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Ähtäri Zoon Pandatalo sai arvokkaan tunnustuksen 

 

Ähtäri Zoon Pandatalo sai tänään arvokkaan tunnustuksen. Etelä-Pohjanmaan 
Rakennustaitosäätiö sr kiinnitti Pandataloon rakentajalaatan, jonka he myöntävät 
alueellisesti ja myös valtakunnallisesti merkittävälle rakennukselle. Rakennuksessa  
tulee olla  jotain aikaisemmin toteuttamatonta, rakennus edistää kestävää kehitystä ja 
vaalii luontoarvoja sekä on toteutettu esimerkillisesti luontoa säästäen.  
Etelä- Pohjanmaan Rakennustaitosäätiö sr valitsee vuosittain kohteen, jonka katsotaan 
täyttävän heidän kriteerinsä. ”Voi sanoa, että tänä vuonna valinta oli helppo” totesi 
Rakennustaitosäätiön edustaja Arvo Karhu. Ähtäri Zoon Pandatalo palvelee myös 
esimerkkinä rakentamisen monimuotoisuudesta tuleville sukupolville. Rakennustaitosäätiö 
on säädekirjassaan sitoutunut edistämään rakentamisen ammattitaitoa ja tietoutta 
alueellaan.  
 
”On erittäin innoittavaa, että Rakennustaitosäätiö huomioi Etelä-Pohjanmaan 
rakennuskannan monimuotoisia kohteita ympäri maakuntaa. Ähtärissä on vaalittu 
luontoarvot huomioivaa rakentamista Moksun alueella jo vuosikymmeniä. Rakentamisessa 
luonnonmukaisuus on yhdistetty matkailullisuuteen. Matkailualueelle tyypillistä on aina ollut 
puurakentaminen ja sen toteutus laadukkaasti kestävän kehityksen arvot huomioiden. 
Ähtärin kaupungin edustajana kiitän Pandatalolle myönnetystä arvokkaasta 
huomionosoituksesta” totesi Ähtärin kaupungin toimialajohtaja Veli-Matti Keski-Nikkola 
puheessaan. 
 
Ähtäri Zoon Pandatalo, Snowpanda House on näyttävä kokonaisuus. Jo Pandataloa 
suunniteltaessa haluttiin, että talo on energiatehokas ja ekologinen. Kiinan metsähallinnon 
pandakeskuksen huippuasiantuntijat totesivatkin marraskuun 2017 tarkastuksessaan 
rakennuksen ja ulkotarhat parhaiten toteutetuiksi Kiinan ulkopuolella.  
 
Rakentajalaatan kiinnitystilaisuuten osallistuvat Lemminkäinen Talo Oy, Etelä- Pohjanmaan 
Rakennustaitosäätiö sr:n hallitus, Ähtärin kaupungin johto sekä Ähtäri Zoon edustajat. 
Rakentajalaatta kiinnitettiin Ähtäri Zoon Pandatalon pääsisäänkäynnin pylväikköön 9.11. klo 
14. 
 

Haastattelupyynnöt ja kuvat 
Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo 
Lea Lahtinen, viestintäpäällikkö 

http://www.ahtarizoo.fi/
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