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Johdanto

Taidekaupunki Mäntän kaupunkikeskustan kehittämiseksi käynnistyi v. 2004 
lopulla hanke kaupungin varoin ja Euroopan yhteisön tuin. Hanke toteutettiin 
vuoden 2005 mittaan kaupunkilaisten ja ulkopuolisten ideoin. Hankkeen tarkoi-
tus oli synnyttää suunnitelma ja käynnistää toteuttamisyhteistyö kaupunkikes-
kustan toimijoiden kesken.

Taidekaupunki Mänttä on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä teol-
lisuus- ja taidekaupunki, joka toivoo itsestään kuoriutuvan taideteoksen. Kau-
punki kurottaa jopa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011.

Taidekaupungin keskustan pitkälti ”kuuskytlukulainen” yleisilme kaipasi kirkas-
tusta ja palvelutarjonta yhteismarkkinointia. Kaupunkilaiset, heitä edustavat 
päättäjät ja virkamiehet samoin kuin yrittäjät pyrkivät keskustan kehittämishank-
keen myötä hyvään kaupunkiympäristöön, palvelutarjontaan ja maineeseen 
kaupunkina, jossa on paljon kerrostumia ja säilytettävää kaupunkitilaa ja raken-
nuskantaa sekä merkittävä taidetarjonta. 

Keskustoja kehitetään ensisijaisesti kaupunkilaisia itseään varten. Lähtökohta-
na on paikkakunnan oma historia, omat perinteet, omat paikat ja epäpaikat. 
Usein uudistumisintoa lisää halu houkuttaa myös ulkopuolisia kävijöitä, jopa 
jääjiä. Taidekaupunki Mäntän keskustan kehittämishanke on syntynyt näistä 
molemmista lähtökohdista.

Mäntän keskustan kehittämishanke käynnistyi kävelykierroksella, jolla oli mu-
kana tekninen johtaja, kaavoituksesta vastaava aluearkkitehti, matkailuhankkeen 
vetäjä, sosiaalityöntekijä ja poliisi. Toinenkin kävely järjestettiin, ulkopuolisin sil-
min: kadulle marssitettiin arkkitehteja ja valosuunnittelijoita. Sillä kierroksella 
myös Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen aloitteentekijät olivat mukana.

Matkan varrella prosessiin liittyi yrittäjiä, taidetoimijoita, yhdistysten väkeä, leh-
distö, kaupungin päättäjiä ja tietenkin vs. kaupunginjohtaja, jonka aloitteesta 
koko keskustan kehittämishanke oli syntynyt. 

Reilun vuoden kierroksen jälkeen käsillä on nyt tämä kehittämissuunnitelma, 
joka kattaa sekä kaupunkiympäristön katuineen puistoineen että toiminnallisen 
ja kaupallisen ympäristön.

Keskenään samankaltaista kaupunkitilaa maailma on väärällään, niinpä kaiken 
aikaa olikin syytä pohtia, mistä syntyy Taidekaupungin oma laatu? 

Taidekaupunki Mäntän keskustasuunnitelma poikkeaa monista kaupunkikes-
kustan kehittämisesityksistä. Suunnitelmassa ei niinkään revitä vanhaa ja ra-
kenneta tilalle muodinmukaista uutta liikekeskustaa. Pikemminkin katsotaan 
nykytilaa uudessa valossa – suunnitelma on nimenomaan valaistussuunnitelma. 
Esityksessä myös puututaan katu- ja torijärjestelyihin siinä määrin kuin ne alun 
perin antoivat aihetta viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi ja liikennöinnin 
sujuvoittamiseksi.

Muutama liikerakennuksen korjaus- tai uudisrakennushanke sisältyy suunnitel-
maan edellyttäen, että toteutuksista sukeutuu uusia ylpeydenaiheita, maamerk-
kejä piipun, kirkon ja kaupungintalon rinnalle, paikan henkeä (=kaavoitusperin-
nettä) kunnioittaen.

Autenttinen kaupunkikulttuuri sietää myös rappiota, kuluneisuutta, siinä missä 
uutta ja kekseliästä estetiikkaa. Taidekaupunki Mäntän suunnitelma on vanhaa 
rakennusta tai kaupunkikuvaa kunnioittava orgaaninen muutosprosessi. Kukin 
osallistuu siihen rahkeittensa mukaan, korjaamalla, ylläpitämällä ja ehostamalla 
rakennuksiaan ja yrityksiään, hankkimalla julkisia taideteoksia ja valaistusta tai 

Jokapäiväisessä arjessa 
kokoonnutaan kaupoille, kahveille 
tai nakkijonoon, ydinkeskustassa. 
Nämä tienoot ovat toisten mielestä 
houkuttelevia, toisten kaihdettavia. 
Yrittäjät joutuvat pohtimaan oman 
yrityksensä imagoa mutta myös 
kaupunkilaisten kokemaa 
turvallisuutta. Palvelujen laadun 
parantajat tarvitsevat asiakkaita 
sekä kaupunkilaisista että 
turisteista. 

Kaupunkikeskusta on tähän saakka 
elänyt omaa elämäänsä, 
taidetarjonta keskustan liepeillä 
omaansa. Keskustan palvelujen 
tarjoajat eivät toistaiseksi ole 
erityisesti profiloituneet 
taidekaupungin erityisasiakkaita 
silmällä pitäen, mutta nyt keskustan 
palveluja halutaan parantaa ajatellen 
sekä entisiä että uusia asiakkaita. 
Taiteista nauttivia houkutellaan 
tämän hankkeen myötä erityisin 
toimenpitein keskustan palvelujen 
piiriin.
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asettamalla kukkia ovipieleen tai lyhdyn ikkunalle. Järjestämällä ohjelmaa ja 
yhteistoimintaa. Osallistumalla tapahtumiin ja käyttämällä ja näyttämällä palve-
luita. 

Taidekaupungin keskustan kehittäminen on haaste, johon Mäntässä on mah-
dollista kaikkien asianosaisten sitoutua. Suunnitelman nyt valmistuttua on aika 
keskustella vastaako se yhteistä näkemystä. Keskustelua tarvitaan myös suun-
nitelman toteutuksesta ja siihen tarvittavista resursseista. Tällöin kaupunkilaiset, 
kaupunki ja yhdistykset heidän edustajanaan, yrittäjät, kiinteistön- ja maanomis-
tajat, muut intressiryhmät kuten Taidesäätiö ,voivat ”korvamerkitä” omat vaikut-
tamisalueensa ja keinonsa.

Tavoitteena on, että tyhjät tilat täyttyvät julisteista tai tanssijoista kunnes niihin 
kenties löytyy pysyvämpiä käyttäjiä. 

Jo nyt on syntynyt väliaikaiskäyttöjen fauna. Yhteismarkkinointia spontaanisti. 
Tapahtumakulttuurin vuo.

Uusi ilme ja silaus saadaan aikanaan. Tämä suunnitelma tähtää siihen, että 
kulttuuripääkaupunkius voi tulla. Kaupunki on jo varannut rahoitusta toteutusten 
aloittamiselle. Toteutus tapahtuu paloittain.

Mäntässä 28. helmikuuta 2006

Marjukka Kulmanen 
Projektipäällikkö

Kaupunkikeskustojen yhteisenä 
ongelmana ja puutteena on se, että 
keskustat ovat ”kiinni” silloin, kun 
niihin kohdistuu potentiaalista 
mielenkiintoa ja kysyntää. Tämä 
kuolleen keskustan ongelma on 
erityisen selvä Mäntässä 
taideturismin sesonkina. Turistit 
tulevat juuri silloin kun mänttäläiset 
itse viihtyvät mökeillään. Muina 
vuodenaikoina, arki-iltoina kaupunki 
on hereillä, onhan keskusta asuttu, 
ja onhan Mäntässä tavallisia 
iltakävelijöitä samoin kuin nuorta 
opiskelevaa porukkaa, joka liikkuu 
harrastuksissa ja viihteellä myös 
iltaisin.

Kaupunkikeskustasta halutaan 
Taidekaupungin käyntikortti. 
Kehittämistyön tavoitteeksi nähdään 
paikkojen siistiminen ja saneeraus 
niin ettei elämä karkaa. 
Taidekaupungin asukkaiden 
toivotaan viihtyvän entistä 
ehommassa keskustassaan, 
tekevän siellä pääosan ostoksistaan 
sekä kutsuvan myös vieraitaan sen 
palveluista nauttimaan. Sama 
koskee paluumuuttajia, mökkiläisiä, 
turisteja. Nuorisoa, kun mahdollinen 
kierros maailmalla on käyty. 
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SUOSITUKSET  
TAIDEKAUPUNKI  
MÄNTÄN  
KAUPUNKI- 
KESKUSTAN  
KEHITTÄMISEKSI

Valoristeykseen liikenneympyrä

Liikenneympyrään valaisimia, jotka  
toimivat maamerkkinä ja nostavat turvallisuustasoa

Valtatien molempiin päihin opastusjärjestelmät

Valtatien varteen lehtipuurivistöt ja valaisimet

Toriaukion kehittäminen tapahtumatoriksi

Katujen linjausten ja ajosuuntien muuttaminen torin ympärillä

Kadunvarsipaikoituksen lisääminen

Kauppakadun kehittäminen bulevardimaiseksi

Pinnoitteiden uusiminen kauttaaltaan

Valaisimien uusiminen, saman perheen valaisimet kaikkialle  
(kolmea eri kokoa)

Pysäköinnin uudelleenjärjestelyt torialueelta korvaaviin kohteisiin.

Kävelyreitin toteuttaminen Koskelanlammen ympäri, reitin valaisu

Julkisten rakennusten valaisu

Siirrettävät valaisintornit, kuvien projisoinnit seinille, katuun tms.

Kiinteistöille pelisäännöt valaistuksen osalta

Designilla yhtenäinen ilme myös yksityiskohtiin

Omaleimaisuutta asiointiympäristöön

Katu- ja puistoalueiden parempi hoito

Henkilökohtaista palvelua tarjolle

Taidetapahtumia ympäri vuoden

Yhteistoiminnalle ja –mainonnalle koordinaattori

Valotapahtumia ja valotaidetta kaupungille

Viesti: Kaupungin kannattaa profiloitua valotaiteeseen!

Mänttä pyrkii Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi 2011 
ainutlaatuisella taidetarjonnallaan ja 
kulttuuri-ilmapiirillään. Keskustaa 
kehittämällä toivotaan 
madallettavan kaupunkilaisten ja 
turistien kynnystä oleilla, esiintyä ja 
nauttia toistensa kohtaamisesta 
entistä monipuolisemmalla 
foorumilla, entistä yllättävämmissa 
merkeissä. Tähän suunnitelmaan 
sisältyy myös uutta kaupunkitilaa, 
valaistus- ja digipintaa.
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1.  
Kehittämis- 
hankkeen  
kuvaus   
Hanke rakentuu seuraavan itsevarmuustekijän varaan: 

Taide, taidekohteet, tapahtumakulttuuri, rakennetun ympäristön vetovoima, 
toiminnan elävyys ja turvallisuus ovat jo lähtökohtaisesti Taidekaupunki Mäntän 
kaupunkikeskustan vetovoimatekijöitä. Taidelaitokset ja –tapahtumat tuottavat 
laatupalveluja, joilla on jo hyvin laajaa vaikuttavuutta. Ne muodostavat Mäntän 
taidekaupunki-imagon, jolla on merkitystä ihmisten ja yritysten sijoittumiseen 
paikkakunnalle. 

Mäntässä ajatellaan, että kulttuuria ei ole tärkeää tukea vain imagon vuoksi, 
vaan sillä on merkitystä innovatiivisuuden ylläpitämisessä ja sitä kautta elinkei-
nojen kehittämisessä.

1.1.  
Hankeidea

Taidekaupunki Mäntän kaupunkikeskustan kehittäminen yhdessä asukkaiden, 
kiinteistönomistajien, yritysten, yhdistysten ja kaupungin kanssa.

Hankkeen on määrä selvittää 

*miten Taidekaupunki Mäntän keskustan tulee jatkossa palvella ja toimia

*miltä Taidekaupunki Mäntän kaupunkikeskustan tulee näyttää 

*ja tehdä kymmenvuotissuunnitelma keskustan toimivuuden ja ilmeen kohen-
tamiseksi yhdessä visioitavaan suuntaan.

Jatkossa Taidekaupunki Mäntän keskustan kehittämisen tulee olla suunnitel-
mallista ja määrätietoista kehittämispolitiikkaa taidekaupungin vetovoiman pa-
rantamiseksi sekä kaupan ja palvelujen edistämiseksi.

1.2.  
Hankkeen tavoitteet

Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelman tavoitteeksi asetettiin kaupan ja 
palvelujen toiminnallisten edellytysten lisääminen, liikennejärjestelyjen ja kevyen 
liikenteen ratkaisujen toimivuuden parantaminen ja kaupunkikuvan kehittämi-
nen.

Taidekaupunki Mäntän keskustan kehittämisen keskeisenä tavoitteena on näin 
ollen keskustan kestävä elinvoimaisuus.

Hankkeen tavoitteet yksilöityinä:

1. Korostaa Taidekaupunki Mäntän keskustan omaleimaista ja 
kaupunkikuvallista merkitystä.

2. Luoda viihtyisää katutilaa asukkaiden ja kaupunkilaisten käyttöön.

Mäntän kauppatori on hyvin vilkas 
kauppapaikka perjantaisin etenkin 
kesällä ja syksyllä, kun seudun 
loma-asukkaat asioivat siellä. 
Kauppatorin ilme uusitaan (jo 
laaditun suunnitelman mukaiseksi). 
Liikennöintiä torille sekä pysäköintiä 
sujuvoitetaan.
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3. Motivoida kiinteistönomistajia entistä paremmin huolehtimaan 
rakennusten, pihojen, aitojen ja jalkakäytävien kunnossapidosta.

4. Houkutella matkailijoita kiinnostavalle kävelyretkelle ainutlaatuiseen 
ympäristöön.

5. Luoda edellytyksiä alueella olemassa oleville ja uusille yrityksille kehittää 
toimintaansa asiakkaiden käyntimäärien lisääntyessä.

