissa ehdotettavat toimenpiteet painottuvat rakennuksen yleiskunnosta huolehtimiseen 
sekä tilojen viihtyisyyden kehittämiseen. Oranssilla värillä on merkitty tilat, joissa suositel-
laan tehtävän laajempia muutostöitä. 

Päärakennuksen ehdotettavat toimenpiteet painottuvat rakennuksen yleiskunnos-

ta huolehtimiseen sekä ravintola- ja juhlatilojen kehittämiseen. Rakennuksen ve-

sikatto on vanha ja se tulee uusia mahdollisimman nopeasti. Rakennuksen ylä-

pohjassa kulkevien vesijohtojen eristys on tarkastettava ja mahdollisesti siirrettä-
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vä kulkemaan sisätiloihin, jolloin varmistetaan, etteivät vesijohdot pääse jääty-

mään.  

Sisätiloissa suuremmat muutostyöt tapahtuvat keittiössä ja pesutilojen kohdalla. 

Keittiössä kalusteiden ja laitteiden uudelleen sijoittelulla sekä wc:n siirtämisel-

lä/poistamisella saadaan keittiöstä tehtyä toimiva. Suurin osa keittiön laitteista on 

huollon tarpeessa tai käyttöikänsä päässä ja niihin tulee tehdä tarvittavat huolto-

toimenpiteet tai vaihdettava uusiin toimiviin laitteisiin.  

Pesutilat poistetaan kokonaan rakennuksesta ja ne sijoitetaan uimarannan lähei-

syyteen rakennettavaan uuteen saunarakennukseen. Pesutiloista tehdään varas-

totiloja, jotka voidaan käyttää esim. tuolien ja pöytien varastointiin tai välineva-

rastona. Varastotiloihin muodostetaan käynti suoraan ulkotiloista purettavan ul-

kokatoksen kohdalta. Pesutiloissa olevat wc-tilat kunnostetaan ja ne palvelevat 

alueelle tulevia vierailijoita. 

Aulatilojen ja juhlasali viihtyisyyttä voidaan lisätä esim. kalusteiden ja/tai tekstiili-

en uusimisella, maalauksella ja muulla pienellä pintaremontilla. Juhlasalista kul-

jettavalle terassille suositellaan laajennusta. Terassilta tehdään kulku (esim. por-

taat) uimarannalle päin parantamaan päärakennuksen ja uimarannan välistä yh-

teyttä.  

Päätyasunto voi toimia tapahtumajärjestäjien tai ravintolayrittäjän toimipisteenä. 

Asunnon viihtyisyyttä parannetaan pintoja uusimalla ja/tai maalaamalla. Asun-

nossa voi tehdä tarvittaessa pieniä muutoksia väliseiniä purkamalla tai osittaisella 

avaamisella. Kylpyhuoneen vesieristykset tulee uusia tai vaihtoehtoisesti asenne-

taan suihkukaappi. 

Rakennuksesta suositellaan laadittavan laajempi kuntotutkimus, jonka pohjalta 

tehdään kunnossapitotarveselvitys tuleville vuosille.  

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti  21 (35) 
   
21.6.2018   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 

4.1.3 Leirintämahdollisuuksien kehittäminen 

 

Kuva 11. Leirintämahdollisuuksien sijoittuminen alueella. 

Alueen leirintämahdollisuudet jakautuvat caravan- ja camping-alueeseen. Cara-

van-alueella matkailuyksiköt sijoittuvat vapaasti maastoon luoden asiakkaille va-

pauden tunnetta. Alueelle sijoitetaan sähköpaikat 30 yksikölle, jotka toimivat säh-

köisen varausjärjestelmän sekä siihen kytkeytyvän aikalukon kautta.  

Caravan-alueella on varauksena myöhemmin toteutettavaksi huoltorakennus, 

jonne voidaan sijoittaa tarvittavat tekniset tilat ja WC:t sekä tila ruoan valmistuk-

seen. Grillauspaikka löytyy alueen keskeltä. Alueella yöpyjät voivat käyttää pää-

rakennuksen wc-tiloja ja lisäksi maksua vastaan rantaan rakennettavia pesu- ja 

saunatiloja. Alueella jo olemassa oleva kemssan tyhjennyspiste kunnostetaan 

käyttökuntoon. 

