Lapinlahden keskustanpalveluiden ja
viihtyisyyden kehittämissuunnitelma
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Tausta
Ylä-Savossa Iisalmen kaupunki sekä Lapinlahden, Vieremän ja
Sonkajärven
kunnat
ovat
yhdessä
käynnistäneet
kuntakeskustojen kehittämistyön. Työtä ennen kunnat ovat
kartoittaneet paikallisilta asukkailta, yrittäjiltä, vapaa-ajan
asukkailta ja muilta kunnissa vierailevilta näkemyksiä ja toiveita
keskustaajamien palveluista. Tämä yli 1000 hengen näkemys
tarjoaa
mahtavan
ponnahduslaudan
kuntakeskustojen
kehittämiseen.
Lapinlahti on noin 10 000 asukkaan pienehkö kulttuuri- ja
taidepitäjä Pohjois-Savon maakunnassa ja se kuuluu Ylä-Savon
seutuun. Varpaisjärvi on liittynyt Lapinlahteen vuoden 2011
alusta. Pinta-alaltaan kunta on 1 234,14 km2, josta vesistöjen
osuus on 148,53 km2.
Lapinlahden vieruskuntia ovat pohjoisessa Iisalmi ja Sonkajärvi,
idässä Rautavaara ja etelässä Siilinjärvi sekä Kuopio.
Lapinlahden läpi kulkee valtatie 5 sekä Savon rata ja lähes koko
kunnan läpi ulottuu Onkivesi, joka kuuluu Vuoksen vesistön
Kallaveden reittiin. Lapinlahdelta on matkaa Iisalmeen 25 km ja
Kuopioon 60 km. Lähin lentokenttä löytyy Kuopion Rissalasta.
Lapinlahden kirkonkylä sijaitsee järven rannalla. Suurin osa
kunnan palveluista ja työpaikoista sijaitsee kunnan keskustassa,
mutta myös Varpaisjärven taajamassa on palveluiden
keskittymä. Varpaisjärveltä on Lapinlahden kirkonkylälle matkaa
noin 20 km.
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Visio
”Lapinlahden keskusta on taiteen ja liikunnan
keskittymä Ylä-Savossa, joka houkuttelee niin
lapinlahtelaisia
kuin
ulkopaikkakuntalaisiakin
tapahtumiin ja vierailemaan keskustan alueella.
Lapinlahdella
kiinnitetään
erityistä
huomiota
ympäristön hoitoon ja kunnan siisteyteen. Kunnan
keskustan läpi kulkee kaunis kaikkien tuntema
Taidekatu. Tori on Lapinlahden kunnan keskus ja sitä
korostetaan keskustan maisemassa.”
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Kehittämisen painopisteet
Suomen Aluetutkimus FAR on toteuttanut touko–heinäkuussa
2017 Iisalmessa, Sonkajärvellä, Vieremällä ja Lapinlahdella
kaksi kyselyä liittyen keskustaajamien kehittämistyöhön.
Ensimmäinen kyselyistä on suunnattu kuntalaisille, kunnan
vapaa-ajanasukkaille sekä kunnassa kunnan ulkopuolelta
asioiville ja toinen taas kunnassa toimiville yrittäjille.
Kyselyissä selvitettiin vastaajien näkemyksiä Lapinlahden
palveluihin, viihtyisyyteen sekä tapahtumatarjontaan. Kyselyn
tuloksia
on
käytetty
inspiraationa
kuntakeskustojen
kehittämissuunnitelmassa. FAR:in kyselyn tuloksia käytettiin
myös yhtenä inspiraation lähteenä marraskuussa 2017
toteutetussa keskustahackathonissa. Hackathonissa esille
tulleita kehitysalueita ovat muun muassa uudet tapahtumat
kaikille ikäryhmille, torin alueen kehittäminen, taidekadun
viihtyisyyden ja näkyvyyden lisääminen sekä Lapinlahtiopasteiden ja -infojen lisääminen.
Asukkaat kokevat Lapinlahden keskustan kyselyn mukaan
turvallisena. Vahvuuksia kunnassa on toimivat peruspalvelut,
kuten esimerkiksi apteekki, kirjastopalvelut, parturi- ja
kampaamopalvelut
sekä
ruokakaupat.
Lapinlahden
kansalaisopiston palveluihin ja toimintaan ollaan myös hyvin
tyytyväisiä kunnassa. Viihtyvyyden osalta vahvuuksia ovat
myös hyvä katuvalaistus sekä autojen paikoitustilojen riittävyys.
MDI:n syksyllä 2017 tekemän kuntakyselyn mukaan
Lapinlahden valttikortteja ovat valtatie 5, yrittäjäystävällisyys
sekä lyhyet yhteydet kaupunkeihin.
Kehitettävää kuitenkin löytyy Lapinlahdella vahvuuksien lisäksi.
Lapinlahden heikkouksia ovat viihtyisyyden osalta kyselyn
mukaan erityisesti teiden ja katujen paikoittain heikko kunto,
ajanviettomahdollisuudet,
kevyen
liikenteen
väylien
riittämättömyys, elinvoimaisuus ja vireys sekä tapahtumien
määrä.
Myös
esimerkiksi
liikkeiden
sisääntulon
houkuttelevuudessa ja kausikoristusten määrässä on
kehitettävää.