6. Kohottaa Taidekaupunki Mäntän tunnettavuutta ja kiinnostavuutta 
matkailukohteena.

a) Taide ja kulttuuri tunnustetaan Mäntän ja alueen voimavaraksi. Ne 
vaikuttavat myönteisesti kehitykseen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla ja 
niiden merkitys ymmärretään alueen asukkaiden perustarpeeksi ja –
oikeudeksi.

b) Kulttuuri ja taide ovat myös alueen innovatiivisuuden ja luovuuden 
keskeinen kasvualusta.

c) Hanke edistää omalta osaltaan Mäntän ja alueen kansallista ja 
kansainvälistä tunnettavuutta kulttuurin ja taiteen merkittävänä 
keskittymänä.

d) Yhdistäessään eri alojen toimijoita hanke tukeutuu myös kulttuurialan 
osaamiseen.

7. Samalla toimenpiteet nostavat alueen kiinteistöjen arvoa ja

8. turvaavat keskustan säilyttämistä ja kehittymistä viihtyisänä 
asuinympäristönä.

Kehittämishanketta on tarkoitus käyttää myös Taidekaupunki Mäntän kulttuuri- 
ja taideimagon kehittäjänä.

1.3.  
Kehittämishankkeen vaiheet

Hankkeessa on tapahtunut seuraavaa:

Kevät 2004 

Hankeidean synty. Hanke-esityksen laatiminen Pirkanmaan ympäristökeskuk-
selle.

Aloite – rahoituksen haku – suunnitelmai

Kesä 2004

Hankesuunnitelman tuottaminen.

Syksy 2004 

Projektipäällikön ja keskustaisännöitsijän rekrytointi. Ohjausryhmän nimeäminen. 
Hankerahoituksen varmistuminen.

Hankkeen organisaatio: Ohjausryhmän nimeäminen

1. kokoontuminen (6 kokoontumista kaiken kaikkiaan, 7. vielä edessä).

Henkilöstö. Projektipällikkö, keskustaisännötsijä, suunnittelijat. Kaikki ostopal-
veluna.

Talvi 2005 

Teemaryhmien työskentelyn käynnistäminen. Teemaryhmät: ympäristö- ja tur-
vallisuusryhmä ja taideryhmä. Kokoontumiset, jäsenet ja muistiot LIITTEELLÄ.

Nykyaikaisella 
kaupunkivalaistuksella on tarkoitus 
tuoda julkisivuja esille, vähentää 
häikäisyjä ja pudottaa 
valaistustehoja. Pimeän ajan 
kaupunki-ilme on 
kokonaisvaltaisempi, kun valaistusta 
suunnataan lähemmäs ihmisen 
mittakaavaa. Katujen keskiosien 
valaisemisen sijaan valoa 
suunnataan jalankulkijoiden reiteille.

Valon lisäksi kaupungin ilmeen 
kirkastamiseen voisi käyttää 
vesielementtiä. Kohteena 
Koskelanlampi. Myös Myllyrannan 
edustan viimeistely uimarantana ja 
oleilureittinä näyttäisi kuuluvan 
osaksi keskustan ilmeen muutosta, 
vaikka ranta rajautuukin keskustan 
ulkopuolelle. Rantaan on näkymä 
kierrettäessä lampea. 
Pumpputehdaskaupunkiin sopisi 
vesisuihkulähde: kesäpäivisin 
suihkutetaan määräajoin vesipatsas 
noin sadan metrin korkeuteen.
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Yhteyksiä ja yhteydenottoja paikallisiin yhteistyötahoihin. 

Hankesuunnitelman taustatietojen keruu: Historialliset ja kaupunkikuvalliset te-
kijät. Liikenteen ja palveluiden käytön laskenta.

Kevät 2005 

VISION LUONNOKSEN VALMISTUMINEN: Tulevaisuudessa Mänttä on koko-
naistaideteos. ks. TAKAKANSI

Mäntän Vappu 

Ensimmäinen kokeilu yhteistapahtuman järjestämisestä oli keväällä 2005:  Män-
tän Vappu. Tavoitteena  oli löytää toimintamalli, jonka avulla jatkossakin kes-
kusta-aluetta saadaan virkeämmäksi ja viihtyisämmäksi. Tapahtuma järjestettiin 
täysin paikallisin voimin, jossa olivat mukana aktiivisesti yritykset, yhdistykset ja 
julkishallinnon toimijat. Ehkä siksi tapahtuma osoittautuikin asukkaiden, yrittä-
jien, yhdistysten ja vierailijoiden mielestä erittäin onnistuneeksi ja sille toivottiin 
jatkoa.  Mänttä Seura ry, joka otti järjestävän osapuolen vastuun, tekikin pää-
töksen elvyttää Mänttä viikot Vapun ympärille seuraavina vuosina.

Tarjouspyynnöt fyysisestä kehittämissuunnitelmasta.

Yrittäjäillat. Lisäksi erillisiä yrittäjätapaamisia ja yhteydenotto kaikkiin keskustan 
alueen toimijoihin. 

Kiinteistökohtaiset tapaamiset. Neuvotteluja kiinteistönomistajien kanssa (Pir-
kanmaan Osuuskauppa, Metsä-Tissue Oy), lisäksi muita yhteydenottoja useisiin 
kiinteistönomistajiin

Asukasilta: Hallituskatu. Avoimet foorumit: Kaksi keskustelu- ja tiedotustilai-
suutta G.A.Serlachius –museolla.

Kesä 2005 

Tarjousten käsittely, suunnittelijoiden valinta. 

Vision esittely päättäjille. Vision hyväksyntä kaupunginhallituksessa.

Taidetorit. 

Suunnittelukokonaisuuden edistäminen:Kokonaissuunnitelma tulee sisältämään 
osiot kaupunkiympäristön kehittämisestä fyysisesti, visuaalisesti, liikenteellises-
ti, kaupallisesti, elämyksellisesti. 

Syksy 2005

Toiminnallinen suunnittelu yhdessä yhteistyötoimijoiden kanssa jatkuu.

Hankkeen esillä pito tiedotusvälineissä ja näkyminen muiden järjestäjien tilai-
suuksissa

Valokulkue Mäntänvuoren tornin avajaisiin.

Fyysisen ympäristön suunnitelmien julkistaminen, arviointi ja tarkennus. 

Joulukalenteri. 

Talvi 2006

Toimijoiden yhteistoiminnan juurruttaminen osaksi arkea. Neuvottelut jatkosta: 
kuka tai mikä organisaatio koordinoi yhteistoimintaa, millainen yhteistyökuvio 
mahdollinen.

Valkoinen talo hohtaa valossa 
näkyvällä paikalla. G.A. Serlachius –
museo puistoineen on jo nyt 
valaistu, Uusia valaistuskohteita: 
Pekilo, tehdas, kirkko puistoineen, 
kaupungintalo ympäristöineen.
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Suunnitelman ja loppuraportin laatiminen. Loppuraportti: TAIDEKAUPUNKI 
MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 28.2.2006.

Kevät 2006 

Keskustelu suunnitelmasta. Mahdolliset päätökset 1. vaiheen toteutuksista. 

1.4.  
Fyysinen ja toiminnallinen  
kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelma käsittää sekä fyysisen että toiminnallisen suunnitel-
man.

1.4.1. Fyysinen suunnitelma 

Suunnitelma kattaa liikenteen, julkisten katu- ja puistoalueiden, rakennusten ja 
valaistuksen.  Kalusteiden, materiaalien ja aiheiden suunnittelu on idealuontois-
ta. 

Hankkeessa noudatettu menettely: 

Kehittämissuunnitelma tilattiin kaupunkisuunnittelun asiantuntijoilta, jotka kilpai-
lutettiin kattavasti ja omaleimaisesti, unohtamatta alueellisesti ja paikallisesti 
vaikuttavia asiantuntijoita. 

Valituksi tulleita suunnitelman tekijöitä evästettiin Taidekaupungin näkemyksillä 
ja teemaryhmien suosituksilla ja keskustan kehittämishankkeen puitteissa syn-
tyneellä esiselvitysmateriaalilla 

Tarjouspyyntöjä varten tuotettiin lähtötietoja liikenteen virroista ja pysäköinnistä 
Mäntän seudun koulutuskeskuksen oppilastöinä. Kuvailtiin Mäntän kehittämisen 
lähtötilanne ja hankkeen muodostumiseen johtanut keskustelu.

Taide, taidekohteet, tapahtumakulttuuri, rakennetun ympäristön vetovoima, 
toiminnan elävyys ja turvallisuus mainittiin Taidekaupunki Mäntän kaupunkikes-
kustan vetovoimatekijöinä.. 

Suunnitelma: MÄNTTÄ Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2.12.2005 
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy JWM Engimeering Oy WSP LT-
konsultit Oy 

1.4.2. Toiminnallinen suunnitelma 

Suunnitelma käsittää palvelujen kehittämisen, tapahtumat ja suositukset yhteis-
toiminnasta. 

Hankkeessa noudatettu menettely:

Toiminnallinen suunnittelu ja vetovastuu kuuluivat projektipäällikölle ja keskus-
taisännöitsijälle.

Hankkeessa tuotettiin ja kokeiltiinkin ideoita koskien yhteissuunnittelua ja -toi-
mintaa, tapahtumajärjestelyjä, yhteismarkkinointia. Lisäksi kerättiin näkemyksiä 
Taidekaupunki Mäntälle ominaisista piirteistä, joiden varaan kannattaa tulevai-
suudessa tukeutua. Toiminnallisen suunnitelman ideat perustuivat teemaryhmi-
en työskentelyyn ja yhteydenottoihin eri toimijoihin. Jonkin verran ehdotuksia 
saatiin myös kentältä oma-aloitteisesti. 

Toiminnallinen suunnitelma on tämä loppuraportti.

Opastus Taidekaupunkiin on saatava 
kuntoon; nyt tilanne sekava. Asia oli 
osittain työn alla jo vuonna 2005, 
mutta on edelleen hoitamatta. Tästä 
keskustan opasteesta selviäisi 
ydinkeskustan palvelut.
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1.5.  
Visiointikeskustelu

Hankkeen kuluessa keskusteltiin ja tuotettiin luonnos visioksi, joka esiteltiin 
valtuustolle jatkokeskustelun pohjaksi. 

Vision laadinnalla on ainakin seuraavaa merkitystä:

-se toimii signaalina siitä, mihin suuntaan ollaan menossa

-kun yhteisestä suunnasta päästään yksimielisyyteen, kunkin toimijan on mah-
dollista sitoutua prosessiin

-sitoutuminen mahdollistaa sijoitukset ja pitkäjänteisen toiminnan.

Teemaryhmäideointi tuotti alustavan vision, joka on toiminut tämän suunnitelman 
suuntaviivoina.

Yhteisen vision tuottaminen vaati kevään istunnot. Ilmapiiri työn onnistumiseen 
oli otollinen. Alustavassa visioinnissa päädyttiin mm. seuraaviin, osittain jo käyn-
nistettyihin osatavoitteisiin. 

Ajatus: Mäntästä sukeutuu koko kaupunkikeskustan mittakaavassa toteutettu, 
esimerkillisesti valaistu taidetapahtumakaupunki.

Alustavan vision laadinnan yhteydessä keskustellut konkreettiset asiakohdat:

Ydinkeskustan yleisille alueille pyritään edelleen hankkimaan taideteoksia. Taide 
luo paikoille identiteettiä, nostaa keskustan kulttuurista ja esteettistä tasoa sekä 
lisää osaltaan keskustan matkailullista vetovoimaa.

Visio kiteytettiin kevään 2005 aikana teemaryhmissä ja esiteltiin kesällä 
ohjausryhmälle ja kaupungin päättäjille. Realististen suunnitelmien ja arvioiden 
ohella visioon voi sisältyä myös kauaskantoisempia, utopistiltakin vaikuttavia 
ehdotuksia. Varsinainen visio Taidekaupunki Mäntän keskustasta v. 2010 
tuotetaan yhtä jalkaa kehittämissuunnitelman kanssa ja laadinnan tuloksena. 

Visiota on pidetty suunnitelmalle suuntaa-antavana. Vasta nyt 
kehittämissuunnitelmien valmistuttua sitä on mahdollista painottaa, 
konkretisoida, suunnata ja aikatauluttaa tarkemmin. Ks. myös liite: Mäntän 
viio ja toiminta-ajatus.

1.6. Hankkeen vaikuttavuus

Tässä vaiheessa kyse on luonnollisesti oletetuista vaikutuksista. Suunnitelman 
toteuttamisen myötä:

Taide ja kulttuuri noussevat entistä vahvemmin perinteisten elinkeinojen ja ke-
hittämisalojen joukkoon Mäntän kehittämisen välineenä. Niillä on jo merkitystä 
työllistäjänä, inhimillisen pääoman kasvattajana ja hyvinvoinnin lisääjänä.

Taidekaupunki Mäntän kaupunkikeskustan kehittäminen tulee edetessään pa-
rantamaan työllisyyttä mm. lisäämällä matkailua ja monipuolistamalla elinkeino-
rakennetta. Se lisää myös eri osapuolten välistä yhteistyötä alueen strategian 
toteuttamiseksi ja edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista su-
juvoittamalla liikennöintiä, parantamalla jalankulkuympäristöä ja luomalla turval-
lista ja siistiä kaupunkitilaa.

Kehittämissuunnitelman pohjalta käynnistyy konkreettisia keskustan kehittämis- 
ja kunnostushankkeita, joille hankitaan rahoitus erikseen.

Hanke on vaikuttanut tapahtumakulttuuriin, mm. kehittämällä uusia tapahtumia, 
jotka toteutettiin yhteistyönä yrittäjien ja yhdistysten kesken: MäntänVappu, 
taidetorit, Joulukalenteri. Lisäksi hankeen puitteissa syntyi ajatus valon viemi-

Gösta Serlachiuksen taidemuseon 
verkkonäyttelyn heijastaminen 
julkisiin tiloihin. Taulujen henkilöiden 
käyttö tapahtumissa. Lucian 
jalkautuminen kaupungille 
(hevosella). G.A. Serlachius –museon 
näyttelyiden jalkautuminen pihalle, 
kaupungille. Myös roolihahmot 
liikkeelle – kokemusta 
Taidekaupungissa on. Kuva Lyonin 
Valon juhlilta.

