


Perustietoja Ähtäristä
asukasluku 5983

pinta-ala 906 km² – 169 järveä

elinkeinorakenne: alkutuotanto 10 %, jalostus 26 %, palvelut 64 %

valtakunnallisesti tunnettu matkailusta – 200 000 kävijää/v

E-P:n toiseksi eniten loma-asuntoja 

vahva teollisuus – Euroopan johtava alumiiniveneiden valmistaja

puolustusvoimien räjähdekeskuksen hallinto-osasto

monipuoliset terveys- ja sosiaalipalvelut

tasokas koulutustarjonta 

vireä kulttuuri- ja liikuntatoiminta



ÄHTÄRI – matkailusta tunnettu jo 1800-luvulta

Ähtäri oli jo 1800-luvulla tunnettujen taiteilijoiden kesäkohde. Jean Sibelius, Järnefelt,
Hugo Simberg (kuoli Ähtärissä v. 1917),  Eemu Myntti, Wilho Sjöström viettivät kesiään järvien rannoilla

Hugo Simberg ja Eemu Myntti  -lankomiehet juhlavuoden näyttely Pirkanpohjan Taidekeskuksessa,
Hugo Simbergin muistomerkin paljastus kesäkuussa 2017

Eläinpuisto perustettu 1973. Yli 40 vuotta kansainvälistä eläinsuojelutyötä – Pandakarhut
saapuvat Kiinasta vuodenvaihteessa 

Ähtärissä vierailee vuosittain noin 200 000 matkailijaa

Matkailu työllistää noin 170 henkilöä

Matkailutulo yli 12 miljoonaa euroa

Ympärivuotisia vuodepaikkoja yli 1000

Matkailun MasterPlan valmistui 2010

Yli 200 ha:n matkailualue sijaitsee Hankaveden ja Moksunjärven rannalla



Ähtäri Zoo Resort – kahden järven sylissä

Moksunjärvi

Hankavesi – yhteys Ähtärinjärveen

Golfkenttä
Golfin harjoituskenttä

Ähtäri Zoo
Flowpark

Hotelli Mesikämmen
ja kylpylä



ÄHTÄRI ZOO RESORT – siellä luonto kohtaa Sinut

Eläinpuisto – n. 200 eläintä edustaen yli 60 eläinlajia – laajenee myös Aasian alueen eläimiin

Eläinpuiston leirintä- ja caravanalue

FlowPark ekologinen seikkailupuisto 

Hotelli Mesikämmen, valm. 1976 – arkkitehtien Timo ja Tuomo Suomalaisen suunnittelema
osin kallioon rakennettu hotelli

18- väyläinen golfkenttä, 6-väyläinen harjoituskenttä Par 3X,  golfsimulaattori, frisbeegolf

Veneiden koeajokeskus

Ähtäri-halli.  600-paikkainen auditoriotyyppinen tila. Teatterit, seminaarit, liikunta ym

Mesikämmen-kylpylä 

Reitistöt, mm. Kierinniemen 3 km:n luontoreitti,  Nallenpolku n. 3,5 km, 
valaistu 5 km:n hiihtolatu/patikointireitti, laavu, grillipaikat, moottorikelkkareitit

Uusia korkeatasoisia loma-asuntoja, Naava Resort ja Naava Chalet



Muita matkailukohteita, tapahtumia

Pirkanpohjan Taidekeskus. Punainen Talo ja Sininen Talo. Taiteilija-professori Eero Hiirosen teoksia.
Vaihtuvat näyttelyt. Vuonna 2016 mm. Suomen kultakauden taiteilijoiden näyttely

Vääräkosken kartonkitehdasmuseo

Kansakoulu- ja metsäkoulumuseo

Kotiseutumuseo

Opastetut kiertoajelut – mielenkiintoinen paikkakunnan historia

Kirkonseudun puutaloalue ja Ähtärin kirkko

Keskustan kulttuurireitti

Vanha meijeri, Lehtopeat turvehoitola ja Luontokauppa, Leipomo-kahvila,

Runsas teatteritarjonta. Vuosittain useita näytöksiä harrastaja-
ja ammattiteattereiden tuottamana. Esim. vuonna 2016 kolme eri tuotantoa ympäri vuoden