Alueella ei ole jatkuvasti paikalla henkilökuntaa vaan se toimii hyvin pitkälle oma-

toimialueena. Alueella on selkeä infotaulu, jossa on tarkat ohjeet toimintaan ja 

turvallisuusnäkökohtiin liittyen sekä puhelinnumero alueesta vastaavalle ja taholle 

/ valvojalle. Leirintäalueen valaistus on merkittävä turvallisuus ja viihtyvyystekijä 

ja myös siihen tulee kiinnittää alueen kehittämisessä huomiota. 

Käyttö painottuu kesäkuukausille (kesä-, heinä- ja elokuu) ja vuokraus tapahtuu 

vuorokausi-, kuukausi- ja vuosiperiaatteilla. Kantavana ajatuksena on, että Val-

kealammen virkistysmahdollisuudet pystyvät houkuttelemaan myös pitempiaikai-

sen kausipaikan lunastavia vakituisia kävijöitä (ns. kausipaikkalaiset). Tavoitteena 

onkin, että alueella majoittuu muutaman vuorokauden viipyvien kesämatkailijoi-

den lisäksi myös kausipaikkalaisia, jotka käyttävät alueella lähes ympärivuotisesti.  

Camping-alueelle rakennetaan paikat puolijoukkueteltoille purettavien mökkien 

kohdille. Puolijoukkueteltat mahdollistavat suurempien ryhmien majoittumisen 

alueelle (esim. leirikoulut).  
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4.1.4 Lammen rannan kehittäminen  

Uimarantaa kehitetään niin, että se muodostaa jatkossa viihtyisän rantapuisto-

maisen alueen, jossa yhdistyy ympärivuotinen uinti- ja saunatoiminta, kesäajan 

ulkona oleskelu sekä vesille lähtö. Valkealammen uinti- ja saunakohde palvelee 

alueen omatoimisia käyttäjiä ja caravan-alueella yöpyjiä sekä muodostaa kiinnos-

tavan kokonaisuuden erilaisten ryhmien näkökulmasta. 

 

Kuva 12. Uimarannan yhteyteen keskitetään alueen saunomismahdollisuudet.  

Valkealammen rannassa etäämpänä uimarannasta oleva pieni ja korjauksen tar-

peessa oleva rantasauna puretaan ja uusi rantasauna huoltotiloineen rakennetaan 

uimaranta-alueen läheisyyteen. Rantasauna/avantouintisauna palvelee alueen 

käyttäjiä maksua vastaan. 

Rakennettava uusi sauna toteutetaan arkkitehtuuriltaan alueella olemassa ole-

vaan savusaunaan sopivana. Saunan yhteyteen tehdään riittävät WC- peseyty-

mis- ja pukeutumistilat koko alueen käyttöä ajatellen. Rakennus on kooltaan yh-

teensä noin 80 neliötä. Rakennukseen sijoittuu myös varastotila vesiurheiluväli-

neille.  

Uimarannan nykyinen laituri korvataan isommalla laiturilla, joka kesäajan uinnin 

tukemisen lisäksi mahdollistaa turvallisen ja helposti saavutettavan avantouinti-

alueen rakentamisen. Laituri on eräänlainen oleskelu- ja uimalaituri.  

Kun alueella oleva umpikota tulee korjattavaksi, korvataan se kokonaan suurella 

avolaavulla, joka avautuu lammelle. Muiden ranta-alueella olevien rakenteiden 

(grillikatos) osalta tehdään tarvittavat huolto-/korjaustoimet ja esim. ilmeen yh-

denmukaistaminen maalaamalla.   
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4.1.5 Aktiiviteettipuisto 

Valkealammelle toteutettava aktiviteettipuisto täydentää alueen liikuntatoiminto-

ja, sitä hyödynnetään omatoimisesti, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuksia oh-

jatun toiminnan kehittämiseen.   

Ulkokuntosali ja lasten seikkailupaikka  

Alueelle sijoitetaan kuntoilijoita varten   

 juoksuportaat  

 ulkokuntoilulaitteita ja -telineitä.  

Kuntoilutelineet/laitteet valitaan niin, että kynnys niiden käyttämiseen on melko 

matala. Laitteet toimivat kuntoilijan omalla lihasvoimalla, joten ne sopivat niin 

vasta-alkajalle, iäkkäämmille kuin himoliikkujalle muun liikunnan ohessa.  Alueella 

on selkeä ohjetaulu ja esim. QR-koodin kautta mahdollisuus tutustua harjoittee-

seen lisää tai saada virtuaalivalmennusta. 