Hankkeen aikana esitettiin mm. 
paperikoneen osista tehtyjen 
taideteosten sijoittamista 
kaupunkikuvaan.
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Visio:  
Taidekaupunki Mänttä –  
itsekin taideteos
Teollisuuskaupunki Mänttä on alun alkaen ihanneyhteisöksi suunniteltu 
metsä- ja puutarhakaupunki, jossa on jäljellä rakennushistoriallisesti mer-
kittäviä rakennuksia. Taidekaupungin arvot ja identiteetti perustuvat yrit-
tämiseen ja asumiseen lähellä luontoa.

V. 2011 mennessä: Kaupunkikeskustan kehittämisen seurauksena puu-
tarha- ja metsäkaupunkikuva vahvistuu. Historiallisesti arvokas kaupun-
kikuva säilyy ja jalostuu ja saa oman, Taidekaupungin ilmeen ja silauksen. 
Taidekaupungin tunnelma koskettaa yhä laajempia piirejä. Luonto-, kult-
tuuri- ja taidearvot pysyvät kohdallaan ja jopa vahvistuvat. Arvoraken-
nukset pysyvät paikoillaan. Julkiset taideteokset, puistot ja maisemarei-
tit lisääntyvät kaupunkikuvassa. Uudempana taiteenlajina valaistus luo 
tunnelmaa ja turvallisuutta kaupungin paalupaikoilla. Taidekaupungin 
ihanteet muuntautuvat kohtaamaan myös nykyajan monimuotoiset haas-
teet. Syntyy uusia edellytyksiä yritystoiminnalle ja työllisyydelle, joka tuot-
taa kulttuuria ja oheispalveluja. Kaupunkiin ja sen keskustaan sijoittavat 
nin kaupunkilaiset asukkaina ja yrittäjinä kuin kiinteistönomistajatkin, jot-
ka ulkopuolisinakaan eivät jää ”kasvottomiksi kapitalisteiksi”.

Kaupunkikeskusta on nykyisinkin melko tiivis ja sen palvelut pieneksi 
markkinaksi monipuoliset. Päivittäistavarakauppa sijoittuu keskustaan 
ja takaa asiakaskunnan myös erikoiskaupalle. Loma-asukkaiden käynnit 
ja taideturismi vahvistavat pienen kaupungin kaupallista keskustaa.

V. 2011 mennessä: Kauppa ja palvelut vahvistuvat ja monipuolistuvat. 
Taide, taidekohteet, rakennettu ympäristö, puistot ja viheralueet, valais-
tus, polut, tapahtumat, toiminnan näkyvyys ja elävyys sekä ympäristön 
turvallisuus ovat keskustan ja koko kaupungin vetovoimatekijöitä. Kes-
kustaan ja sen palveluiden piiriin löytää opasteiden avulla. Tarjonnan 
yhteismarkkinointi hoituu, ja esimerkiksi kulttuuri- ja ravintolapalvelut on-
nistutaan yhdistämään. Omaleimaisten elämysten ja palveluiden tuotan-
to monipuolistuu, ja Mänttä muistetaan pikkukaupungin tarjoamista 
henkilökohtaisista huomionosoituksista. Keskustan merkittävin raken-
nushanke vastaa ennakkoluulottomasti kaupallisuuden ja taiteen haas-
teisin ja muodostuu maamme mittakaavassa hämmästeltäväksi esimer-
kiksi.

Tapahtumat ja taidetarjonta houkuttelevat kaupunkilaisia ja turisteja. Tai-
dekaupungin maine on jo nyt hätkähdyttävä, ja taideaarteiston ympäril-
le on kehittynyt vuorovaikutteista museotoimintaa, taidetapahtumia, 
hankkeita ja yrittäjyyttä.

V.2011 mennessä: ”Pieni polku vie Mänttään”. Palvelujen ja tapahtumi-
en täsmämarkkinointi kiihdyttää liiketoimintaa keskustassa. Uusia kau-
punkitapahtumia järjestetään yhdistysten ja yritysten voimin. Tapahtu-
matarjonta sirottuu ympäri vuoden. Näyttämönä toimivat kaikki keskus-
tan soveltuvat tilat, mutta varsinkin Keskustoria ja kiron edustan Vanhaa 
toria on kehitetty tapahtuma- ja taidetoreina. Kulttuuripääkaupunkivuon-
na Mäntän ja lähiseudun asukkaat samoin kuin vierailijat nauttivat entis-
tä laadukkaammista kaupallisista ja kulttuuripalveluista. Keskustaan on 
syntynyt työpajoja ja yritysryppäitä, jotka tarjoavat taide-elämyksiä ja 
tuotteita. Koulut erikoistuvat kulttuurialoihin. Nuoret valitsevat kotiseu-
tunsa koulutus-, asuin- ja työpaikkakunnakseen. Taide- ja kulttuuripä-
kaupunki houkuttelee uutta asukas- ja yrittäjäkuntaa, osa-aikaisia asuk-
kaita sekä enenvästi matkailijoita. Taiteilijat pesiytyvät näköalapaikoille 
erityisiin työskentelyyn ja asumiseen varattuihin tiloihin, myös keskustaan. 
Taidekaupunki Mänttä on kansainvälisesti merkittävä valotaiteen kes-
kus
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sestä kulkueena ylös Mäntänvuorelle tornin avajaisten yhteydessä. Vrt. lyhty-
festivaali Skotlannissa , Lower Pulteney Town, Wick – nuoriso valmisti kannet-
tavia lyhtyjä paperista, sisällä lamppu tms., valo viedään kulkueena rannalle.

Hanke on partnership- ja vuorovaikutushanke. Sellaisena se lisää kaupunkilais-
ten vaikutusmahdollisuuksia omaan ympäristöönsä ja sen tilaan. Hankkeen 
sisältöön kaupunkilaiset vaikuttivat osallistumalla teemaryhmätyöskentelyyn. 
Myös yritysten sijoittumismahdollisuudet keskustassa ja keskustaan paranevat 
parantuneen kaavoitus- ja neuvottelukulttuurin myötä.

Keskustan kehittämistä pohdittiin kahdessa välittömästi käynnistetyssä teema-
ryhmässä: 

1. Taidekaupunki ja vetovoima 

ja 

2. Keskustan viihtyisyys ja turvallisuus.

Visiointiin osallistuivat koko prosessin ajan teemaryhmät. Hankkeen aikana jär-
jestettiin foorumeita asukkaille, yrittäjille ja päättäjille, jotta osallistuminen vision 
muotoiluun taattiin.

Hanke hyötyi siitä, että visiointia harjoitettiin myös mm. Taidekaupungissa pi-
dettyjen luentosarjojen puitteissa (”Minun Mänttäni” ja myöhemmin ”Kulttuuri-
pääkaupunki 2011”) sekä lehtien palstoilla.

Yksittäiset toimijat – muutkin kuin teemaryhmiin kutsutut - lähettivät ehdotuk-
siaan hankkeen toimihenkilöille.

Teemaryhmät kokoontuivat kahden viikon välein vuoden 2005 alusta lähtien 
kesään saakka. Keskustan kehittämisideoita kertyi monilta osa-alueilta, ja niis-
tä puolestaan hyötyi muun muassa vuoden 2005 aikana käynnistynyt kulttuu-
ripääkaupunkihanke.

Yhteistä etua oltiin valmiita pohtimaan poikkitieteellisesti ja –taiteellisesti. Osal-
listuminen hankkeen tilaisuuksiin oli lähes sataprosenttista – kaikki joille kutsu 
esitettiin ottivat osaa teemaryhmien työskentelyyn. Keskusta-alueen toimijoista, 
joihin hankkeen mittaan otettiin yhteyttä, kukaan ei kieltäytynyt keskusteluista 
ja yhteistyöstä, vaan toimijat kohtasivat toisensa ennakkoluulottomasti teema-
ryhmien kokouksissa (esim. taidepiirit ja Pysäkki, eri alojen samoin kuin keske-
nään kilpailevat yrittäjät, eri sektoreiden virkamiehet).

1.7. Kehittämishankkeen lähtötilanteen ja 
vastuuhenkilöiden määrittely

 Toimijat kartoitettiin ja pyrittiin sitomaan hankkeeseen. 

Lähtötilanteen, resurssien ja toimijoiden kartoitusta vasten oli mahdollista pei-
lata hankkeen tavoitteita.

1.7.1.Kaupunkikeskustan kehittämisen perusedellytykset 

Keskusta-alue on kaupungiksi suunniteltu, kaupungin näköinen ja oloinen kes-
kusta bulevardeineen. Rakennuskanta osin arvokasta. Katutila ja tonttien reu-
namat paikoin nuhjaantunueita, jopa huonosti hoidettuja. Valaistus peräisin 60 
–luvulta. Kaupallinen painopiste siirtynyt keskustan halkaisevan radan pohjois-
puolelle. Tyhjiä liiketiloja eteläpuolen Keskustorin ja vanhan torin laidoilla. Päivit-
täistavaran ostopisteet keskustassa. Erikoisliikkeitä melko monipuolisesti. Liik-
keet siistejä tai melko siistejä, joukossa jokunen poikkeuksellisen tyylikäskin. 

Tavoitteena on arvokas, siisti ja huoliteltu kaupunkikuva. Kaupungista itsestään 
on tehtävä taideteos.
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Hankkeen puitteissa kirjataan kaupunkikuvasta esitetyt näkemykset ja doku-
mentit kehittämissuunnitelman pohjaksi. 

1.7.2. Ilmapiiri, asenteet ja yhteistyökyky

Toimijat ovat olemassa ja yhteinen tahto on syntynyt, tästä osoituksena on jo 
tämä keskustan kehittämishanke, sen synty ja suosio.

Yhteisesti koettu ongelma: keskustan palvelut eivät tavoita taiteen kaupunkiin 
vetämiä potentiaalisia asiakkaita.

Vastausta ongelman hoitoon: Yrittäjät haluavat kehittyä ja palvella paremmin 
kaupunkilaisia sekä taideturisteja.

Esimerkiksi potentiaaliset rakennuttajat ja suuret maanomaistajat (Pirkanmaan 
Osuuskauppa, Metsä-Tissue) ottivat heti alkuun julkisesti kantaa ja kertoivat 
halukkuudestaan yhteistyöhön keskustan kehittämiseksi. 

1.7.3.Taloudelliset resurssit 

Rahoitus suunnitelman tuottamiseen oli varattu yhden vuoden ajaksi. Palkkioi-
hin varattu summa mahdollisti yhden/jopa puolentoista kokopäiväisen henkilön 
työvuoden työskentelyn tai vaihtoehtoisesti useamman osa-aikaisen asiantun-
tijan käytön. Hanketta rahoittivat kaupunki ja Pirkanmaan ympäristökeskus 
puoliksi. 

Palkattuna hankkeeseen on toiminut kaksi henkilöä osa-aikaisesti. Lisäksi kau-
punki kilpailutti keskustan fyysisen suunnittelun, jonka kustannukset pääosin 
katettiin projektin varoista. 

Erikseen ei ollut rahoitusta prosessin aikana syntyneen toimintainnon, joka oli 
muuta kuin suunnittelua tai sitä edeltävää visiointia, tukemiseen. Projektihenki-
löt hankkivat ulkopuolista sponsorirahaa ja toimivat ilmoitustulojen turvin kat-
taakseen keskustassa järjestettyjen tilaisuuksien toimintamenoja.

Jo käynnistyneen yhteispohdinnan ja –toteutusten tuloksena yrittäjien keskuu-
dessa on orastavaa innostusta yhteisesiintymisiin ja –markkinointiin jatkuvana 
toimintamuotona (esim. tapahtumakalenteri, yhteiset tapahtumat kadulla ja liik-
keissä kuten Taidekaupungin Vappu, valokulkue Mäntänvuoren tornin avajaisiin, 
joulunalusyhteistyö).

Kaupungin keskeisistä toimijoista Metsä Tissue ja Vattenfall ovat osallistuneet 
taloudellisesti hankkeen käynnistymisvaiheen valodemonstraation toteuttami-
seen (järjestelyapua, energia). Myöhemmin sponsoritukea tapahtumiin ovat 
myöntäneet Metsä Tissue ja S-market. 

Tapahtumien tuotantoon osallistui usea järjestö ja hanke sekä yksityisiä yrittäjiä 
ja henkilöitä, joiden panosta ei voi mitata rahassa. Tämä muiden hankkeiden 
panostus ja talkootyöksi luokiteltava osallistuminen teki ylipäätään mahdollisek-
si tuottaa isoja yleisötapahtumia (yhteistyökumppaneina esimerkiksi Restum 
–hanke, Mänttä-Seura, Lions Club Mänttä osallistuivat Vapun ja Joulukalente-
rin toteuttamiseen).

Talkootyön osuus Vapun, Taidetorien ja Joulukalenterin toteutuksessa oli suuri 
(Vappu arviolta 100 miestyövuorokautta, Taidetorit 25 miestyövuorokautta, Jou-
lukalenteri 45 miestyövuorokautta).

Tapahtumien järjestäminen merkitsi myös panostamista paikkakunnalla tarjolla 
oleviin maksullisten palvelujen eli ilmoitustilan käyttöön ja ilmoitusten laadintaan 
(Paikkakuntalainen, KMV –lehti, Iskelmäradio).

Molempien palkattujen toimihenkilöiden haku tapahtui avoimin lehti-ilmoituk-
sin.

Mäntän Vappu 2005 kokosi ihmisiä 
keskustaan, myös aivan vain jouten 
istuskelemaan liikkeiden edustoille.
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1.7.4. Toimijat 

Kaupungin päättäjien ja virkamiesten asema kaupunkikeskustan kehittämis-
hankkeen alullepanijana on edellytys hyvälle hankkeelle. Tämä ehto täyttyy 
Mäntässä – keskustan kehittämishanke on alkanut, jatkunut ja jatkuu kaupun-
kivetoisena. Kaupungin virkamiehistä mukana ovat olleet tekninen johtaja (koko 
hankkeesta vastuullisena johtajana), aluearkkitehti, vs. kaupunginjohtaja ja tee-
maryhmien kautta esimerkiksi sosiaalisektorin ja viherrakennuspuolen edusta-
jat. Kaupungin päättäjien edustaja on vetänyt ohjausryhmää, johon on osallis-
tunut myös elinkeinojen kehittämisyhtiön edustaja. Useat päättäjät ovat osal-
listunet ja seuranneet hankkeen etenemistä.