Kaikkein useimmin hyviksi viihtyvyyden parantamisen keinoiksi
mainittiin keskustaajaman yleisen ilmeen kohentaminen, jonka
osalta tarkemmin mainittuja kehityskohteita ovat muun muassa
yleinen siisteys, istutusten, vehreyden ja kausikoristusten
lisäys, oleskelualueiden ja puistojen kehittäminen, penkkien
lisääminen sekä juopuneiden ihmisten saaminen pois
keskeisiltä paikoilta. Torin ympäristöä toivotaan kehitettävän
erityisesti sen viihtyisyyden ja houkuttelevuuden osalta.
Lapinlahden torilta puuttuu tällä hetkellä perusinfra, joka tulee
saada kuntoon.
Liikennejärjestelyiden osalta toivotaan erityisesti katujen ja
kevyen liikenteen väylien lisäämistä ja niiden kunnon
parantamista. Parkkipaikkojen kehittämistä myös toivotaan,
vaikka paikoitustilojen riittävyyteen toisaalta ollaankin kunnassa
hyvin tyytyväisiä.
Palveluiden osalta Lapinlahdella on kehitettävää erityisesti
ravintola- ja kahvilapalveluissa, erikoisliikkeissä, pankkipalveluissa sekä joukkoliikenneyhteyksissä. Palveluiden osalta
kuntaan toivotaan sieltä tällä hetkellä puuttuvia palveluita
(kauppa, ravintolat, kahvilat, liikuntapaikat sekä nuorille
tekemistä). Lisäksi kirjastoa ja pankkipalveluita toivotaan
kehitettävän.
Tapahtumien osalta tarpeellisena nähdään erityisesti torin
tapahtumien kehittäminen, uudet tapahtumat sekä vanhojen
tapahtumien
uudistaminen.
Erityisesti
toivotaan
lisää
musiikkitapahtumia
ja
konsertteja
sekä
teatterija
urheilutapahtumia. Tapahtumia tulisi olla tasaisemmin ympäri
vuoden ja tarvetta nähdään monipuolisemmin eri ikäisille
soveltuville tapahtumille. Tapahtumien tiedottamisen osalta
toivotaan tiedotuskanavien kehittämistä sekä päällekkäisten
tapahtumien karsimista.

Kyselyyn vastanneiden mukaan tapahtumien vaikutus
Lapinlahdella nähdään hyvin positiivisena. Tapahtumien
nähdään luovan alueelle positiivista imagoa, elävyyttä ja
viihtyisyyttä. Lisäksi ne edistävät yhteenkuuluvuutta. Noin
puolet kyselyyn vastanneista Lapinlahden yrittäjistä arvioivat,
että
tapahtumat
näkyvät
positiivisesti
heidän
liiketoiminnassaan. Puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä
Lapinlahdella haluaisivat osallistua tapahtumien järjestämiseen
esimerkiksi ideoinnin ja suunnittelun kautta.
Keskustaajaman kehittämissuunnitelmassa painotetaan edellä
mainittuja Lapinlahdella esille tulleita kehittämistarpeita liittyen
keskustaajaman viihtyvyyteen, palveluihin sekä tapahtumiin.
Erityisen suuressa asemassa keskustan kehittämisessä on
kunnan todellinen tahto ja halu ryhtyä kehittämistoimiin.
Tässä tarvitaan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä kunnan,
kuntalaisten, yritysten ja muiden eri toimijoiden välillä.