Lapsia varten aktiviteettipuistoalueelle sijoitetaan seikkailuhenkinen leikkipaikka, 

jossa yhdistyy kiipeily ja tasapainoilu. Alue suunnitellaan vähän isommille lapsille, 

sisältönä esimerkiksi  

 kiipeilyverkkokokonaisuus  

 vaijeriliuku  

 erilaisia tasapainoiluelementtejä 

 talviaikaan mäenrinteeseen vauhdikas pulkkamäki 

    

  
Kuva 13: Ideakuvia (kuvat. Lappset.fi ja Onkilahden kiipeilyverkko) 
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Frisbee-golf rata 

Frisbeegolfia varten toteutetaan harrastajaluokitusta vastaava metsärata (9-17 

rataa), joka sijoittuu alueen eteläpuolen metsiin. Radan tarkemmassa suunnitte-

lussa voidaan osin hyödyntää olemassa olevia reittilinjauksia mahdollisen puus-

tonraivauksen lisäksi. Ratojen suunnittelussa voidaan hyödyntää seudun harrasta-

jia.  

Mobiilisuunnistusrata MOBO 

Mobiilisuunnistus on uusi versio perinteisestä kiintorastiradasta. Suunnistaja lataa 

ilmaiset sovellukset (MOBO-sovellus ja QR-lukija) puhelimeensa. MOBO-sovellus 

avaa suunnistuskartan ja rastit leimataan puhelimella lukemalla QR-koodi tai NFC-

tarra. Nettisivuilta voi myöhemmin todeta esim. rataan käytetyn ajan. 

Laji kiinnostaa myös lapsia ja nuoria, sopii omatoimiseen luontoliikuntaan, mutta 

myös suunnistuksen lajiharjoitteluun. MOBO-ratojen määrä on kasvanut, lähialu-

eella Ähtärissä ja Kuortaneella on omat MOBO-radat.   

Radan perustamiseen Valkealammella tarvitaan käytännössä suunnistuskarttaoi-

keudet ja maankäyttöluvat rastipisteille. Lähtöpaikalle sijoitetaan MOBO-radan 

opastaulu ja alueelle esim. 14 rastia. Suunnistusliitto viimeistelee kartan palve-

luun siirtoa varten ja liitolta saa myös maastoon sijoitettavat rastilaatat. Radalla 

käyntejä ja leimausten määriä voi seurata verkkosivuilta. Lisätietoja 

https://mobo.suunnistus.fi/index.php?lang=fi 

MOBO-radan julkistamista täytyy lykätä, jos ja kun Valkealammella astuu voi-

maan tilapäinen suunnistuksen kilpailu- ja harjoittelukielto MM-kisoihin 2021 

saakka. 

    

Kuva 14: MOBO-suunnistus. (Kuvat mobosuunnistus.fi ja Kokkolan Suunnistajat) 

 

  

https://mobo.suunnistus.fi/index.php?lang=fi
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4.1.6 Opasteet alueelle ja alueella 

Opasteet alueelle 

Virallinen kohteen opaste sijoitetaan Valkealammentien ja Kuortaneentien risteyk-

seen. Tiehallinnon palvelukohteiden viitoitusta käsittelevän ohjeen3 mukaan mah-

dolliset ennakko-opastustaulut on mahdollista sijoittaa enintään kahden kilometrin 

etäisyydelle ennen kohteeseen johtavan tien liittymää. 

 

Kuva 15: Opasteiden sijoittelu 

Ohjeen mukaan kohteen opastustauluissa voi olla 1–3 viitoituskriteerit täyttävää 

merkkiä. Opastusmerkissä osoitetut palvelut tulee olla saatavilla niille tyypillisinä 

ja säännöllisinä aikoina. Opastelupa haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta. Val-

kealammen opasteen päämerkki voi olla esim.   

Ulkoilualue (742). Merkillä voidaan osoittaa yleinen ulkoilu-

alue, johon on järjestetty monipuoliset ulkoilu- ja retkeilymah-

dollisuudet 

Muita mahdollisia merkkejä opasteessa:  

Aktiviteettimerkkinä on mahdollista käyttää uintipaikan 

merkkiä (773a). Merkillä voidaan osoittaa kunnan terveysviran-

omaisen yleiseen käyttöön hyväksymä uimaranta, uimala tai ui-

mahalli. 