Muita osallistuneita tahoja ovat olleet poliisi, liikenneopettaja, matkailu- ja ravin-
tolahankkeiden koordinaattorit, tornihankkeen vetäjä).

Kaupunkilaisista yrittäjät, kiinteistönomistajat, keskusta-alueen asukkaat sekä 
siellä asioivat kaupunkilaiset sekä myös monet kesäasukkaat ovat osoittaneet 
hanketta kohtaan myönteistä kiinnostusta, ja hankkeen käynnistyttyä useat 
yritykset ja yhdistykset ovat sitoutuneet visiointitasolla mukaan (mm. mahdol-
lista Sokoksen uudisrakennusta on pohdittu kaupungin ja Pirkanmaan Osuus-
kaupan välisissä neuvotteluissa). 

Hanke on koordinoinut ja vaikuttanut tapahtumien tuotantoon, seurannut niiden 
vaikuttavuutta ja järjestänyt tapahtumien yhteismarkkinoinnin. Hankkeen puit-
teissa on oltu yhteydessä kiinteistöjen omistajiin sekä yrittäjiin, varsin kattavas-
ti kirjeitse ja melko kattavasti käyntien muodossa. Osa yrittäjistä on osallistunut 
hankkeen toteutukseen suunnittelijoina ja ideoijina, osa osallistumalla tapahtu-
mien järjestämiseen ja yhteismarkkinointiin.

Tiedotusvälineet ovat esitelleet hanketta, ja niiden edustajat osallistuvat teema-
ryhmien toimintaan.

Mikä olennaista taidekaupunkia ajatellen: Mäntän ns. taidepiirit ovat osoittaneet 
kiinnostuksensa kaupunkikeskustan kehittämiseen, ja poikkeuksetta ovat mu-
kana hankkeen ideointi- ja visiointityössä.

Kaupunkikeskustaisännöitsijän (hankkeeseen pakattuna) rooli yhteistoiminnan 
organisoijana on tärkeä. On hyvä, että isännöitsijä omaa yrittäjätaustan ja tun-
tee keskeiset toimijat.

Projektipäällikön (hankkeeseen pakattuna) rooli ulkopuolisena näkemysten ko-
koajana ja syöttäjänä on myös tärkeä.

Keskusta-alueen kaupunkikuvan, liikenteen ja valaistuksen suunnittelijat kilpai-
lutettiin. Tarjouspyynnöt lähetettiin 20:lle toimistolle/yhteistyöryhmälle. Tarjous 
saatiin viideltätoista asiantuntijoiden yhteistyöryhmältä, jotka edustivat kaikkia 
pyydettyjä suunnittelualueita. Hintahaarukka vaihteli 40.000 – 90.000 euron 
välillä.

Suunnitelman valmistuttua on olennaista saada toimijat sitoutumaan sitä to-
teuttamaan, kukin omista lähtökohdistaan käsin.

Vuorentorni kohosi omana hankeenaan 
Mäntän vuoreen vuoden 2005aikana. 
Kaupunkikeskustahanke organisoi 
valokulkueen tornin avajaisiin.
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2.  
Mäntän 
kaupunki- 
keskustan  
nykytila
Hankkeessa paalutettiin kehittämisen lähtötilanne. Tässä kiintopisteitä, joihin 
esimerkiksi kehittämisen seurannan voi ankkuroida. 

2.1.  
Keskustan kuvaus

Mäntän kaupunkikeskustan painopiste on siirtynyt vähitellen kaupunkia halkai-
sevan radan pohjoispuolelle, Seppälän puistotien varteen. Keskeisten palvelu-
jen, mm. marketit ja pankit, siirtyminen alkoi 1970 luvun lopulla ja on jatkunut 
viime vuosiin sakka. Kulttuurihistoriallisia arvoja sisältävällä, kirkon ja vanhojen 
liiketalojen puoleisella alueella, on tyhjiksi jääneitä liiketiloja. Tässä osassa kau-
punkia sijaitsee merkittäviä liikerakennuksia, jotka ovat vaarassa rappeutua 
käyttämättöminä ja kunnostamattomina.

Mänttä on alueensa keskus. Kaupallisesti se kuitenkin on hupeneva markkina, 
koska asiakasvirrat ovat pienentyneet samaa tahtia kuin asukasmäärä on su-
pistunut. Alueen ostovoimasta 70 prosenttia kohdistuu oman kaupungin liik-
keisiin. Tämä luku on pysynyt kohtuullisen vakiona viime vuosina. Hyvin toimi-
vien keskustojen kyky kotouttaa ostovoimansa on merkittävästi korkeampi. 

Taideturistien määrä – lähes100.000 kävijää vuosittain - on pysynyt muutaman 
viime vuoden samoissa lukemissa, mutta on kasvatettavissa kulttuuripääkau-
punkihankkeen myötä. Tällöin yöpymisten, ravintola- ja kahvilapalvelujen käytön 
ja jonkin verran myös muiden palvelujen käytön voi ennustaa kasvavan. Mat-
kailijoiden myötä myös ostovoima olisi kasvatettavissa.

Suunnittelijaryhmän lähtökohdikseen mainitsemia ongelmakohtia:

Keskustan sekavuus, kulahtaneisuus.

Opastusten puuttuminen.

Valaistus on peräisin 60 -luvulta.

Valoristeys koetaan turvattomaksi ja osin toimimattomaksi.

Kauppatori on ankea aukio (HUOM kehittämissuunnitelma on jo tehty ja sen 
hengessä edetään kaupungintalon ympäristössä).

Valtatie vie kaupungin läpi olematta kaupunkimainen väylä.

Keskustori ja kirkon edusta parkkipaikkoina.

Sokos keskeisellä paikalla – laajennuksen toteuttamistapa on koko alueen 
kannalta olennaista.

Tehdas keskeinen maisematekijä.
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2.2.  
Maantieteellinen  
rajaus

Keskusta-alue on rajattu seuraavasti: kaupungintalolta kirkolle, Linja-autoase-
malta Koskelanlammen ympäri. Keskusta on kaupan keskittymä 

Metsä Tissuen tehtaan rooli keskustan maanomistajana on tärkeä Koskelan-
lampeen rajoittuvalla osalla aluetta sekä koko tehtaan rakennuskulttuurin miljöön 
ylläpitäjänä, näkyyhän tehdas keskustan moneen kohtaan

Taidetoimijoista suurin osa sijaitsee keskusta-alueella. Gösta Serlachius taide-
museo ja Myllyrannan taidekeskus kuuluvat liitännäisinä kaupunkikeskusta-alu-
eeseen. 

Kytkentää keskustan kehittämistoimintaan tarjotaan kaupungin kaikille yrittäjil-
le riippumatta maantieteellisestä sijainnista. Toiminnallinen yhteys keskustaan 
kaikkialta kaupunkia on olemassa, ja tätä yhteyttäkeskustan kehittämissuunni-
telmassa nostetaan esiin ja korostetaan. Hyvä ja toimiva kaupunkikeskusta on 
kaikille yrittäjille käyntikortti.

2.3. 
Kaupunkikeskustan  
palvelutarjonta  
ja -kulttuuri

Lähtötilanne: palvelutarjonta kohtalainen, kulttuuritarjonta loistava. Järjestöt 
tuottavat ei-kaupallisia tapahtumia. Kaupallisia yhteismarkkinointihankkeita ja 
tapahtumia puuttuu. Jonkin verran tekemistä näyttää olevan yrittäjien 
asenteissa. Ei ole pitkä aika siitä kun tehdas hoiti tapahtumakulttuurin.

Päivittäistavarakauppa on sijoittunut keskustassa molemmin puolin rataa. Ajan-
kohtaista on mahdollinen S-marketin saneeraus/laajennus ja samalla uuden 
paikoitustilan synnyttäminen.

Pysäköintitilaa on lähes kaikkina aikoina riittävästi. Kysyntähuiput ajoittuvat per-
jantain toriaikoihin, ja kesäsesonkina paikoitustila on riittämätön. Kaupungilla 
näyttää olevan käytäntönä ”kahden pysäköinnin systeemi”: koska rata katkaisee 
keskustan, autolla asioidaan erikseen kummallakin puolen rataa.

Pääkatujen varsilla sijaitsee suuri osa erikoiskaupoista. Seppälän puistotien 
puolen liiketilat ovat hyvin käytössä, Keskustorin puolella on paljon tyhjiä tilo-
ja.

Keskusta toimijoineen elää kaiken aikaa – onko elämä sellaista, johon tällä 
suunnitelmalla haetaan suosituksia, jää nähtäväksi.

Erikoistavaroita.: kirjoja, kelloja, silmälaseja ja lahjatavaroita, muotia ja urheilu-
tarvikkeita on tarjolla niihin erikoistuneissa liikkeissä.

Design-tuotteita on useammassa tyyliltään toisistaan poikkeavassa liikkeessä. 
Uutena tulokkaana on antiikki- ja entisöintiliike.

Keskustan hotellihuonetarjonta: nykykysyntään nähden määrä riittävä, sanee-
raus ja erikoistuminen Taidekaupungin imagoon sopiviksi on kesken.

Vaikka muotikauppoja onkin useampia, toivomuksia on esitetty täydentävistä, 
aikuisen naisen ja miehen merkkivaateshopeista. Keskustaan toivotaan myös 
Pirkanmaan alueen omien muotituotteiden esilläoloa.

Nuoret toivovat monipuolisempaa urheiluvälinetarjontaa sekä ilmaisia internet-
pisteitä.

Keskustan liikerakennuksia. 
Liikkeen houkuttavuuteen 
vaikuttavat sisäänkäynti, mainonta, 
näyteikkunat, piha-alue, katutila, 
paikoitusmahdollisuus. 
Asiointiympäristö on paikoin siisti, 
jopa houkutteleva, paikoin 
nuhruinen. Katujen hoito on 
puutteellista, jopa ongelmallista: 
joidenkin liikkeiden sisääntulot 
peittyvät lumivallien taakse. Liikkeet 
työntyvät katutilaan muutamissa 
kohdin. Osalla on tyylikkäät ikkunat. 
Mutta on myös teipattuja ikkunoita, 
särkyneitä ikknoita, kirppareita 
joiden ikkunat ovat varastoina. 
Kahvilat sijaitsevat hieman piilossa 
pääkaduilta katsoen.
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Keskustan kehittämishankkeen aikana tapahtunutta: Tropicana -hotelli on vaih-
tanut omistajaa ja saneerattu, Mäntän Klubi on vaihtanut omistajaa ja markki-
nointi on aktivoitunut, Sampo-talon yläkertaan on saneerattu uutta pitkäaikai-
sempaan majoitukseen soveltuvaa tilaa. 

Keskustaan on tullut seuraavia liikkeitä: lastenvaate, huonekalujen entisöinti, 
kahvila/konditorio, kiinalainen ravintola.

Samana vuonna lopettaneita liikkeitä: halpatavaratalo, kenkäkauppa.

Puutteita: 

kenkäkauppa

levykauppa/musiikkikauppa/pelikauppa

kauneudonhoito/kemikalio/pukeutumis/stailauskahvila

kahvila/terassi keskustorin varrelle.

Kysyntää tyhjiin tiloihin on ollut melko vähän. Keskeisellä paikalla Itätorikadun 
varrella olevassa entisessä Aholaidan tilassa on ollut tilapäisiä taidenäyttelyjä, 
kesällä Mäntän Taideyhdistys, vuoden 2005 loppupuolelta lähtien esimerkiksi 
Mänttä-seuran julistenäyttely ikkunoissa. Kaupunkikeskusta –hankkeen toimis-
to täytti tyhjän liiketilan Länsitorikadun varrella vuodeksi 2005.

Design –tavarataloa on yritetty synnyttää tyhjään liikehuoneistoon – toistaisek-
si ajatus on vireillä.

Liikehuoneistojen vuokrataso on n. 5 e/m2 

Mäntän erikoisuuksia ovat: museokaupat, Myllyranta, jossa taidemyyntiä, Teh-
taan paperikauppa.

Erittäin vilkas kauppatori yhtenä päivänä viikossa. Toimintaa myös talviaikaan! 

Teematyhmissä pidettiin tärkeänä, että liikkeet ovat tulevaisuudessakin pieniä 
kuten nyt, että ovelta ovelle ei ole pitkä matka, että näyteikkunoita avataan lisää, 
ovensuita ja sisääntuloja elävöitetään ja tehdään entistä tyylikkäämmiksi( kyltit, 
standit).

Katettua tyylikästä ”taidekäytävää”, kokoontumis ja siisääntulotilaa toivotaan 
Sokoksen uudisrakennuksen yhteyteen.

2.4  
Teollisuus-, kulttuuri-  
ja taidekaupungin  
kaupunkikuva

Mäntän kaupungilla on selkeä keskusta bulevardeineen. Näkyvissä on puutar-
hakaupungin perinne. Teollisuuslaitokset luovat voimakkaasti kaupunkikuvaa. 
Maamerkkejä ovat tehdasmiljöön ohella kirkko, kaupungintalo, Valkoinen talo 
ja Myllyranta.