MITÄ HYVÄÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PALVELUT
kirjastopalvelut
apteekkipalvelut
kampaamo-/parturipalvelut
ruokakaupat
kansalaisopiston palvelut
ulkoliikuntapaikat
huoltoasemat /korjaamot
sisäliikuntapaikat
pos5palvelut
kauneus- ja hyvinvoin5palvelut
kul7uuripalvelut
5etoliikenneyhteydet
ohjatut liikuntapalvelut
VIIHTYISYYS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

turvallisuus
katuvalaistus
siisteys
viihtyisyys
parkkipaikkojen rii7ävyys
nähtävyydet
estee7ömyys
elinvoimaisuus
liikennejärjestelyt ml. kevyt liikenne

MITÄ KEHITETTÄVÄÄ
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PALVELUT
ravintolat
vaatekaupat
muut kaupat (kenkä- ja
vaatekauppa,
urheilukauppa)
kahvilat
pankkipalvelut
joukkoliikenneyhteydet
uimahalli
kirjasto
VIIHTYISYYS
ajanviettomahdollisuudet
teiden ja katujen kunto
liikennejärjestelyt
kevyen liikenteen väylät
liikkeiden sisääntulon
houkuttelevuus
kausikoristelut
elinvoimaisuus / vireys
tapahtumien määrä
parkkipaikkojen riittävyys
(yrittäjät)
Kuva: Wikipedia

Lapinlahden valttikortit:
Valtatie 5
Yrittäjäystävällisyys
Lyhyet yhteydet kaupunkeihin

Kuvat: Google Maps
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Tavoitteet
Suunnittelun
tavoitteet
ja
lähtökohdat
käsittävät
Lapinlahden keskustaajaman ja Varpaisjärven taajaman
alueet. Viihtyisä ja elävä ympäristö koostuu monista
tekijöistä sisältäen kaiken visuaalisesti havaitun
ympäristön, jota havainnoidaan keskustassa kuljettaessa.
Tämä käsittää julkisen ympäristön (mm. torit, aukiot ja
kadut), mutta toisaalta myös yksityisessä omistuksessa
olevat rakennukset ja alueet. Viihtyisä keskustaympäristö
luodaankin yhdessä kunnan ja yksityisten omistajien
kanssa ja se vaatii kummaltakin taholta yhteistyötä ja
kiinnostusta keskustan kehittämiseen.
Viihtyisä julkinen ympäristö käsittää muun muassa
riittävän valaistuksen, kalusteet, istutukset, rakennetut
pinnat, liikenteen, siisteyden sekä näiden jatkuvan
huolehtimisen. Elävyyttä saadaan kunnassa asuvista ja
vierailevista ihmisistä, jotka käyttävät palveluita tuoden
elämää kadulle. Keskustassa tulee olla syitä, miksi sinne
tullaan ja miksi siellä vietetään aikaa. Elävä ja viihtyisä
kuntakeskusta
houkuttelee
myös
matkailijoita
vierailemaan ja asioimaan kunnassa.