Asuntovaunualue (734) merkillä voidaan soittaa ulkoilulain 

mukainen yleisessä matkailukäytössä toimiva matkailuajoneuvoa-

lue, jossa on vähintään 25 matkailuajoneuvopaikkaa. Matkailulli-

seksi matkailuajoneuvoalueeksi katsotaan alueet, joilla on vähi-

tään yhden tähden tasoluokitusta vastaavat palvelut. 

Suomen Leirintäalueyhdistys ylläpitää leirintäalueiden matkailullista tasoluokitus-

järjestelmää. Matkailullisen tasoluokituksen mukaan 1 tähden leirintäalueella tu-

                                           
3 Palvelukohteiden viitoitus, Tiehallinto 
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lee olla mm. päivittäinen valvonta (ei ympärivuorokautinen)4. Lisäksi asuntovau-

nualue- tai leirintäaluemerkin käyttämisen edellytyksenä on että leirintäalueesta 

on todistetusti jätetty asiaankuuluva leirintäalueilmoitus sijaintikunnan leirintä-

alueviranomaiselle.  

 

Alueopastus 

Alueen sisääntuloon rakennetaan porttiaihe, joka nostaa alueen tunnistettavuutta. 

Porttiaihe voi olla esimerkiksi talkootyöllä toteutettava selkeästi tunnistettava 

maamerkki. 

 

   
Kuva 16. Ideakuvia porttiaiheesta. 

Parkkipaikan yhteyteen sijoitetaan infotaulut yhtenä selkeänä ja näyttävänä ko-

konaisuutena. Infotaulujen rakenteet toteutetaan alueen henkeen sopivana puus-

ta. Suunnittelussa huomioidaan näyttävyys ja selkeys, tyypillisesti infotaulut tai 

porttirakenteet ovat kohteita, joissa kävijät myös kuvaavat itseään sekä jakavat 

kuvia eteenpäin esim. sosiaalisessa mediassa.  

Alueinfo: Valkealammen virkistysalue 

 Osoite/koordinaatit 

 Kartta alueesta 

 Tietoa aktiviteeteista 

 Info maksullisten palvelujen (caravan, saunat yms.) maksukäytännöistä 

 Info kalastusmahdollisuudesta ja lupien ostosta 

 

Reitti-info: 

 Reittikartta, jossa selkeästi esitetty sekä talvi- että kesäreitit 

 

Muutamia esimerkki-/ideakuvia opastauluista seuraavassa. 

                                           
4 Leirintäalueiden tasoluokitustaulukko 2015, www.camping.fi 
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Jukolan motin opastaulut  

(kuva: http://www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi) 

 
Kurkilahden opastaulu (kuva: nallekarhublog) 

Kuva 17: Ideakuvat opastaulusta 

Tekstit sekä alueopastetauluun/tauluihin että Retkireitin infotauluihin laadintaan 

sekä suomen että englannin kielellä 

Tervamuseon pienet rakennukset. Parkkipaikan läheisyydessä sijaitsevat Terva-

museon rakennukset hyödynnetään niin, että niiden yhteyteen kootaan alueen 

historiaa sekä tervanpolttoon liittyviä tarinoita. Historia ja tarinat kootaan joko in-

fotauluun rakennusten yhteyteen tai rakennusten sisälle eräänlaiseksi ”minimuse-

oksi” ja infoksi tervan käytöstä. Tarinat ja historia kootaan aluetta tuntevilta hen-

kilöiltä erikseen. 

4.1.7 Reittien kehittäminen 

Alueella olevan latuverkoston on todettu olevan hyvä ja sitä voidaan käyttää ke-

säaikaan mm. lenkkeilyyn ja pyöräilyyn. Reittien osalta kehittämispanostukset 

osoitetaan uuden kesäreitin viitoitukseen sekä sen monikäyttöön talvella (fatbiket 

talvikävely, lumikengät). 

Suunnittelussa huomioidaan reittisuunnittelun ohjeistus (Visit Finland/Outdoors 

Finland, Suomen Latu), yksittäisten retkeilijöiden tarpeet ja matkailupalveluyritys-

ten mahdollisuudet hyödyntää reittiä. Opastuksessa hyödynnetään Suomen Stan-

dardoimisliitto standaarissa SFS 4424 julkaisemia ulkoilun ja liikunnan merkkejä. 

Kehittämisessä huomioidaan etenkin seuraavat seikat:  

 Reitillä on nimi  

 Reitillä on selkeä lähtöpiste opasteineen. (soitetiedot ja/tai koordinaatit)  

 Viitoitus on kunnossa, reitiltä ei voi eksyä 

 Riittävä palveluvarustus, mm. taukopaikka, jossa laavu ja käymälä 

 Monikäyttöisyys. Samaa reittiä voi käyttää ympäri vuoden tai samalla reitillä 

voi kulkea rinnakkain monta eri lajia.  