Mäntässä on merkittävä rakennusperinne niin teollisuuslaitosten kuin aikoinaan 
niiden ympärille syntyneen yhdyskunnan muidenkin rakennusten osalta. Osa 
vanhaa miljöötä on purettu. Nykymiljööstä on suojeltu tehdas ympäristöineen, 
kirkko, Valkoinen talo

Kaavoitus tukeutuu kulttuuriympäristön arvoihin. Rakennettu ympäristö otetaan 
huomioon, ja mahdollinen uudisrakentaminen ja uudet yhdyskuntarakenteet 
pyritään sopeuttamaan nykyisten arvorakennusten ja bulevardien linjaamaan 
kaupunkitilaan. Arvorakennuksia ei enää muutamaan vuosikymmeneen ole juu-

Taidekaupunki Mänttä on suunniteltu 
hyvin kaupunkimaiseksi. Seppälän 
puistotie on alun perin toteutettu 
bulevardina. 
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ri purettu. Kaupunki kasvaa keskusta-alueella vain tiivistämällä. Tavoitteena 
mahdollisen lisärakentamisen kohdalla on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. 
Tärkeää rakennusten säilyttämisen kannalta on etsiä niille mahdollisia uusio-
käyttäjiä, mikäli vanha käyttötarkoitus väistyy.  Uusi, arkkitehtuuriltaan kiinnos-
tava, miljööseen istuva rakennus kohottaisi kaupallisen keskustan ilmettä. Tilaa 
uudisrakennuskohteille kaupallisessa keskustassa on mahdollista luoda kaa-
voituksen keinoin.

Kaupunkikuvan kannalta on ehdoton vaatimus, että kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaat rakennukset ja ympäristöt hoidetaan ja vaalitaan. Osa rakennuksista 
onkin erittäin hyvässä hoidossa kiinteistönomistajien toimesta.  Nykyistä julkisen 
katutilan hoidon tasoa on pyritty kautta linjan pitämään korkealla jo nyt, mutta 
kaupungin tavoitteena on laatutason parantaminen. Tavoitteeseen liittyy yksit-
täisten kiinteistöjen omistajien innostaminen julkisivutyöhön ja pihojen ja sisään-
käyntien edustojen kohentamiseen

Kirkkopuisto istutuksineen ja veistoksineen toimii kesäaikaan kaupunkitilan jat-
keena, mutta puiston avaamista katu- ja toritilaan päin on harkittu. Liikekeskus-
tasta puuttuvat tiiviit, asukkaita miellyttävät kohtauspaikat.

Mäntän kaavoituksesta ovat kaikkina aikoina vastanneet tunnetut arkkitehdit, 
ja taso halutaan säilyttää korkeana edelleen.

Taidekaupungin kaupunkikuva ei muodostu ainoastaan rakennuksista. Kau-
punkikuvan muodostaa koko fyysinen ympäristö: rakennukset, kadut, tiet, jal-
kakäytävät, puistot, valaistus sekä kaupunkitilassa tapahtuva toiminta ja hen-
kinen ilmapiiri.

Mäntän alueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristökohtei-
ta, joiden säilyminen on tavoitteena maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Mu-
seoviraston luetteloimiin kohteisiin kuuluvat Mäntässä Metsä Tissuen tehtaat ja 
yhdyskunta siten, että alueeseen kuuluvat paperitehtaan tehdasalue, pääkont-
tori, johtajiston asuntoja, Asemankulman alue, Mäntän Klubi, yhtiön puutarha-
rakennukset, kirkko ja Joenniemen kartano.

2.4.1. Kadut

Katujen kunnossapitoon ja rakentamiseen ei ole pystytty panostamaan viime 
vuosina, ja tästä syystä ne ovat myös keskustan alueella osittain huonossa 
kunnossa. Katujen yleisilme on ankeahko johtuen siitä, että suunnittelussa ja 
rakentamisessa ei aikoinaan ole riittävästi huomioitu ulkonäköseikkoja. Kes-
kustan torialueesta osa (kirkon edessä oleva) on kivetty, osa kestopäällystetty. 
Seppälän puistotien pohjoispäässä (kaupungintalon edessä) Kauppatorin py-
säköintialue on päällystetty. Torialue on osittain sirotepintauksella päällystet-
ty.

Katuverkon nykytilasta ja toimimisesta/toimimattomuudesta on teemaryhmissä 
esitetty näkemyksiä ja kokemuksia kaupungin virkamiesten, poliisin, autokoulun 
opettajan, vammaisten edustajan yrittäjien ja taideopastajien toimesta.

Kävelykeskusta-ajatuksesta: Torialueiden kehittäminen, puistojen kehittäminen, 
rantaraittien kehittäminen nostettiin teemaryhmissä esiin tärkeinä kehittämis-
kohteina. Tarvetta laajaan kävelykeskustaan ei ole, koska kaupunki rakentuu ja 
palvelut sijoittuvat leveiden bulevardien varsille. Bulevardikatujen ulkonäkö ja 
väljyyden vaikutelma kadulla on tärkeä säilyttää. Pienimuotoisesti voi toteuttaa 
kävelykatua tai –kujaa esim. Sampotalon molemmin puolin sekä leventämällä 
jalkakäytävää.

2.4.2. Rakennukset

Mäntän historialliset rakennukset on inventoitu. Uudempien rakennusten arvos-
ta, tyylistä ja kunnosta ei ole kuvausta.

Tehdasalue muodostaa 
rakennustaiteellisesti merkittävän ja 
yhtenäisen kokonaisuuden.

Koskelanlammen uimalaitos oli sekä 
katseenvangitsija että virkistyskeidas.

Mäntän kaupallisesti vilkasta keskustaa 
30-luvulla.

Osuusliike Männyn kortteli loi aikanaan 
kaupallisen rakentamisen perinnettä. 
Nyt korttelissa toimii hotelli, ravintola 
sekä opiskelija-asuntola.
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Tehdasmiljöö kaipaa joiltain osin kohentamista, minkä vastuun yhtiö kokeekin 
kuuluvan itselleen.

2.4.3. Yleiset alueet

Seuraavassa käsitellään julkisia tiloja: torialueita, puistoja,rakennusten edusto-
ja, rakentamattomien tonttien tilaa Mäntässä.

Mäntän torista on valmistumassa kehittämissuunnitelma, jota tekee Anneli Veh-
kaniemi. Luonnos on esitelty teemaryhmäle.

2.4.4. Julkisten taideteosten paikat

Veistokset

Kaupungin keskustassa on useita huomattavia julkisia veistoksia. Suurin osa 
kuuluu taidesäätiön kokoelmiin.

Taidesäätiö on sijoittanut veistoksia Joenniemen kartanon puiston ohella myös 
keskustaan. Niitä on Kirkkopuistossa, G.A.Serlachius –museon edustalla, 
kaupungintalon edessä, Koskelanlammen rannassa ja Mäntän Klubin puis-
tossa. 

Veistoksiin voi tutustua omatoimisesti, museoiden järjestämillä opastetuilla kier-
roksilla tai virtuaalisesti museoiden nettisivuilla.

Keskustan yleisssuunnitelman laadinnan jälkeen taideteoksille on mahdollista 
etsiä sopivia paikkoja.

2.4.5.Kaupunkikeskustan asukkaat

Keskustan alueella on suhteellisesti ottaen paljon asukkaita. Mäntän keskusta 
ei ole ns. kylmä keskusta, joka tyhjenisi illoin, johtuen siitä että asukkaat liikku-
vat kaduilla ja valot palavat asuntojen ikkunoissa. Keskustaa käyttävät kuitenkin 
eri ihmiset päivisin ja iltaisin. 

Asuintalojen kivijalkakerrokset ovat liikekäytössä pääkatujen varsilla

Yhteistyö asukkaiden kanssa on käynnistynyt Hallituskadun osalta. Taloyhtiöi-
den innostaminen kunnostustoimiin esim. talkooavustuksin nousi esiin tässä 
yhteydessä.

Keskustan asukkaat joutuvat myös ottamaan kantaa Keskustorin yöelämään, 
joka Mäntässä jatkuu neljään viiteen aamuyöllä. Keskustan ravintolat ja grillit 
ovat auki myöhään ja kokevat valvonnan ja vartioinnin lisäämisen tärkeäksi 
osaksi kehittämistoimintaa. 

Asukasilta: Hallituskadun kiinteistön omistajat ja asukkaat kutsuttiin keväällä 
keskustelutilaisuuteen, jossa kaupungin edustajan kanssa käytiin läpi kadun ja 
kiinteistöjen kehittämisideoita, toivomuksia sekä nykytilannetta. Keskustelussa 
merkittävin huomio oli, että asukkaat ovat tehneet jo oma-aloitteisesti talkoo-
työtä ja ovat valmiit sitä jatkossakin tekemään piha-alueidensa parantamiseksi 
ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Ongelmana pidettiin autolla liikkujien välinpitämät-
tömyyttä liikennesäännöistä, esimerkiksi ajamista pyörätiellä kielloista huolimat-
ta. Kehittämisideoina käsiteltiin yhteisen puistoalueen kunnostamista sekä jät-
teenkäsittelyn parantamista.

Kaupunkitapahtumien yhteydessä torin varren asukkaat joko mielestään saavat 
etua siitä, että ovat keskeisellä paikalla, tai kärsivät mahdollisista liikennekat-
koksista , väkijoukoista ja korkeasta melutasosta, kenties pakenevat mökille. 
–Kokemukset esimerksi Mäntän Vapusta osoittavat, ettei ristiriitaa asukkaiden 
ja järjestäjäyhteisöjen välille syntynyt, vaikka osanottajia päivän mittaan oli par-

Veistoksia on toivottu lisää kaupunki-
alueelle. Myös vaihtuvia taideteok-
sia. 

Ennen tässä kiinteistössä toimi 
ravintola Mänty, nyt hotelli- ja 
ravintolapalveluja tarjoavat Tropicana, 
Havanna ja Casanova. 
Korttelikiinteistöä kehitetään hotellia, 
ravintolaa, terasseja ja pihaa uusimalla 
ja saneeraamalla. Opiskelija-asuntolan 
tiloihin kiinteistönomistaja suunnittelee 
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haimmillaan tuhatpäin. Pienen kaupungin mittakaavassa tämä on paljon, mut-
ta kaupunki on suunniteltu suurelle väkimäärälle!

Kielteistä palautetta saatiin Taidetori –tapahtumien yhteydessä huonosti toimi-
neista pysäköintijärjestelyistä.  Kokemusta hyödynnetään tapahtumien ja tori-
alueen suunnittelussa liikkeenharjoittajien toivomalla tavalla.

Keskustan hotelli Alexander kunnostaa 
huoneitaan ja hotellikiinteistön piha-
aluetta Taidekaupungin imagon 
mukaiseksi.

Viihtyisää kävelypainotteista ympäristöä 
Valkoisen Talon ja vanhan apteekin 
talon Old Alexanderin ympärillä

Vanhan apteekin talossa 
Koskelanlammen rannassa toimii 
nykyään ravintola Old Alexander.



22Taidekaupunki Mänttä -  
itsessään taideteos

 

3. 
Taidekaupungin 
keskustan  
kehittämis- 
suositukset
Pirkanmaan asiointi- ja vaikutusaluetutkimuksen mukaan Mänttä pitää pintansa 
vaikutusalueensa (lähinnä Vilppula) ensisijaisena keskuksena..

Mänttään ei ole suunnitteilla isoja keskustan ulkopuolisia kaupan yksiköitä, vaan 
uudistukset ja laajennukset tapahtuvat todennäköisesti olemassa olevien liik-
keiden puitteissa ja liikepaikoilla. Tämä on ollut uudistumista suunnittelevan 
S-marketin tarkoituksena. Uutena tulokkaana Mänttään keskustan linja-auto-
aseman puoleiseen reunaan on hakeutumassa tavaratalotyyppinenliikeraken-
nus. Uusia yrityksiä on syntynyt hyvinvointipalveluihin sekä ravintola-alalle. Li-
säksi keskustassa aloitti entisöinti ja antiikkiliike. 

Parhaat kasvunäkymät ovat odotettavissa metalliteollisuudessa ja kaupan alal-
la (Lähde: Pirkanmaan talous 2005). 

Tässä raportissa julkisen ympäristön kohentamista esitetään kautta linjan:

Tärkeimpiä katukuvaan vaikuttavia uudistuksia tulevat olemaan

-Uudet tori- ja katujärjestelyt, joihin liittyy päällysteiden ja reunakiveyksien vaih-
toa Länsi- ja Itätorikaduilla, Hallituskadulla ja Kauppakadulla. Itätorikadulla le-
vennetään jalkakäytävää. Sampotalon ympärille on mahdollista synnyttää ja-
lankulkupainotteista korttelia.

-Kävely- ja pysäköintialueiden merkitseminen. Jalankulun ja pyöräilyn edellytys-
ten parantaminen selkeillä reitityksillä ja lisäämällä pyörätelineitä.

-Huomion kiinnittäminen myös katutilan hyvään huoltoon.

-Viheralueiden kunnostus ja hyvä hoito.  Istutusten lisääminen. Kiinteistöjen 
omistajat, asukkaat ja yrittäjät voivat omalta osaltaan lisätä ja hoitaa istutuksia 
ja somistuksia kaupunkitilassa.

Kaupallisen ilmeen elävöittäminen:

-Asiointiympäristön laadun kohottaminen on tärkeää myös kiinteistönomistajien 
ja niissä toimivien yritysten omin keinoin: julkisivujen kunnostus, tuotteiden ja 
mainosten esillepano katutilassa liikkeiden edustalla, liikkeiden edustojen kun-
nossa- ja siistinäpitotyöt.

Oletettavissa oleva kehityskierre:

-Toteutuessaan uudet liikerakennukset vetävät muutkin liikkeet mukaan ehos-
tamaan tilojaan ja tätä kautta koko keskustan-alueen kaupallinen ilme kirkas-
tuu. 

-Uutena kaupalliseen toimintaan nykyistä erikoistuneempana katuna kehittyy 
Kauppakatu.
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Mäntän matkailupalvelut ja kehittyvä keskusta

Taidemuseoilla pysyvine ja vaihtuvine näyttelyineen ja elämyksellisine osioineen 
on huomattava tarjonta aistinautintoja. Usein tarjontaan on kytketty ravintola- ja 
kahvilapalveluita.

Erityisesti tapahtumaviikkojen aikana ja taideretkeläisten kohdalla on arvioitu, 
että kaupunkikeskustan palvelut voisivat täydentää museoiden tarjontaa. Alkuun 
kyse on keskustan palveluiden yhteismarkkinoinnin toteuttamisesta. Kun tai-
deturistit löytävät keskustan palvelut, palvelujen voi olettaa piristyvän ja kehit-
tyvän edelleen.