Lapinlahden keskustaajaman kehittämisen tavoitteena on
luoda siitä siisti, viihtyisämpi ja houkuttelevampi
asuinympäristö ja paikka tulla viettää aikaa. Ympäristön
hoitoon ja siisteyteen kiinnitetään Lapinlahdella aktiivisesti
huomiota.
Yhtenä suurena tavoitteena on torin
perusinfrastruktuurin
kehittäminen,
jolla
saadaan
parannettua sen viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta
tapahtumien järjestämiseen. Torista tehdään kunnan elävä
keskus ja toria korostetaan kunnan maisemassa.
Lapinlahdelle toivotaan lisää ulkopaikkakuntalaisia
vierailijoita ja tätä edistetään muun muassa infotauluilla ja
opasteilla.
Lapinlahdella
keskitytään
erityisesti
muutamaan
päätapahtumaan
vuodessa,
jotka
houkuttelevat myös kunnan ulkopuolisia vierailijoita.
Kuntakeskustan kehittämissuunnitelmassa huomioidaan
Lapinlahden
asukkaiden,
yrittäjien
ja
kunnassa
vierailevien toiveet siitä, mitä keskustassa tulisi kehittää.
Kehittämistä vaativat kohteet ovat tulleet esille FAR:in
kyselyssä sekä keskustahackathonissa.

Rakennusten julkisivut
kuntoon
-2019/2020-

Ympäristön siistimisen tulee olla säännöllistä: tämä
käsittää nurmikoiden niitot, istutusten hoidon, raivaukset,
roskien keruun sekä puistokalusteiden huoltamisen.
Ympäristön hoitoon tulee osallistaa mukaan kunnan lisäksi
myös kuntalaiset ja muut yhteisöt. Tähän liittyen vuosittain
voisi järjestää siivoukseen liittyvän teemapäivän, jonka
tarkoituksena on hoitaa oma tontti ja taajama siistiksi.
Ympäristön huoltamisen yhtenä toimenpiteenä voivat olla
myös 3–5 vuoden välein järjestettävät ympäristökävelyt.
Ympäristökävelyt sisältävät ympäristön tilan kartoittamista
kummassakin taajamassa ja niihin otetaan mukaan
kuntalaiset, yhdistykset ja ELY-keskus.
Lapinlahden kausikoristeluihin, istutuksiin ja vihreyteen
tulee panostaa enemmän. Esimerkiksi jouluvalojen
puutteeseen
on
kiinnitetty
kunnassa
huomiota.
Lapinlahden liikenneympyrän koriste nähdään ankeana ja
kunnan imagoon sopimattomana ja liikenneympyrän
koristeen uudistamista voisikin harkita. Tähän liittyen
voidaan järjestää esimerkiksi suunnittelukilpailu. Istutusten
ja koristelujen lisäksi penkkejä toivotaan lisää torille,
kaupan eteen, rantaan, taidekadulle sekä istutusten
lähelle.

-2018/2019-

Ympäristökävelyt

ILME JA YMPÄRISTÖ
Siisteys on yksi viihtyisyyteen ja yleiseen ilmeeseen
oleellisesti vaikuttava tekijä: roskainen ja nuhjuinen
ympäristö ei houkuttele viettämään aikaa. Yksi toimenpide
siisteyden edistämiseksi on roskisten sijoittaminen
mahdollisimman tiheästi ongelma-alueille. Lapinlahden
siivottomiksi alueiksi on mainittu kyselyssä muun muassa
Asematie,
R-kioskin
edusta,
matkahuolto,
lemmikkieläinten hautausmaa, vanha hautausmaa ja
Taidekatu. Koirien jätökset on myös mainittu yhtenä
Lapinlahden keskustaajama
viihtyvyyteen liittyvänä
ongelmana.