 Turvallisuustekijät huomioitu  

 Elämys, teema tai tarina. Reitillä on tietty draaman kaari, huomioidaan esi-

merkiksi näköalat ja muut mielenkiintoiset kohdat ja hyödynnetään ne.  

 Ylläpito ja huolto on kunnossa  

Tavoitteena kehittämistyöpajan ja haastattelujen pohjalta oli viitoitettu ja merkit-

ty helppokulkuinen ympyräreitti tai ympyräreitit, jota käytetään kesällä sekä pati-

kointiin että pyöräilyyn ja talvella fatbike-reittinä.  
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Valkealammen Retkireitti (3,5km, 5km/6km) 

Lajit kesällä:  Kävely/patikointi, polkujuoksu, pyöräily 

Lajit talvella:  Fatbike, talvikävely (monikäyttöreitti) 

Reitti tulee tehdä monikäyttöä varten riittävän leveänä, jotta samalle reitille voi-

daan osoittaa useita toimintoja  (kävely/juoksu, pyöräily). Koska Retkireitti kulkee 

paikoin latupohjien päällä, on talviaikaista käyttöä varten näiltä osin ladun viereen 

ajettava erillinen väylä, jotta talvipyöräilijät eivät päädy laduille. 

Reitti linjataan hyödyntämällä alueella olemassa olevia polkupohjia ja linjaus vali-

taan niin, niin että matkan varrella on kauniita luonnontilaisia maisemia. Kuuden 

kilometrin mittaisen Retkireitin varrella on kaksi taukopaikkaa (kota, laavu). 

Kehittämistoimet 

 Reitin alkupäähän sekä risteyskohtiin toteutetaan viitat 

 Reitti merkitään maastoon, helppo seurata sekä kesällä että talvella  

 Varmistetaan koko matkalta riittävä leveys monikäyttöä varten 

 Jäkälälammen kohdalle pitkospuuosuus ja samaan yhteyteen pieni levähdys-

paikka penkkeineen  

 Alueesta, luonnosta ja historiasta kertovat infotaulut seuraavasti 

 Jäkälälammen pitkospuut/levähdyspaikka 1 kpl: luonto, tervahaudat, his-

toria 

 Jäkälämäen kota 1 kpl: maisema ja näkymät 

 Kangaspuron varsi 1-2 kpl: luonto, eläimet 

 Jäkälämäen kodan sekä reitin varrella olevan laavun kunto ja palvelutaso tar-

kastetaan ja tehdään tarvittavat korjaukset. 

Valkealampi – Muilusenpuro – Kuortane –reitti  

Lajit kesällä:  Patikointi, polkujuoksu, pyöräily 

Lajit talvella:  Hiihto, fatbike (ladun vieressä erillinen väylä) 

Olemassa olevan reitin lähtöpiste merkitään Valkealammen alueelle selkeästi ja 

ensivaiheessa viitoituksen/merkintöjen riittävyys varmistetaan Valkealampi-

Muilusenpuro -välille.  Valkealampi-Muilusenpuro reitti sekä yhteys Kuortaneelle 

toimii talvella hiihtolatuna. Ladun viereen ehdotetaan ajettavan talvipyöräilyyn 

sopiva pohja, jolloin reitin käyttömahdollisuus monipuolistuu ja Valkealammelle 

saadaan lisää talvipyöräilyn mahdollisuuksia.  

Reitti kulkee sekä Alajärven kaupungin että Kuortaneen kunnan alueella, joten 

koko reitin sekä Muilusenpuron taukopaikan kehittäminen voidaan tehdä yhteis-

työssä Kuortaneen kunnan ja mahdollisesti alkavan maastopyöräilyn kehittämis-

hankkeen kanssa.  

Yhdysreitit Löyälle ja Töysään ovat käytössä pääasiassa talviaikaan latuina. 