3.1.  
Fyysistä ympäristöä  
koskevat suositukset

Suunnitteluryhmä, johon kuuluivat arkkitehdit Mikko Heikkinen ja Markku Ko-
monen, liikennesuunnittelijat Pentti Murole ja Jukka Syvälahti sekä valaistus-
suunnittelija Joel Majurinen, päätyivät seuraaviin, fyysistä ympäristöä koskeviin 
suosituksiin:

Kaupungin keskusta muodostuu kahdesta ristikkäisestä pääakselista: Valta-
tiestä ja kirkon ja kaupungintalon välisestä katu- ja toritilasta.

Keskustan kaupunkikuvallinen ja liikenteellinen kehittäminen keskittyy tälle alu-
eelle.

3.1.1.Mäntän risti

Risteyksen keskipisteeseen rakennetaan kiertoliittymä, joka parantaa liikenne-
turvallisuutta ja antaa mahdollisuuden rakentaa maamerkki, josta voi syntyä 
Mäntän symboli.

3.1.2. Valtatie

Kaupungin sisääntuloväylä Valtatien pientareiden perkaus, uudet katuvalot sekä 
istutettava puukuja tekevät sisääntuloväylästä kaupunkimaisen katutilan.

Valtatien molempiin päihin rakennetaan opastaulut, jotka kertovat keskustan 
rakenteesta ja taidekaupungin toimipisteistä. Kolmas opastaulu vanhan torin 
tuntumaan.

3.1.3. Seppälän puistotie

Puistotien kehittämisen painopiste on katuvalojen uusimisessa ja kaupunginta-
lon edustan liikennejärjestelyissä.

Kiertoliittymä selkeyttää liikennettä ja korostaa kaupungintalon roolia kaupungin 
hallintokeskuksena kirkolle johtavan akselin toisena päätepisteenä.

Öisen ralliajon hillitsemiseksi ajoradat on suunniteltu yksikaistaisiksi.

3.1.4. Keskustori/Kirkkotori

Toriaukio on Mäntän tärkein kaupunkitila ja sitä kehitetään määrätietoisesti. 
Nykyisellään liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ovat sekavia.

Torialue muutetaan kiilamaiseksi ja pysäköinnistä vapaaksi kaupunkiaukioksi, 
jota puurivit ja tyylikkäät valaisimet reunustavat. Torin pinnoite tehdään korkea-
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tasoisesta kivimateriaalista, joka kattaa myös torin poikki tulevat liikenneväy-
lät.

Paikalla olevalle grillikioskille osoitetaan korvaavat tilat, joihin pääsy autolla var-
mistetaan.

S-marketille ehdotetaan uudistamissuunnitelmaa, joka sisältää paviljonkiraken-
nuksen myös tontin torin puoleisella laidalla itse marketrakennuksen lisäksi. 
Näin taattaisiin tontin rakentaminen kaupunkikuvaan sopivalla tavalla.

3.1.5.

Kauppakadulle istutetaan puurivistö ja sijoitetaan niiden lomaan kadunvarsipy-
säköintipaikkoja.

3.1.6. Koskelanlampi

Lammen ympäri rakennetaan valaistu kävelypolku. Tehdasrakennusten lammen 
puoleiset julkisivut koroistusvalaistaan. Lisäksi seinille ehdotetaan heijastettavia 
valoesityksiä.

3.1.7. Liikennejärjestelyt

Muutoksia ehdotetaan seuraaviin kohteisiin: Valtatie, Tehtaankatu, Kauppakatu 
sekä Seppälänpuistotie/Itä- ja Länsitorikadut. Muun muassa uusia liittymiä ja 
ajosuuntien muutoksia ehdotetaan. 

Keskustorin ja vanhan torin alueella muutoksia esitetään myös kevyen liikenteen 
osalta rajaamalla kevyelle liikenteelle torialuetta ja levennettyjä jalkakäytäviä sekä 
uuttaa pyörätietä. Pysäköinti ehdotetaan korvaaviin kohteisiin pois Keskusto-
rilta ja vanhalta torilta.

3.1.8. Valaistus

Keskeiset liikenneväylät ja kaupunkitilat ehdotetaan valaistavaksi pimeinä vuo-
rokauden- ja vuodenaikoina. Tapahtumiin ja juhliin esitetään erikoisvalaistusjär-
jestelyjä.

Tekniseksi ratkaisuksi suunnitelmassa on valittu Thorn Aviso –ulkovalaisinsarja, 
josta modifioidaan Mäntän kaupungille nimikkovalaisin.

Projisointikäyttöön ehdotetaan projektoritorneja eri puolille kaupunkia heijasta-
maan valoteoksia seiniin.

KOKO SUUNNITELMA www.mantta-seura.fi ja www.mantta.fi

3.2  
Teemaryhmissä esitettyjä  
ideoita ja -suosituksia

Seuraavat ajatukset ja suositukset ovat syntyneet teemaryhmätyöskentelyssä. 
Niitä ovat myös lähettäneet ulkopuoliset henkilöt yhteisesti tässä prosessissa 
käsiteltäviksi. 

3.2.1. Opasteet: riittävää huomiota herättäviksi. 

Keskusta on tehtävä hyvin hahmotettavaksi ja tavoitettavaksi kävellen, pyöräil-
len ja autoillen
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Taide liikuttaa ihmisiä – käänny taidekaupunkiin! Taideteoksia jo Orivesi-Keuruu 
–tien varteen houkuttelemaan matkailijoita Taidekaupunkiin. 

Keskustaan johtava Taidepolku (Lemmenpolku) Joenniemestä ja Honkahovista 
kunnostetaan ja merkitään karttoihin sekä maastoon. Toisesta suunnasta tule-
va Taidetie mukaan lukien kevyen liikenteen väylä kunnostetaan ja merkitään, 
Taidetieltä edelleen reititys Mäntänvuorelle. Koskelanlammen ympärysreitti osak-
si Taidepolkuverkostoa. Reittien solmukohta keskustan Toteemilla.

Sairaalantie kehitetään Taidetieksi, jota kautta ohjataan nimenomaan taidetu-
ristiliikenne.

Orivesi-Keuruu –tien risteykseen (Mustalahti) ja Vilppulan kautta tultaessa tien 
varsille pystytetään valaistavat toteemit, jotka kertovat Taidekaupunki Mäntän 
sijainnin ja taidekohteet. 

Suuret taulunkehykset ja pohjat tien varsille, niihin vaihtuvat taideteokset, esi-
merkiksi heijastustekniikalla toteutettuna. Tai kyseessä voi olla digipinta.

Näkötornin pienoismalli (sopivan korkuisena) Sairaalantien risteykseen. Tässä 
näkötornissa lukisi Taidekaupunki Mänttä (talvella valo loistaisi tornista). 

3.2.2. Keskustan palvelut löytää hyvin opasteiden avulla

Keskustan palvelut löytyvät hyvin yhteisen palvelutoteemin, kartan, tapahtuma-
kalenterin ja yhteismarkkinoinnin keinoin. 

Ehdotus: Keskustan infototeemi

Nykyisen taulun tilalle tyylikäs valototeemi, johon keskustan liikkeet ostavat 
oman mainostilansa. Pohjana keskustan kartta. 

Toinen/muu mahdollisuus: Digipintaa rakennusten julkisivuihin. 

Kustantaja: Metsa-Tissue? Ylläpito: Lions Club? Sama kartta pienempänä, 
esim. painettuna julisteena, liikkeiden sisääntulotiloissa ym. sekä julkisisissa ja 
–taidekohteissa. Valaistuja pylväitä tai näkötornin pienoismalleja, valotauluja, 
digipintaa, kuituja. Kesällä itse rakennelman tulee olla huomattavan tyylikäs 
(näkötornin kopio, muu paikalle suunniteltu toteemi).

3.2.3. Asiointi- ja oleiluympäristöstä omaleimainen ja houkutteleva

Kaupunkikeskustasta tehdään pienin elein yhtenäisempi ja entistä tiiviimpi ole-
matta tylsä.

Nykyisten rakennusten puitteissa pyritään avaamaan ovia ja ikkunoita, käyttä-
mään ulkomainoksia, tuomalla tarjontaa liikkeiden edustalle, sijoittamalla mar-
kiiseja, terasseja ja penkkejä katutilaan. Ideana on, että koko ajan on jotain 
katseltavaa, ei kuolleita seiniä tai kulmia.

Mielenkiintoa voi jokainen toimija lisätä toisaalta käyttämällä yhtenäisiä tyylik-
käitä kalusteita ja mainoksia, toisaalta taas tarjoamalla jotain omaa, oman liike-
idean ja tradition mukaista.

Lisäksi yllätykselliset valaistuskohteet/tapahtumat/vaihtuvat näyttelyt.

Yhteinen liike-/markkinointi-idea ja ilme: 

”TAIDEKAUPUNKI MÄNTTÄ – ITSESSÄÄN TAIDETEOS” tarrat tai kyltit ikku-
noihin.

Samanhenkiset opasteet keskustaan: keskustan palveluista kertovan toteemin 
hengen mukaiset, liikkeiden edustan siirrettävät mainostelineet, liikkeiden ikku-
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noihin sijoitettavat yhtenäiset kyltit/schabloonat.

Puiset ulkostandit: taulun kehykset, teetetään Vilppulan vankilassa tms. (yrityk-
set teettävät).

Design manual Tanskan Odensen tapaan. Esimerkit ja ohjeistus mainoskylteil-
le ja standeille, näyteikkunaschabloonoille, valoille, istutuksille, pyörätiemerkeil-
le, penkeille, pylväille

Tapahtumatoreille designataan ja tehdään paperista katokset, kojut, iglut tai 
tiipiit. (Taideseura tms. organisoi.)

Teippaukset pois. Näyteikkunat tyylikkäiksi. Kesällä kukkia, talvella valoja ja 
lyhtyjä (shabloona).Käsityöläistori, -liikkeet, työtilat. Kauppaopiskelijoiden käyt-
täminen somistajaharjoittelijoina?

Ikkunat pestään ja valaistaan. Elävä taulukangas ikkunaan, sisälle projektori/
datatykki, jonka avulla tuotetaan esimerkiksi taulu ikkunaan.

Vilppulan vankilassa voisi teettää taulun kehyksiä A-standeiksi.kuten Lahdessa 
teetettiin Muotoiluinstituutilla. 

Kohtaamis- ja oleskelupaikkojen stailaus. Uudistusta vaativia kohteita: Itkumuu-
ri, Sokoksen edusta, johon katos/kioskirakennus, Hallituskadun ja Valtatien 
välisen tontin kunnostaminen puistoksi/pysäköintialueeksi. Linja-autopysäkit 
katetaan tyylikkäästi Mäntän omilla katoksilla ja eteen kivipenkit.

Katupintojen ja kalusteiden yhtenäinen ilme: Mäntän omat katokset, penkit, 
pyörätiemerkit, roskakorit. Katuympäristön ja valaistuksen laatu. Kuvassa ole-
vien penkkien tapaan Mänttään voisi teettää oman vaakunaeläimen ilveksen 
päillä varustetut penkit. 

Yksityiskohtaista suunnittelua tarvitaan mm. pyöräteiden merkitsemiseen. Tai-
dekaupunki laatii omat designinsa pyörätiemerkinnöille, pyörätelineille, roskik-
sille jne. järjestämällä design –kilpailun.

Puistojen ja rakentamattomien tonttien, tonttien reunustojen stailaus istutuksin 
ja kalustein: osviitta kauppatorisuunnitelmasta. Kaupunki yhdessä tonttien/kiin-
teistöjen omistajien kanssa.

Yleiset käymälät – sellaisenkin voi tehdä taideteokseksi uudistuvien torien yh-
teyteen.

3.2.4. Julkisten veistosten ja taideteosten hankkiminen ja 
sijoittaminen kaupungille. Taiteen näkyvyyden lisääminen 
katukuvassa. 

Veistoksia ja ympäristötaidetta lisätään puistoihin, aukioille, risteyksiin ja muihin 
sopiviin paikkoihin. (Gösh Serlachiuksen Taidesäätiö, muut rahoittajat.)

Katsottava sopivat paikat joihin voi hankkia vaihdettavia taideteoksia. Vrt. Jaak-
ko Peraun teos/Isoniemi.Teemaryhmille esiteltiin m. paperikoneen osista tehty 
teos, jolle esitettiin paikkaa keskustassa. 

Keskustori ja vanha tori taide- ja tapahtumatoriksi. Taidetoreja järjestetään. (Alu-
een taideseurat, yrittäjät.)

Iltatorit ja kirppikset. Taidehuutokaupat.

Taidekäytäviä ja katoksia täydennysrakentamisperiaatteella keskustaan, esi-
merkiksi Sokoksen ja Sampotalon yhteyteen

Taideteoksia hankitaan aktiivisesti myös julkisiin sisätiloihin. 
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Myös liikeyritykset lisäävät taideteoksia tiloihinsa ja näyteikkunoihinsa.

Myös vaihtuvia taideteoksia.

Ääniteoksia kokeillaan.

Etsitään tiloja seinä- ja katumaalauksille ja toteutetaan niille teoksia.

Pantomiimipatsaita, taulujen henkilöiden jalkautumisia toteutetaan.

Oppaita palkataan sesonkiajoiksi myös näkösäle kaupungille, johdattelemaan 
julkisten taideteosten luo sekä museoihin. Oppaat tuntevat koko keskustan 
palvelupaletin ja luotsaavat turistit palvelujen luo.

Taiteen jalkauttamisen kaikki ideat: ”tableux vivant” eli taulujen henkilöt esiinty-
vät esim. Vappuna. Tauluesityksiä, jotka voivat olla vaikka yleisökilpailu. (G.A. 
Serlachius -museo, Gösh Serlachius -museo, Mänttä-seura jne.)

Katugrafiikka, katumaalaukset, liikerakennusten seiniin, kerrostalojen päätyihin 
tms. maalauksia tai valotaidetta.

3.2.5. Rakennusten toteuttaminen vanhan mallin mukaan. 

Näkötornin innoittamana toteutetaan uimalaitos, ”kahvimyllyjä” tai muita van-
hoja suunnitelmia tai olemassa olleita rakennuksia, jotka on purettu. Jopa Män-
tänlinna nostettiin esiin tässä kohtaa, mutta päädyttiin esittämään sitä palikois-
ta koottavaksi.