Penkkien lisääminen ja
uusiminen

Lapinlahden torilta puuttuu perusinfrastruktuuria, kuten
esiintymislava ja vessat, jotka tulee saada kuntoon. Myös
torin valaistusta ja autopaikoitusta tulee kohentaa.
Ensimmäisenä ponnistuksena torin kehittämiseksi olisi
hyvä tehdä katselmus torin kunnosta. Tämän jälkeen torin
kehittämiseen
laaditaan
yleissuunnitelma.
Ennen
varsinaista suurempaa toriremonttia, toria kehitetään
nykyisillä resursseilla. Torille toivotaan myös kaikkien
noudattamia torisääntöjä.
Lapinlahden keskustassa kulkee Taidekatu, jonka varrella
on useita taideteoksia. Taidekatua ei kuitenkaan tällä
hetkellä tuoda tarpeeksi esille ja se on haastava löytää.
Taidekatua tulee korostaa ja se tulee merkitä paremmin
maastoon ja karttoihin. Lisäksi Taidekatuun voisi lisätä
teoskyltit. Kadun valaistus on myös kehno ja sitä tulee
parantaa viihtyvyyden lisäämiseksi. Taidekadusta voidaan
mahdollisuuksien mukaan tehdä myöhemmin myös
mobiiliversio.
Keskustan viihtyisyyden lisäämiseksi myös ränsistyneiden
julkisivujen ehostaminen (esimerkiksi entisen M-kaupan
julkisivu koetaan rumana) on tärkeä toimenpide. Yhdeksi
ympäristön viihtyvyyttä haittaavaksi tekijäksi on myös
tunnistettu liikennemerkkien vandalisointi ja kääntely
vääriin suuntiin. Liikennemerkit tulee pyrkiä pitämään
ojennuksessa ja näyttämään oikeaan suuntaan.
Lapinlahden kunnan haja-asutusalueita tulee keskustaalueen lisäksi huoltaa. Haja-asutusalueille laaditaan
ympäristöhankkeita maalaismaiseman ylläpitämiseksi ja
lisäksi selvitetään, onko jo olemassa hankkeita näiden
alueiden ympäristön hoitoon.

-ensimmäinen 2018-

Liikenneympyrän
koristeen uusiminen

Katselmus torin
kunnosta ja
kehittäminen nykyisillä
resursseilla
-2018-

-2018/2019-

Torin kehittämiseksi
laaditaan
yleissuunnitelma

Lisää roskiksia
-2018-

-2019-

Torisääntöjen laadinta
Taidekadun
korostaminen ja sen
valaistuksen
parantaminen
-2018/2019-

Ympäristön
siistimisestä tehdään
säännöllistä
-2018-

Liikennemerkit
ojennukseen

-2018-

Ympäristöhankkeet
maalaismaiseman
ylläpitämiseksi hajaasutusalueilla
-2018-

Lisää kukkaistutuksia,
kausikoristeita ja
vihreyttä
-2018-

-2018-

Leikkipuistoista
kiinnostava myös
vanhemmille
-2018-

Teemapäivä: piha ja
taajama siistiksi
-ensimmäinen teemapäivä
2018-

Savo Games -tapahtuman
kehittäminen
-2018-

TAPAHTUMAT
Lapinlahdella toivotaan vanhojen tapahtumien uudistamista
ja toisaalta myös kokonaan uusia tapahtumia. Tapahtuma,
jota tulisi kehittää kärkitapahtumana on Savo Games.
Esimerkkejä Lapinlahden jo olemassa olevista tapahtumista
ovat Juusto- ja viinijuhlat, Taidekadun Aikataika sekä
Motonet yleisurheilun GP ja Varpaisjärven tapahtumista
Toukotaika,
Yömaraton
ja
Maalaismarkkinat
sekä
Korpiteatteri. Uusien tapahtumien osalta kaivataan erityisesti
koko perheen tapahtumia, musiikkitapahtumia ja konsertteja
(paikallisia
bändejä,
rock
ja
pop
-konsertteja,
kirkkokonsertteja sekä nuorille suunnattuja konsertteja),
teatteria ja urheilutapahtumia. Erilaisia urheilutapahtumia
voivat olla esimerkiksi leikkimieliset urheilukisat (esim.
frisbeegolf), naisille suunnattu urheilutapahtuma sekä
paikallisten urheiluseurojen esittelypäivät. Elokuvaillan voisi
järjestää lukion auditoriossa ja teemana voisi olla esimerkiksi
vanhojen elokuvien ilta. Joitain tapahtumia voisi järjestää
myös Varpaisjärvellä.
Tapahtumien osalta kunnassa olisi hyvä keskittyä
muutamaan
vuosittaiseen
päätapahtumaan,
jotka
houkuttelisivat osallistujia myös naapurikunnista. Erityisesti
tulisi pyrkiä siihen, että Lapinlahden ja naapurikuntien
päätapahtumat olisivat aikataulutettu eri ajankohdille, jotta
vältyttäisiin tapahtumien keskinäiseltä kilpailulta. Muutaman
suuremman tapahtuman lisäksi kunnassa voisi järjestää
kuitenkin myös pienemmän mittakaavan tapahtumia, jotka
ovat suunnattu pääasiassa kuntalaisille.
Suurin osa kuntalaisista kokee, että heillä on tarpeeksi tietoa
paikkakunnan tapahtumatarjonnasta. Tästä huolimatta
toivotaan kuitenkin myös entistä parempaa tiedottamista ja
mainostamista
tapahtumista
ja
monipuolisempia
tiedotuskanavien käyttöä. Erityisesti tapahtumista halutaan
saada tietoa paikallislehdistä ja Lapinlahden kunnan
internetsivuilta. Sosiaalinen media ja yrittäjäjärjestöjen
internetsivut koetaan myös hyvänä tiedottamiskanavana
(yrittäjät).