Leppoisaa loma-asumista

• 1400 loma-asuntoa,  Etelä-Pohjanmaan toiseksi eniten 

• loma-asukkaat lisäävät paikkakunnan asukasmäärää, palveluiden kysyntää ja ostovoimaa

• loma-asumisesta tullut ympärivuotista mökkien varustelutason noustessa

• tutkimuksen mukaan loma-asukkaat käyttävät rahaa ostoksiin ja hankintoihin
noin 1 800 euroa/talous/vuosi
(Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla/SEAMK 

• Suomen ensimmäiset loma-asuntomessut Ähtärissä vuonna 2000

• kaupunki järjestää loma-asukkaille vuosittain kesätapahtuman ja lähettää yhdessä                                              
paikkakunnan yritysten kanssa lomapostia



Vahvaa teollisuutta

▪ Ähtäri on Euroopan johtava alumiiniveneiden valmistaja Buster, Silver tunnetuimmat merkit.
Yamarin Cross runkovalmistus Campnou Oy:llä

▪ Tankki Oy – ruostumattomat terässäiliöt ja muut laitteet teollisuuden käyttöön.
Noin 200- 600 terässäiliötä vuosittain koosta riippuen. Käyttää vuosittain tuotantoon
n. 1000 tonnia ruostumatonta terästä

▪ Muovilami Oy – LAMI lujitemuoviovet. 200 000 ovea maailmanlaajuisesti.
Hygieeniset, veden- ja pesuaineiden kestävät ovet.  Asiakkaina mm sairaalat,
elintarviketeollisuus ym. Ensimmäinen vuonna 1966 valmistettu ovi on edelleen käytössä

▪ Remu Oy – seulakauhat ja kelluvat kaivinkoneet. 90 % liikevaihdosta tulee
Suomen ulkopuolelta

▪ Fibercut Oy - laserleikkaus- ja särmäystoimintaa metalliteollisuuden tarpeisiin

▪ Lukuisia muita pienempiä yrityksiä, jotka toimivat mm alihankkijoina



1.1.2016 alkaen Ähtärin, Kuortaneen ja Alavuden 

sosiaali- ja terveyspalvelut on tuottanut

Kuusiokuntien ja Pihlajalinna Oy:n yhteisyritys

KUUSIOLINNA TERVEYS OY
sekä

Kuussote sosiaali- ja terveyskuntayhtymä



Koulutusta, sivistystä, harrastuksia

▪ 2 koulua esiopetuksesta kuudenteen luokkaan

▪ Yhteiskoulu

▪ Ähtärin lukio. Valittu STT:n tekemässä lukiovertailussa Suomen parhaaksi lukioksi vuonna 2016!
Kahdenkymmenen parhaan lukion joukossa useana vuonna.
- hyvä kielitarjonta: ruotsi, englanti, saksa, venäjä, espanja

- kuvataidelinja ja poikkitaiteellinen teatterikurssi
- musiikkikurssit ja musa/bändiprojektit
- kansainvälisyys, matkailu ja talousosaaminen – yhteistyö HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun kanssa
- lukiodiplomit: liikunta-, tanssi-musiikki-, media-, äidinkieli-, kuvataide- ja kotitalous
- urheiluvalmennus- ja liikuntakurssit

▪ Sedu Koulutien ja Tuomarniemen yksiköt
Sedu Koulutien koulutuslinjoilta voi valmistua lähihoitajaksi, kokiksi, kodinhuoltajaksi, puusepäksi,    
ajoneuvoasentajaksi, koneistajaksi, levyseppähitsaajaksi, talonrakentajaksi ja sähköasentajaksi     
Tuomarniemeltä metsäkoneenkuljettajaksi, metsuri-metsäpalvelujen ja metsäenergian tuottajaksi

▪ Kaksoistutkinnon suorittamismahdollisuudet

▪ Maakuntakorkeakoulu



Ulkoilua ja liikuntaa matkailualueen maisemissa

REITIT
• 4,3 km Nallenpolku Hankaveden rantamaisemissa
• 5 km valaistu latu/patikointireitti, yhteys laajempaan latuverkostoon
• 3 km Kierinniemen luontopolku
• moottorikelkkaurat

• beachvolleykenttä

• kaksi tenniksen massakenttää

• Ähtäri-halli: lentopallo, koripallo, sulkapallo, tennis ja salibandy

• Golfkeskus, 18-väyläinen golfkenttä sekä 6-väyläinen harjoituskenttä

• Mesikämmen-kylpylä

• leirintäalueen uimaranta, vesiliukumäki

• Seikkailupuisto Flowpark



Kulttuuritarjontaa

▪ PIRKANPOHJAN TAIDEKESKUS  – Punainen Talo ja Sininen Talo
- taiteilija-professori Eero Hiirosen teoksia sekä tunnettujen kansainvälisten

taiteilijoiden töitä.  Vuosittain vaihtuvat näyttelyt.