Niiden käyttöönotto ja viitoitus tarvittaessa esimerkiksi maastopyöräilyyn määri-

tellään erikseen ja toteutetaan kuntien yhteistyönä/hankkeissa.  
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4.1.8 Toiminnan vuosikello 

Vuosikello on suunnittelun väline, jota käytetään erilaisten organisaatioiden ja 

kohteiden toiminnan suunnittelussa. Vuosikellon avulla muodostetaan kokonais-

kuva toiminnasta ja tapahtumista ja se auttaa toiminnan käytännön suunnittelus-

sa. Valkealammen virkistysalueen toiminta esitetään alustavasti vuosikellona seu-

raavasti: 

 
Kuva 18: Toiminnan vuosikello 

Tavoitteena on, että jatkossa Valkealammella on säännöllistä ja ympärivuotista 

tapahtumatoimintaa (kilpailut, kurssit, leirit, muut tapahtumat) sekä palvelutar-

jontaa sesonkiluonteisesti, tapahtumien aikaan sekä tilauksesta. Tavoitteen saa-

vuttaminen edellyttää alueen toimijoiden ja muiden sidosryhmien välistä säännöl-

listä yhteistyötä.  

Vuosittain järjestetään muutamia isompia ns. kärkitapahtumaa, jotka ovat mer-

kittäviä vähintään maakunnan tasolla. Vuosittaisten tapahtumien ohella haetaan 

verkostossa yhdessä muiden toimijoiden kanssa myös kansallisella ja kansainväli-

sellä tasolla merkittäviä tapahtumia (kuten Pyöräsuunnistuksen MM 2021).  Kil-

pailutoiminta tuo näkyvyyttä Valkealammelle ja isoilla tapahtumilla on laaja vai-

kutus koko ympäröivän alueen palvelujen kysyntään. 

Kilpailut. Valkealammen kilpailutapahtumat liittyvät talvella hiihtoon ja hiihto-

suunnistukseen ja kesällä esim. pyöräsuunnistukseen ja juoksuun. 

Leirien osalta potentiaalisimpia ovat lasten ja nuorten leirit kuten partio, 4H, lii-

kunta- ja urheiluleirit jne. Näillä leireillä majoitus voi tapahtua hyödyntäen leiriy-

tymisaluetta ja päärakennuksen peseytymis- sekä ravintolatiloja. Perinteisempien 

lasten ja nuorten leirien ohella Valkealammella voidaan järjestää erilaisia nuorille 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti  30 (35) 
   
21.6.2018   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

ja aikuisille suunnattuja teemaleirejä kuten erilaiset survival-/bootcamp -

tapahtumat. 

Kurssivalikoima. Valkealammen alueen toimijoiden yhteistyönä ehdotetaan 

koottavaksi valikoima kursseja, joka sisältää erilaisia lajikokeiluja ja -opastusta 

Valkealammella harrastettavista aktiviteeteista. Kursseja suunnataan eri ikäryh-

mille ja tasoille esim. lapset, iäkkäät jne.  

Muut tapahtumat. Kilpailujen, leirien ja kurssien lisäksi merkittävässä roolissa 

ovat erilaiset lähialueen laajalle kohderyhmälle suunnatut liikuntapainotteiset ta-

pahtumat esim. koko perheen aktiviteettipäivät, talviriehat jne. Lisäksi tavoitel-

laan erilaisten harrasteryhmien, yhdistysten ja seurojen päivätapahtumia (esim. 

eläkeläisten tapahtumapäivät, seurakuntien tapahtumapäivät koiraharrastukseen 

liittyvät tapahtumat jne. ) 

Kahvila-, catering- ja juhlapalvelut. Päärakennuksessa palvelee kahvila se-

sonkiluonteisesti sekä etenkin isompien tapahtumien aikaan. Lisäksi ravintolapal-

velut/catering/juhlapalvelut tilauksesta ryhmille.   

Ohjattu ulkoliikunta. Tilauksesta ryhmille tarjotaan ohjatun ulkoliikunnan palve-

luja, tuotteistamisen mahdollisuuksia ovat esim. 

 hiihtokoulu/tekniikkakoulu 

 frisbeegolf–opastus 

 suunnistuskoulu 

 ikäihmisten liikuntakoulu 

 ohjattu maastopyöräretki, luonto-opastus tms. 

 ”treeni-iltapäivä” yhdistäen eri lajeja 

Tilausravintola päärakennuksessa ja siihen yhdistetty ohjattu ulkoliikunta muo-

dostavat kokonaisuuden, jota tarjotaan esim. erilaisten yhteisöjen virkistyspäiviä 

varten.  