Päätapahtumia tulee aktiivisemmin mainostaa lähikunnissa
erityisesti,
kun
tapahtumiin
toivotaan
myös
ulkopaikkakuntalaisia
osallistujia.
Yksi
toimenpide
tiedotuksen kehittämiseksi on laatia yhteinen seudullinen
digitaalinen tapahtumakalenteri, josta näkyisivät kaikki
seudun tapahtumat.
Yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä tulee entisestään
lisätä sillä, että kaikki tapahtumia järjestävät tahot tuntisivat
toisensa ja voisivat auttaa toinen toisiaan. Kyselyyn
vastanneiden yrittäjien mukaan tapahtumien kehittämisessä
tulisi olla mukana yrittäjät, kunta sekä lisäksi mm. Matin ja
Liisan maisemassa -yhdistys ja opiskelijat. Lisäksi
yhteistyötä voisi lisätä myös esimerkiksi Taidemuseon
kanssa pidentämällä Taidemuseon aukioloaikoja Juusto- ja
viinijuhlien aikaan.
Torista toivotaan uutta viihtyisää tapahtumapaikkaa, kunhan
torin infrastruktuuri saadaan kuntoon. Torilla voisi alkaa
järjestämään erilaisia katutapahtumia, kuten katusählyä.
Joulun aikaan torilla taas voisi pitää joulutoria. Muita torilla
järjestettäviä mahdollisia tapahtumia ovat esimerkiksi
kirpputorit, iltatorit, lauluillat sekä musiikkitapahtumat. Torin
lisäksi myös muita tapahtumapaikkoja, kuten Taidemuseo
Eemil, kirjasto, Taidekatu ja Luova Puu, tulee jatkuvasti
kehittää, jotta ne säilyvät houkuttelevina paikkoina
tapahtumien järjestämiseen.

Torille katutapahtumia,
kuten katusähly
-2018-

Yhteistyön lisääminen
tapahtumien
järjestämisessä
-2018-

Uusien tapahtumien
keksiminen
-2018/2019-

Digitaalinen
tapahtumakalenteri
-2018/2019-

Muutama vuosittainen
päätapahtuma
-2018/2019-

Vanhojen tapahtumien
uudistaminen
-2019-

Kuljetukset tapahtumien
aikana

PALVELUT
Peruspalvelut ovat Lapinlahdella kunnossa, mutta
Lapinlahdelta puuttuvat kyselyyn vastanneiden mukaan
esimerkiksi kenkäkauppa, vaatekauppa ja urheilukauppa.
Lisäksi kuntaan toivotaan myös muun muassa Lidliä.
Myös ravintola- ja kahvilapalveluita toivotaan kuntaan
erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Yksi toimenpide saada
kuntaan lisää ravintola- ja kahvila- sekä kauppapalveluita
ja samalla lisätä keskustan elävyyttä on pop up -konseptin
kokeilu. Eri sesonkeina ja tapahtumien aikana voisi
kokeilla pop up -myymälöitä, kahviloita ja ravintoloita eri
sesongin tai tapahtuman aiheen mukaan. Pop up -kokeilut
vaativat selvitystä tiloista, joissa näitä voidaan pitää (tyhjät
tilat, kontit) sekä aktiivista tiedotusta kunnan puolelta.
Edellä mainittujen palveluiden lisäksi Lapinlahdelle
toivotaan myös lähiruokatuotteiden myyntiä: näiden
myynnille tori on yksi hyvä paikka.
Muita palveluita, joita kunnassa toivotaan kehitettävän,
ovat erityisesti kirjasto, pankkipalvelut ja liikuntapalvelut.
Kirjastoon kaivataan esimerkiksi pidempiä aukioloaikoja ja
pankkipalveluiden osalta pidempien aukioloaikojen lisäksi
myös useampaa pankkiautomaattia. Ensimmäisenä
toimenpiteenä näiden palveluiden kehittämiseksi voisi olla
aukioloaikojen pidentäminen mahdollisuuksien mukaan.