Esitys:

Uimalaitos Koskelanlampeen PIIRROS Uimala voisi toimia talviuimalana, jolloin 
turvallisuus olisi valvottavissa rakentamalla rajat avannolle. Lämmitetyt pukuko-
pit ja valaistu laituri.

Vrt. kesällä uimalaitos Myllyrannan viereen. Pukukopit ja laituri.

3.2.6. Katutilan ja puistoalueiden nykyistä parempi hoito. 

Kaupungin tulee hoitaa katutila ja puistot tyylikkäästi. Talkoita kaupunkilaisille, 
esimerkiksi kevätsiivous (”hiekkamyrsky”).

Sesonkeina julkista tilaa hoidetaan esimerkiksi työllisyystöinä, opiskelijoiden 
kesätöinä.

Kaupunkilaisia innostetaan oman ympäristön hoitoon esimerkiksi istutuksin, 
pihavaloin tai osallistumalla yhteisten tilojen kunnossapitotalkoisiin.

Taidekaupungin roskikset voisi vaikkapa nuoriso suunnitella ja maalata. Vastuu 
kaupungilla; yhdistykset osallistuvat järjestämiseen.

3.2.7. Lasten Mänttä

Kesällä tapahtumia lapsille, mm. katumaalausta ja muita taidepainotteisia teh-
täviä. Majanrakennusta paperista tms. Askarteluohjaajan kärry/ohjaus.

Kirkon edessä voisi olla kesäaikana siirrettävät nakkikärryt, jalkautunut jääte-
lönmyyjä ja lapsille rakennuspalikoita, joista syntyy Mäntänlinna.

Talvella lapsille lumikasa/jääliukumäki Keskustorille. Hiihtokilpailut, esim. viesti, 
keskustassa. Kansainvälisiä vieraita ottamaan osaa kisaan.

Lapsiparkki sopivaan tyhjänä olevaan liiketilaan keskustassa lauantaisin (ellei 
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ole ulkoaktiviteettia lapsille), jolloin lapsille mukavaa tekemistä sillä aikaa kun 
vanhemmat käyvät kaupoissa.

3.2.8. Esteetön ja kaikkien liikennöitävä Mänttä

Rakennettavan katu- ja toritilan tulee olla korokkeetonta, mm. kirkkoon tulee 
olla esteetön pääsy pysäköintialueilta.

Lumityöt hoidetaan niin, ettei lumi kasaannu esteiksi liikkeiden edustoille ja 
kulkureiteille. Liikkeiden edustojen talonmiestasoinen huoltaminen. Toteutus: 
kaupunki, kiinteistöjen omistajat/yrittäjät itse.

Potkukelkkailtavien, pulkkailtavien väylien tekeminen ja kunnossapito talvella 
jalkakäytävien ja pyöräteiden ym. yhteydessä. Toteutus: kaupunki yhdessä lii-
kuntaseurojen kanssa.

Koskelanlammen jäälle luistinrata (aidattuna, turvallisuustarkastettuna), iltava-
laistuna. Toteutus: Kaupunki yhdessä liikuntaseurojen kanssa.

3.2.9. Taiteilijoiden asuntoja ja työskentely- ja näyttelytiloja 
keskustaan

Esimekiksi Sampotalon yläkerta, Mäntylinna, Kuusela, Kiusala, Pilvilinnan ala-
kerta soveltuisivat taiteilijoiden työskentelyyn/viipymiseen Mäntässä. Toteutus 
Taidesäätiön toimesta ja (valtakunnallisin) apurahoin.

Taide- ja arkkitehtuurikurssit ja leirit, leirikoulut, stipendit ja rahoitustuet taidea-
lan, taidekäsityön ym. yrityksille jotka tulevat Taidekaupunkiin.

3.3.  
Kulttuuri- ja taidekaupungin  
positiivisen imagon luominen 

Kaupungintalon, matkailupuolen jne. puhelimiin vastataan ”Taidekaupunki Mänt-
tä”.

Tavoitteeksi iloinen pieni kaupunki, jossa viihdytään, jossa tutustutaan, johon 
palataan ja johon tuntemattomankin on helppo tulla.

Paikallistalouden puitteissa lisäarvo on saatavissa palveluja monipuolistamalla, 
palvelun laatua parantamalla, markkinoimalla ja ennen kaikkea suuntaamalla 
markkinointiponnistuksia matkailijoihin. 

3.3.1. Henkilökohtainen palvelu

Palvelujen tasoa nostetaan ja korostetaan pikkukaupungille ominaista henkilö-
kohtaisten huominosoitusten merkitystä. Luodaan vakiintuneita perinteitä asuk-
kaiden ja yrittäjien keskuuteen sekä palveluna matkailijoille. 

Korostetaan, mitä kaikkea Mäntästä saa merkkitavaroista varastojen kätkemiin 
”löytöihin”. Uutta tarjontaa kaivataan ennen kaikkea vapaa-ajan tarvikkeista, 
muotivaatteista ja kengistä, kosmetiikasta, musiikista ja kahvilapalveluista. Näi-
den palvelujen kehittämiseen otetaan vahva paikallinen asenne: nostetaan tar-
jonnasta esiin alueen omat tuotteet ja kehitetään niitä lisää (kyse voi olla vaik-
kapa vain paperisomisteista).

Yrittäjien koulutusta järjestetään. Hyvänä esimerkkinä ravintoloiden palvelutason 
paraneminen Restum –hankkeen myötä.
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Keskustayrittäjien yhteiset tapahtumat, esimerkiksi pitkälauantai kerran kuussa, 
perinteiset markkinat ja juhlapyhien ympärille järjestettävät tapahtumat.

3.3.2. Esitellään ylpeinä keskustan käyntikortit: 

Kirkko, Valkoinen talo, kauppatori (perjantaisin), vanha tori (tiettyinä iltoina, jolloin 
toimii tapahtumatorina), museot, tyylikkäät liikekorttelit (uudistuva Sokos, Sam-
potalon ympäristö, Itä ja Länsitorin kadunvarret jalkakäytävineen ja taskupark-
keineen, muutamia levennettyjä kohtia on otettu kahvilatarkoituksiin, Seppälän 
puistotien varret nykyisenkaltaisena bulevardina, tehdasmiljöö.

3.3.3. Taidetapahtumien näyttämöiden käyttö ympärivuotiseksi: 

Gösta Serlachiuksen Taidemuseo, G.A.Serlachius –museo, Pekilo (ajoittain) ovat 
jo ympärivuotisia kohteita. Ehdotus: Myllyranta ja Honkahovi myös talvikohteik-
si (pysyvät kokoelmat, vaihtuvia näyttelyitä).

Yhteislippu Taidekaupungin kohteisiin, kohteiden välisistä yhteyksistä kertova 
kartta (esite). Keskustan toteemille ja kohteiden pihoille lainattavat (pantti) pol-
kupyörät taidekohteiden välistä liikennöintiä varten, polkupyörien haarukassa 
kiinteät kaupunkikartat, joihin merkitty maamerkit, taidekohteet sekä kahvilat- ja 
ravintolat. Festivaalilättähattu liikennöimään!

Taidemuseoille ulkokäyttöön pimeälle kaudelle soveltuvat kiinteät valaisulaitteis-
tot ohjausjärjestelmineen (valonheittäjät, tykit, vispaimet, gobot) Laitteiden avul-
la on mahdollista näyttää esimerkiksi ulkoseinillä, katupinnassa, katolla vasten 
tummaa taivasta erilaisia kuvia, videota, värejä tai vaikkapa sisällä tapahtuva 
tanssiesitys. Toteutus: Taidemuseot.

3.4. 
Taidekaupungin imagoon sopivia muita,  
yhtenäisiä (brandattavia) ideoita 

Valotaiteen käyttö tapahtumien yhteydessä(Taidetapahtumien näyttämöt valais-
taan omaperäisesti talvisaikaan). 

Erilaisten kaupunkitilojen yllätyksellinen valaisu (valonheittimet viedään uusiin 
paikkoihin): 

Muut kaupunkitapahtumat.

3.4.1. Ajoitetut valotapahtumat

Kaksi kertaa vuorokaudessa junan valaisu kiinteillä, suunnatuilla valonheittimillä, käyt-
täen ajastinta (pimeänä vuodenaikana)

Heijastus. ja valotaiteen käyttö kaupunkitapahtumien yhteydessä, esimerkiksi Pekilon 
konserttien aikana videokuvan heijastaminen rakennuksen seiniin. 

Esim: Yhtiön mailla olevien autotallien valaisu, betoniseinien valaisu, voimajohtojen 
valaisu, savukaasujen/höyryn valaisu. 

Fog screenin käyttö heijastuspintana tapahtumien yhteydessä, onnistuu parhaiten si-
sätiloissa, esim. Pekilossa tai myöhemmin Pirtutehtaassa.

3.4.2. Puiden valaisu, esimerkiksi joulun ajaksi.

Jokaista, jolla mahdollisuus, kehotetaan valaisemaan joulun alla jokin puu,pensas tai 
muu kohde pihalla.
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Mäntän männyt valaistaan jouluna. Taiteilijoiden ja käsityöläisten joulutori – kojuja, tun-
nelmaa myös luonnonvalolla (kynttilät, jätkänkynttilät). 

Joulurauhan julistus: sammutetaan valot esimerkiksi puoleksi tunniksi, vain kynttilät 
ikkunoihin palamaan siksi ajaksi, sitten valot taas syttyvät. 

Yhteiset jouluvaloschabloonat liikkeiden ikkunoille, kiinteistöille (taakse kelpaa mikä 
tahansa sähkölamppu). 

3.4.3. Valotaide kaupunkikuvassa 

Veistosten ja maalausten (tai mainosten) heijastaminen valotekniikan avulla esimerkik-
si Metsä-Tissuen tehtaan seinään (jatkuvaa toimintaa pimeänä vuodenaikana). 

Sokoksen pohjoispuolen julkisivun käyttö heijastustaiteen ja valomainonnan pintana. 
(jatkuvaa toimintaa pimeänä vuodenaikana) 

3.4.4. Kiskobussiliikenne Mänttään. 

Toimitaan kiskobussiliikenteen aloittamisen puolesta. Pysäkit taidekohteiden kohdal-
le.

3.4.5. Ralliajot, vesijettikilpailut, lentonäytöket.

Elvytetään tapahtumaperinnettä uudella tekniikalla ja järjestelyillä. Kehitetään uusia 
toimintoja/vahvistetaan olemassaolevia, esim rullalautailurata, kiipelilyseinä, sirkus, 
tanssiesityksiä kuten vanhojen tanssit näyteikkunassa, moottoripyöräilijöiden kokoon-
tumisajojen kohtaamispaikka ja harrastajien halli, markkinatorit muuntautuvat jalkapal-
lokentiksi Vrt soiva tehdashalli Tukholmassa.

3.4.6. Keskustaan uusi moderni asuinkerrostalo 

Asuntoja seudulle muuttaville. Asuntoja vierastyövoiman käyttöön (vuokrattavissa jous-
taviksi sovittaviksi määräajoiksi).Tonttitarjonnan lisääminen. Lomatonttien kartoitus ja 
markkinointi.

Vanhan rakennuskannan mukaisia uusia asuntoja tai kesähuviloita, esim. ”kahvimyl-
lyt”.

3.4.7. Muuta brandattavaa 

Mäntän vilkas toripäivä perjantaisin. Mainostettava toria (kaupunki). Perinteiksi muo-
dostuneiden yleisötapahtumien kuten markkinat, yrittäjätapahtumat, joulun aika ja 
uutena Vapun kotiseutupäivät koordinointi, tuottaminen ja esiin nostaminen laajempaan 
tietoisuuteen.

MÄNTÄN VAPPU 2006

Mäntän Vappu 2006 tulee olemaan tapahtumien ketju, jolla on Mäntän ja ympäröivän 
alueen imagoa nostava ja aktivoiva vaikutus. Tapahtumaketjun koordinoinnista vastaa 
Mänttä-Seura ry yhteistyössä alueen yhdistysten, kaupungin ja yritysten kanssa. Ta-
voitteena on tuoda esiin alueen omaa osaamista ja palveluntarjontaa sekä luoda yh-
teisöllisesti viihtyisä ja ikimuistettava tapahtumien ketju, jolla on myös kotiseudullinen 
merkitys.

Tänä vuonna vappuaatto on sunnuntai ja vappupäivä on maanantai. Luontaisesti edel-
tävä perjantai ja lauantai ovat Mäntässä vilkkaita ostospäiviä, joiden vetovoimaisuutta 
voidaan yhteistyöllä kohottaa. Alueen yrittäjiä aktivoidaan myynnillisiin ponnistuksiin ja 
tätä tuetaan yhteismarkkinoinnillisesti lehdistön ja radion kautta. 
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Yhteisiin markkinointiponnistuksiin pyritään saamaan sponsoritukea alueen isoimmilta 
yrityksiltä. Tämän lisäksi tarvitaan yrittäjien omaa panosta myynninedistämiseksi ta-
pahtumaketjun aikana. Näillä varoilla Mänttä-Seura ry voi vastata vappuaaton torita-
pahtuman kiinteistä kuluista, jotka muodostuvat järjestyksen valvonnasta, viranomais-
luvista, tekniikan kustannuksista, koordinoinnista sekä pääosin markkinointikustannuk-
sista. 

3.5.  
Last but not least:  
Pirtutehtaasta valotaiteen majakka

Taidekaupunki Mänttä erikoistuu muun taidetarjonnan lisäksi valo- ja valaistussuunnit-
teluun ja taiteeseen. 

Mänttään järjestetään alan asiantuntijoiden ja kiinnostuneiden seminaareja. 

Alan yrityksiä houkutellaan Mäntästä tarjottaviin tiloihin; erityisesti Pirtutehdas sopisi 
valoalan keskukseksi. 

Pirtutehtaaseen sopisi valotekninen laboratorio, jollaista ei ole Suomessa (lähin Sak-
sassa). 