Omatoimikäyttö, erikseen maksettavat palvelut. Caravan-aluetta, pesutiloja 

sekä rantasaunaa voivat kävijät käyttää myös kahvilan aukioloaikojen ulkopuolel-

la.  Tätä varten otetaan käyttöön mobiilimaksujärjestelmä, jolla kävijät suoritta-

vat tarvittavat käyttömaksut. Tähän on erilaisia ratkaisumalleja: maksaminen 

tekstiviestillä, soittaminen maksulliseen numeroon tai mobiilimaksaminen se-

laimella. Saunoissa sekä päärakennuksen pesutiloissa on esim. koodilukko tätä 

varten. 

Tapahtumajärjestäjän palvelupakki. Valkealammen tapahtumatoimintaa var-

ten kootaan ns. tapahtumajärjestäjän palvelupakki. Tämä tarkoittaa käytännössä 

sitä, että sekä alueella olevat että lähialueen palvelut kootaan yhteen ja muodos-

tavat kokonaisuuden, josta löytyy Valkealammen päärakennuksen lisäksi esim. 

tapahtumiin tarvittavaa tekniikkaa (äänentoisto) sekä väliaikaisia tapahtumatiloja 

(teltat, kontit, bajamajat) ja niihin liittyvät palveluntarjoavat verkostona.  
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4.1.9 Markkinoinnin kehittämisestä 

Markkinointi toteutetaan niin, että se ilmentää Valkealammen brändiä seudullises-

ti tunnettuna virkistysalueena sekä liikunnan ja tapahtumien aktiivisena kohteena. 

Valkealampi profiloituu myös tapahtuman järjestäjille vetovoimaisena kohteena. 

Valkealammen alueelle laaditaan selkeä verkkonäkyvyys. Tämä ns. perusnäky-

vyys voidaan toteuttaa joko kaupungin verkkosivujen alle tai erillisenä sivustona 

hyödyntäen avoimia julkaisualustoja. Verkossa rsitellään alue ja aktiviteetit ja 

kootaan alueen tulevat tapahtumat kalenteriin. Yksi keskeinen elementti on reitte-

jä esittelevä kartta. 

Verkkonäkyvyydessä on hyvä olla erillinen tapahtumien järjestäjille suunnattu 

osio, jossa esitellään selkeästi tapahtuman järjestämiseen liittyvät puitteet ja lista 

tähän liittyvistä yhteistyökumppaneista.  

Lisäksi sovitaan myös viestinnästä sosiaalisessa mediassa: esim. otetaan in-

stargramissa systemaattisesti käyttöön yhteinen hastag #valkealampi ja sovitaan 

Valkealammen virkistysalueen facebook-sivun perustamisesta jne. 

Kuva- ja videomateriaali on tärkeä väline viestinnässä. Aineiston kokoamiseksi 

voidaan järjestää leikkimielinen kuvakilpailu ja videomateriaalin tuottamisessa 

voidaan hyödyntää myös alan oppilaitoksia/opiskelijoita. 

Matkailumarkkinoinnissa Valkealampi nostetaan yhdeksi kohteeksi Järviseudun 

alueella (kraatterijärvi.fi) ja Etelä-Pohjanmaalla (epmatkailu.fi). Matkailumarkki-

nointia varten aineisto tulee olla myös englannin kielellä. 

Edellä mainitun lisäksi hyödynnetään näkyvyys eri aktiviteettien olemassa olevien 

verkostojen mukaisesti. esim. frisbeegolfradat.fi, mobo-suunnistus jne. ja Valkea-

lammen tapahtumista tiedotetaan aktiivisesti myös medialle. 

 

4.2 Toimintamalli ja yhteistyöverkosto 

Kaupunki omistaa alueen, kehittää sitä sekä toteuttaa tarvittavat investoinnit ja 

vuokraa päärakennuksen ja caravan- toiminnot yritykselle jatkossa. Tavoitteena 

on saada vuokralaiseksi yritys, jolla on mahdollisesti lähialueella muutakin liike-

toimintaa. Alustavan arvion mukaan liiketoiminta Valkealammella ei ilman merkit-

tävää ja kaavamuutosta vaativaa kehittämistä ole ympärivuotisesti kannattavaa 

ja kaavamuutosprosessiin ei ole haluttu lähteä.  

Yrityksen toiminta-aika Valkealammella voi olla esim. kesä-, heinä- ja elokuussa 

säännöllinen aukiolo (tietyt ajat), ympärivuotisesti tapahtumaviikonloppuina ja 

muina aikoina tilauksesta. Palveluaikoja tulee optimoida ja tiivis yhteistyö alueen 

seurojen, yhdistysten ja muiden tapahtumajärjestäjien kanssa on siksi tärkeää. 