Maastoon tulee merkitä selkeästi liikuntareitit ja hankkia
mahdollisesti
kuntoiluvälineitä
näiden
varsille.
Liikuntareittejä tulee mainostaa esimerkiksi kunnan
internet-sivuilla ja ne tulee merkitä karttoihin.
Liikuntareittien lisäksi myös leikkipuistojen yhteyteen
Maxin leikkikentälle ja Varpaisjärven Varsanpihalle voisi
hankkia aikuisten kuntoiluvälineitä: liikuntareitti voisikin
kulkea näiden läpi.
Tapahtumien yhteydessä yhtenä palveluna voisi kokeilla
kylien
välistä
kuljetusta.
Välimatkat
esimerkiksi
Varpaisjärven ja Lapinlahden välillä ovat melko pitkät.
Myös
pitkään
haaveillun
kyläjunan
toteuttamismahdollisuutta voisi selvittää.
Olemassa olevien majoituspaikkojen markkinointia tulee
lisätä, jotta näistä oltaisiin paremmin tietoisia ja uusien
majoituspaikkojen tarvetta tulee kartoittaa. Esimerkiksi
karavan-alueille voisi olla kysyntää. Majoituspaikkojen
kehittämiseen ja niiden markkinoinnin investointiin
pyritään ottamaan mukaan alueen yritykset.

Kauppoja, kahvila- ja
ravintolapalveluita pop up
-konseptin kautta
-ensimmäinen kokeilu 2018-

Aukioloaikojen
pidentäminen
(pankkipalvelut, kirjasto)
-2018-

Liikuntareittien varrelle
kuntoiluvälineitä aikuisille

Liikuntareittien
merkitseminen maastoon
ja niistä tiedottaminen
-2018-

Leikkipuistojen yhteyteen
kuntoiluvälineitä aikuisille
-2018/2019-

-2018/2019-

Uudet majoitusratkaisut
-2020-

Selvitys
uimahallin/sisäliikuntapaikkojen rakentamisesta
-2019/2020-

Liikuntapalveluiden osalta kuntaan toivotaan erityisesti
uimahallia,
sisäliikuntapaikkoja
sekä
merkittyjä
liikuntareittejä
ulos.
Sisäliikuntapaikkojen
osalta
Lapinlahdelle toivotaan keilarataa, sulkapallokenttää ja
tenniskenttää. Uimahallin ja uusien sisäliikuntapaikkojen
osalta voisi tehdä selvityksen mahdollisuudesta näiden
rakentamiseen.