▪ MUSEOT
- kotiseutumuseo
- kansakoulu- ja metsäkoulumuseot
- Vääräkosken kartonkitehdasmuseo
- lelumuseo

▪ OPASTUKSET – mielenkiintoinen paikallishistoria
- koulutetut oppaat 
- opastetut kulttuurireitit, esim. kirkonseutu 

▪ VAHVA TEATTERITOIMINTA
- Ähtärin musiikkiteatteri – vuosittain useita näytöksiä

esim. Salattu Suru musiikkinäytelmä Topi Sorsakoskesta, RockVille,
Viulunsoittaja katolla,  Myrskyluodon Maija, Rölli ja metsänhenki , Hääkeikka

▪ VIREÄ MUSIIKKIHARRASTUS
- useita aktiivisia kuoroja, yhtyeitä ja bändejä



Kaupungin tekninen osasto

TILAPALVELU
• kiinteistön hoito ja kunnossapito
• siivous
• ruoan kuljetus
• asuntovuokraus

RUOKAPALVELU
• 3 valmistuskeittiötä - yli 1000 annosta/vrk
• Ähtärissä nautitaan lähiruokaa

–toimittajina Pohjanmaan tuottajat

Yhteistoiminnassa

ÄHTÄRIN ENERGIA JA VESI OY
ÄHTÄRIN VUOKRATALO OY
OULUVESI OY

TEKNINEN HALLINTO
• metsäalueet
• maa- ja vesialueet

RAKENTAMIS- JA TEKNISET PALVELUT
• kaavateiden kunnossapito
• varikko toiminta
• puistot ja leikkipaikat
• venesatamat

KAAVOITUS/MITTAUS
• kaavoitus
• tonttien myynti
• mittaustoiminta

YMPÄRISTÖPALVELUT
• rakennusvalvonta
• ympäristönsuojelu



Saneeraukset ja 
uudisrakentaminen/kaupunki

-> KV 11.12.2017 § 124 hyväksynyt Ähtärin kaupungin 
talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2021

Investointiohjelmassa:

• LIIKUNTAHALLI 2017 ja 2018

• UIMAHALLIN SANEERAUS 2019 ja 2020

• OTSONKOULUN UUSI RUOKALASIIPI 2019 ja 2020

Investointiohjelmassa EI OLE:

• KEILAHALLI (2018 ja 2019)

• MATKAILUALUEEN ELÄMYSTILA-KAUPPAHALLI 
(2018 ja 2019)



Saneeraukset ja uudisrakentaminen/kaupunki

Selvittelyssä:

TOISEN ASTEEN KAMPUS

-> Lukion tilat vuokraratkaisuna Sedu Koulutien toimitilojen 
yhteydessä



Saneeraukset ja 
uudisrakentaminen/matkailualue

• Matkailualueella runsaasti puurakentamista

-> Kappeli, ovenpielen hirrestä löytyy vuosiluku1772. Se on 
Ähtärin vanhin asuintalona käytetty rakennus. 

-> Kotieläintilan päärakennus+muut rakennukset, ”Haapa-
ahon talo” 1800/1900 luvun taitteesta

-> Naava Resort, 10 luksushuvilaa Hankaveden rannalla, 2012-
2014

-> Naava Chalet, 16 luksushuoneistoa hotelli Mesikämmenen 
naapurissa, 2017

-> Myös 10.4.2018 julkistettava matkailualueen Master Plan 
tarjoaa useita mahdollisuuksia matkailutuotettamme 
täydentävälle puurakentamiselle



HALKOKAAREN asuntoalue veden äärellä keskustan läheisyydessä

9 omarantaista tonttia, kaikilla oikeus uimarantaan ja venevalkamaan



KIITOS!

Ähtärin kaupunki

Ostolantie 17, 63700 ÄHTÄRI

www.ahtari.fi