Vuosikellosuunnittelua, markkinoinnin suunnittelua sekä yleisesti yhteistyön var-

mistamiseksi perustetaan yhdistysten, seurojen, yrityksen sekä kaupungin vapaa-

aikapalvelujen kanssa yhteinen Valkealampi-tiimi.  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti  32 (35) 
   
21.6.2018   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

  

Kuva 19: Toimintamalli 

Yrittäjän saaminen alueelle on ensiarvoisen tärkeää, jotta alueelle saadaan myös 

toimivia palveluja, mikä taas mahdollistaa käyttäjäkunnan laajentumisen. Vuokra-

sopimuksessa ehdotetaan pidettäväksi varsin maltillinen vuokrataso, jotta palve-

lutarjonta saadaan kestävälle pohjalle. Mikäli toiminta kasvaa merkittävästi, voi-

daan vuokraa myöhemmin tarkistaa. Yrittäjälle voidaan myös esittää velvoite 

edelleenvuokrata päärakennuksen tilat sovittuina tapahtumaviikonloppuna, ellei 

yrittäjä itse aio tarjota palvelujaan ko. ajankohtana. Näin varmistetaan se, että 

päärakennus palveluineen on käytössä tarvittaessa. 

Valkealammen toimintaan liittyvät muut keskeiset tahot esitetään seuraavassa. 
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4.3 Toimenpiteiden vaiheistus, rahoitussuositukset ja yhteenveto  

Kehittämistoimenpiteet pyritään toteuttamaan pääosin vuoteen 2021 mennessä. 

Tämän jälkeen toteutettavaksi jää toimenpiteet, jotka on varattu optiona mahdol-

liselle yrittäjälle.  

 

Kuva 20: Kehittämisen vaiheistus 

Rahoitussuositukset 

Tässä esitetty kehittämissuunnitelma on saanut rahoitusta Leader Aisapari ry:ltä. 

Jatkorahoituksen suhteen yksittäisen rahoituslähteen soveltuvuus riippuu mones-

ta tekijästä: 

 hakijan tyyppi (kaupunki tai muu julkisyhteisö kuten oppilai-

tos/yhdistys/yritys) 

 hankkeen sisältö ja haasteellisuuden/innovatiivisuuden aste 

 toimenpiteiden laajuus ja yhdistelmät (esim. laajat, yleishyödylliset kehittä-

mishankkeet vs. yrityksen tuotekehityshanke) 

 rahoitushakujen erityispainotukset ja rajaukset (esim. EAKR:ssä yleisiä) 

 rahoittajilla käytettävissä oleva euromäärä 

Ulkopuoliset avustukset painottuvat tyypillisesti kehittämiseen ja innovointiin – 

operatiiviseen toimintaan ei rahoitusta myönnetä. Investointeihin on mahdollista 

saada täydentäviä avustuksia eri lähteistä, mutta pääpaino niissä on yleensä tulo-

rahoituksessa yhdistettynä laina- ja pääomainstrumentteihin.  

Maaseutuohjelman kehittämishankkeissa ja investointituissa tukiprosentit ovat 

korkeammat kuin monissa muissa ohjelmissa, ja niissä esimerkiksi yhdistykset 

voivat käyttää talkootyötä omarahoitukseen. Maaseutuohjelman kehittämishank-

keisiin voi sisällyttää pienimuotoisia investointeja, mutta isommat investoinnit 

kannattaa hankkeistaa erilliseksi investointihankkeeksi, jolloin tukiprosentti on 

korkeampi. 
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Rahoitussuositukset, eteneminen 

 Keskustelut ELY-keskuksen ja Leader Aisaparin kanssa  

 Kokonaisuuden jäsentely rahoitusmahdollisuuksien mukaan (toimintaympäris-

tön kehittämisavustus, maaseutuohjelma, EAKR) 

 Maaseutuohjelman seuraava hakujakso päättyy 31.10.2018. Valkealammen 

kehittäminen jatkossakin sopii kehittämisen kärkeen nro 3: Luonto ja luon-

nonvarat puhtaan ruuan, energian ja elinympäristön tuottajina 

 Joukkorahoitusta testataan valittuun yksittäiseen kohteeseen. (Sopivia kohtei-

ta esim. aktiviteettialueen toiminnot). Kampanjan suunnittelu ja toteutus 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti  35 (35) 
   
21.6.2018   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 