-ensimmäinen kokeilu 2018-

Majoituspaikkojen
markkinointi
-2020-

Näkyvyys kuntoon
suojateiden ja liittymien
lähellä sekä muissa
ongelmakohdissa

LIIKENNEJÄRJESTELYT
Tiestöön ja liikennejärjestelyihin tyytymättömyyttä herättää
erityisesti teiden ja katujen kunto: kuntalaisista yhteensä
62 % ovat vastanneet olevansa tyytymättömiä tai erittäin
tyytymättömiä näiden kuntoon. Teiden ja katujen kunto
vaikuttavat myös yleiseen viihtyisyyteen keskustaajamassa. Yhtenä toimenpiteenä onkin heikkokuntoisten
teiden ja katujen kunnostus. Yhtenä kunnostusta
vaativana tienä mainitaan kyselyssä tie Varpaisjärvelle.
Liikenneturvallisuudessa (erityisesti kevyen liikenteen
turvallisuudessa) on myös kehitettävää Lapinlahdella.
Yhtenä liikenneturvallisuutta heikentävänä tekijänä on
näkyvyyden puute risteyksissä ja ”Säästöpankin” edessä
olevalla bussipysäkillä, jossa bussi estää näkyvyyden.
Pensaiden korkeuteen liittymien ja suojateiden lähellä on
myös syytä kiinnittää huomiota. Näkyvyyttä tulee lisätä
niillä kohdin, joissa se on ongelma.
Kevyen liikenteen väyliä kaivataan lisää esimerkiksi
Asematielle
ja
Pöljä–Lapinlahti
välille.
Näiden
rakentamisesta tulee tehdä selvitys. Lisäksi kumpaankin
junaradan kevyen liikenteen alikulkuun toivotaan
liikennettä samoin päin kulkevaksi. Vilkkaille kevyen
liikenteen väylille toivotaan mopokieltoa.
Paikoitustilojen riittävyyteen ollaan kunnassa hyvin
tyytyväisiä, mutta vierasparkkitilaa kuitenkin toivotaan
lisää. Parkkipaikkojen liikenneratkaisuja tulee miettiä
uudelleen esimerkiksi kauppojen piha-alueilla, jotta
liikenne olisi sujuvampaa ja parkkipaikat paremmin
saavutettavissa.
Lisäksi
esimerkiksi
kirjaston
parkkipaikkaa toivotaan tilavammaksi: nykyisellään se
koetaan ahtaana.

-2018-

Selvitys uusista kevyen
liikenteen väylistä
-2018/2019-

Selvitys uusista
vierasparkkipaikoista
-2018/2019-

Teiden ja katujen
kunnostaminen
-2019/2020-

Kirjaston parkkipaikka
tilavammaksi
-2019/2020-

Parkkipaikkojen uudet
liikenneratkaisut
-2019/2020-

Tahkolle sijoitetaan
opastaulu
-2018-

INFOT JA OPASTEET
Opasteita ja infoja toivotaan kuntaan enemmän, muun
muassa vierailijoiden houkuttelemiseksi Lapinlahdelle.
Opastusmerkkien osalta niiden nykyinen tilanne tulee
ensin kartoittaa ja kartoituksen jälkeen kunnostaa
kunnostusta vaativia opasteita ja lisätä mahdollisesti uusia
tarpeellisia
opasteita.
Lapinlahden
markkinointia
kehitetään
myös
esimerkiksi
lisäämällä
yhteismarkkinointia muiden Ylä-Savon kuntien kanssa. Somekanavat tulee ottaa markkinoinnissa aktiivisemmin
käyttöön ja näiden osalta tulee sopia yhteisistä
käytännöistä.
Lapinlahtea ja Varpaisjärveä koskevia infopisteitä on
melko vähän ja näitä tuleekin lisätä asemille, museoihin ja
Lapinlahdelle johtavien teiden varsille. Infopisteiden tulee
olla kiinnostavia ja niistä pitää tulla selkeästi esille syitä,
miksi kunnassa kannattaa vierailla.

Lapinlahti-liite
TahkoNewsiin
-2018-

Some-kanavien
aktiivisempi
hyödyntäminen
-2018-

Opasteiden nykyisen
tilanteen kartoittaminen
-2018-

Tahkon
matkailijavirtoja
pyritään
hyödyntämään
paremmin. Tähän liittyen Tahkolle voisi sijoittaa
opastaulun, josta selviää, kuinka Lapinlahdelle ja
Varpaisjärvelle pääsee. Lisäksi voisi selvittää, onko Tahko
Newsiin mahdollista saada oma Lapinlahti-liite, jonka
kautta kuntaa voisi edelleen markkinoita.

Infopisteiden lisääminen
asemille ja museoihin
-2018-

Yhteismarkkinoinnin
kehittäminen
-2018/2019-

Oli ilo!
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