Samoin Pirtutehtaaseen voisi järjestää neuvontaa ja opastusta liittyen valaistukseen 
kaduilla, kiinteistöissä, sisätiloissa, energian käyttöön, valaistuksen merkitykseen tur-
vallisuustekijänä, valaistukseen kaupallisena, esteettisenä jne tekijänä (vrt Lyonin OLAC 
= Outdoor Lighting Application Center).

Myös jokamiehen ratkaisuja ja tekniikkaa näytille ja kokeiltavaksi show room –periaat-
teella. Ikkunapintaan heijastettavia digitaideteoksia: liikkuvia hahmoja ym. Näyttöjä ja 
käyttöliittymiä, joissa värejä ja viivoja ja valoja ja varjoja voi ohjata käsiohjauksella ja 
ikään kuin ”maalata” kuvia. Digitaalisia hologrammeja. 

Esittelyjä, messutapahtumia. Kontaktiverkoston ja asiantuntijakontaktien ylläpito. Va-
lotaiteilijoiden performancet, kokeilut, workshopit. 

Jatkossa Mänttään kehittyy kansainvälinen valotaiteen keskus, joka sijoittuisi kunnos-
tettavaan Pirtutehtaaseen: seminaarit, workshopit, opastus valaistuksen käyttöön 
turvallisuustekijänä ja tunnelmanluojana, valoelementtien yhdistäminen rakennusma-
teriaaleihin, digipinnat, valaistuksen intergrointi kaupunkirakenteisin, rakennuksiin, pi-
hoihin, kalusteisiin.

Toteutus: Veturiyritykset etsitään, samoin erikseen sovittavat tapahtumakohtaiset toi-
mijat. Hankkeen käynnistämiseen etsitään kehittämisrahoitus.

Pirtutehtaan kunnostus (ja mahdollinen omistussuhteenmuutos) ratkaistaan, kun ve-
turiyritys/kiinteistönvälittäjä (yritykset) löytyy. 

Ideat kokosivat kaupunkikeskustan 
isännöitsijä Arja Ranta-aho ja 
projektipäällikkö Marjukka Kulmanen.
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4.  
Suunnitelman  
toteutus  
paloittain
Jatkossa Taidekaupunki Mäntän kaupunkikeskustan kehittäminen tapahtuu eri 
toimijoiden yhteistyönä. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen on sovittava aika-
taulusta, vastuunjaosta, resursseista ja niiden jakautumisesta. 

4.1.  
Suunnitelman toteuttamisaikataulu

Ehdotus:

2006 Kauppatori ja sen ympäristö liikennejärjestelyineen ja valoineen. Opastus-
toteemi. Opastus sisääntulo risteyksiin.

2007 Koskelanlammen ympärys valaisimineen. Julkisia taideteoksia reitin var-
relle. Yksityiskohtainen valoristeyksen, Keskustorin ja kirkon edustan tapahtu-
matorin suunnittelu.

2008 Pysäköintijärjestelyt Sokoksen saneerauksen/uudisrakennuksen yhtey-
dessä.

2009 Keskustori ja kirkon edustan torialue.

2010 Valoristeys.

Osa toteutuksista vie enemmän aikaa kuin yhden vuoden kerrallaan. Rinnalla 
tapahtuu pienimittakaavaista kohennusta ja hankintoja toteuttajien rahkeiden 
ja tarpeiden mukaan: puistojen siistimistä, penkkien hankintaa, valaisinten han-
kintaa, roskakorien kunnostusta, pyörätelineitä. Kiinteistökohtaiset parannustyöt 
vaativat omat toteuttajansa ja resurssinsa ja aikataulunsa. Liikkeiden julkisivujen, 
sisääntulojen, ikkunasomistusten, mainostelineiden laadun kohottaminen kuu-
luu kiinteistöjen omistajille ja kiinteistöissä toimiville yrityksille. Mahdollisen design 
manualin tuottamisen kaupunki voisi teettää/hoitaa designalan opiskelijoiden 
kilpailuna.

4.2.  
Kannattavuus – arvioita  
toteuttamiskustannuksista

Keskustan fyysisen kehittämisen suunnitelman toteuttaminen merkitsee n. 10 
miljoonan euron investointia kaupungille

Tämä arvio sisältää ehdotetut katu- ja liikennejärjestelyt, torialueiden järjestelyt 
ja pinnoitteet sekä keskusta-alueen katuvalaistuksen. Mikäli rakennetaan suun-
nitelmassa esitettyjä muita kohteita: siltoja, kevyen liikenteen väyliä lammen 
ympäri ja Taidetien varteen, ne kasvattavat investointikustannusta.

Valaistustekniikan hankinta laajemmin kuin keskusta-alueen katuvalaistukseksi, 
mm. Koskelanlammen ympärille ja kiinteistöjen käyttöön, olisi mahdollista to-
teuttaa yhteisinvestointeina toimijoiden kesken. Mahdollisuuksia ovat ainakin :
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1- Kaupunki hankkii tekniikan ja vuokraa aikaa yrityksille

2- Valaistusalan yritys asentaa laitteet ja vuokraa niitä kaupungille/yrityksille

Valaistuksen toteuttaminen siten, että pysyvästi on käytössä usean erilliskohteen 
valaisun mahdollistava tekniikka, merkitsee noin 0,5 miljoonan euron investoin-
tia. (Tämä ei sisällä katuvalaisimia, pistemäiset puistoihin, puihin yms. tarvittavat 
valaisimet kyllä).

Investointikustannukset jakautuisivat kymmenelle vuodelle.

Keskustan kehittämiseksi tarvittavan koordinointityön organisointi jatkossa vaa-
tii kaupungilta osarahoitusta, esim. osa-aikaisen työntekijän palkka/palkkiokus-
tannukset.

Valaistuksen ja valotaiteen osaamiskeskuksen synnyttäminen Mänttään vaatisi 
sekin eri osapuolten panostusta hankkeeseen.

Koko suunnitelman toteuttamiskustannukseksi on teknisessä virastossa arvi-
oitu n. 10 miljoonaa euroa. 

Kaupunki käyttää vuosittain kadunrakentamiseen 400.000 – 500.000 euroa. 
Summa pitää sisällään kaiken katuihin, uusiin kaava-alueisiin, katuvaloihin ym. 
liittyvät investointimenot. Mikäli tämä taso säilytetään, kadunrakentamiseen ym. 
kuluu kymmenessä vuodessa 5 milj euroa.

Kauppatorin uudistus katu- ja muine ympäristöineen maksaa n. 300.000 euroa, 
josta puoleen on avustus.

Keskustorin ja kirkkotorin uudistus mahtuvat vuorollaan osittain kadunrakenta-
misen vuosibudjetteihin. Lisäpanostusta tarvitaan rakennustöihin, mm. jalka-
käytävien toteuttamiseen. Kevyen liikenteen sillan rakentaminen sekä liiken-
neympyrä vaativat paljon lisäpanostusta. Laadukkaiden pinnoitteiden  sekä 
valaistuksen ja kalusteiden hankinta eivät nekään sisälly normaaliin vuosikus-
tannustasoon.

Esimerkiksi valaistus maksaa 1500 – 2000 euroa/valopiste sen koosta riippu-
en. 

Vrt.  LIITE Kaupunkikeskustan kehittäminen v. 2006, alustava toteutussuunni-
telma ja aikataulu.

4.3. 
Suositukset kehittämistyön  
organisoinniksi jatkossa

Vuoden koeluontoisen koordinointityön tuloksena hankkeessa päädytään esit-
tämään seuraavia kehittämis- ja tapahtumien tuottamis/koordinoimistyön jär-
jestelyjä :

Tapahtumien tuottaminen yhteistyönä, koordinoinnin järjestäminen provisiope-
riaatteella (hankitaan vastuuhenkilö).

Tapahtumakalenterin laadinta ja ylläpito keskeisillä www-sivuilla(koordinointi 
kuuluu jolle kulle henkilölle, vastuutahot:valittava).

Opastetoteemin/pylväsbanderollin ylläpito: tekstien, logojen ja valojen ajanmu-
kainen toiminta (keskeiset taidetoimijat ja kaupunki vastaavat että tehtävä kuu-
luu jolle kulle vastuuhenkilölle)

Oppilaitosten ja yhdistysten käyttäminen tuottamaan tapahtumia itsenäisesti 
Kaupunki hoitaa luvat juohevasti. Järjestysmiesten organisointi tapahtumiin 
kuuluu kullekin tapahtuman tuottajalle.



��

Teollisuuskäytöstä vapautuviin tiloihin kulttuuri majailemaan, esim. jatkossa Pir-
tutehtaaseen mutta myös pienempiin liiketiloihin. Edullinen tapa pitää yllä jul-
kista ja miksei tyhjänä seisovaa yksityistäkin tilaa on antaa se yhdistyksille. 

4.3.1. Kulttuuri- ja taidetapahtumat

Tarjontaa paljon. Tässä hankkeessa esitetään että taidetapahtumien järjestäjät 
ja keskustan yrittäjät toimivat yhdessä niin, että toiminta ulottuu kaupalliseen 
keskustaan ja palveluista tiedotetaan ja niitä on saatavilla sopivina aikoina. Uu-
tena esitetään TAIDETOREJA(lehtileikkeet) ja JOULUKALENTERIA.

4.3.2. Muut vuosittaiset tapahtumat

Mäntän Wappu 

Valon juhla Syys-lokakuussa (liittyen Näkötornin vuosijuhlaan), siihen liittyen 
Pimeä perjantai, jolloin kaupat ovat auki pitkään ja tapahtumia on keskustas-
sa 

Joulun avaus ja Joulukalenteri (Laatikko)

Lucian päivä on erityinen valotapahtuman paikka. Liikkeet ja asukkaat valaise-
vat ikkunansa, portinpielensä. Lucia ajaa hevosella kaupungilla hämärän tullen. 
Kulkue kynttilöineen? Liikkeet olisivat tuona iltana pitkään avoinna.

Talven pitkät perjantait ja/tai lauantait. Kaupat ja palveluyritykset auki sovittuina 
viikonloppuina esimerkiksi perjantaina klo 20:een ja lauantaina klo 16:een.

Iltatori/kirpputori/taidetoritoimintaa kesäviikkoina, kun on taideturisteja liikkeel-
lä.

3.3..Tapahtumien koordinointi

Esitys: Mänttä-seura koordinoi. Kaupunki avustaa koordinointihenkilön palkki-
oiden verran.

Vastuuhenkilö vastaisi yhteismarkkinoinnin organisoinnista ja tapahtumakalen-
terista. Muu koordinointityö tapahtuisi provisiopalkkiolla.

4.3.4.Tiedottaminen

Opastetauluihin huolehditaan toimijat/palvelut.

Ilmoitukset KMV, Paikkis ainakin.

Tapahtumakalenterin laadinta/ylläpito toimijoiden nettisivuille.

Tiedotustilaisuudet, keskustelutilaisuudet – kukin päätoimija järjestää aihe/ta-
pahtumakohtaisesti.

4.4. Markkinointi

Suositus perustuu toimijoiden harjoittamaan yhteismarkkinointiin.

4.4.1. Yhteiset aukioloajat

Suositus: Yrittäjät päättävät yhteisistä pidennyksistä aukioloaikoihin tapahtumi-
en yhteydessä (pitkät perjantait ja lauantait) ja kesälauantaisin.

Taidekaupunki Mänttä -  
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4.4.2. Keskustan kauppojen ja palvelujen keskittymät

Kaupallista keskustaa kannattaa yrittää kammeta seuraaviin tavoitteisiin:

Vilkas Seppälän puistotien puoli jatkaa kehittymistään monipuolisemmaksi, 
kauppatorin uudistus vaikuttaa myönteisesti tähän alueeseen. Vapautuviin tiloi-
hin saadaan uusia liikkeitä.

Design –tavaratalo, jossa toimii usea yrittäjä, syntyy esim. Keskustorin laidal-
le. 

Sokos ja linja-autoaseman alue kehittyvät vetureiksi, väliin vilkastuu kaupallinen 
alue, myös Kauppakatu kehittyy.

Taidemyynti/myyntinäyttelyt lisääntyvät.

4.5.  
Suositukset  
organisaatioksi jatkossa

Taideturistiopas/tori-isäntä tai –emäntä vilkkaina sesonkiaikoina näkyvästi ka-
tukuvaan.

Yrittäjien aamukahvitilaisuuksia, joihin kaupungin virkamiehet osallistuvat. 

Lasten taidetoiminnan/lapsiparkin organisointi taidetapahtumien sesonkiaika-
na/tapahtumien aikana/pitkälauantaiden aikana.

Nämä kaikki koordinointitehtävät voisi keskittää yksiin käsiin. Palkkaus kau-
punki/yrittäjät puoliksi; osa palkasta provisioina ilmoitustuloista. Oppaiksi, lap-
siparkin ohjaajiksi, ilmoitushankkijoiksi kaupunki voi myös työllistää opiskelijoi-
ta/harjoittelijoita/työllistettäviä. .Oppaiden palkkaukseen museot voisivat osal-
listua.

Kehittämiskeskustelua pitää yllä mm. Mänttä-seura omilla keskustelufoorumeil-
laan. Tähän kaikkien kaupunkisuunnittelusta, kehittämisestä ja kaupunkitilan 
ylläpidosta ja huollosta vastaavien viranomaisten tulee osallistua ja kaupunki-
laisten kannattaa omalta osaltaan osallistua ja olla kuulolla.

4.6.  
Rahoitusta koskevat ideat 

Tapahtumien tuotanto kaupungin, taidetoimijoiden ja yrittäjien yhteistyönä. 
Sponsorointi tavaksi: kaikki alueen yritykset riippumatta siitä ovatko ne keskus-
tassa tai onko niiden omasta toimialasta kysymys hyötyvät siitä, että kaupun-
gissa tapahtuu, joten yritykset osallistuvat tapahtumarahoitukseen sovituilla 
osuuksilla. Tapahtumien tuotantovastuu esimerkiksi Mänttä-Seuralle. Kaupun-
ki tarjoamaan vuosittainen siemenraha.

Tapahtumien yhteydessä yrittäjien yhteismainonnan organisoiminen provisio-
palkkiolla (annetaan tehtäväksi vastuuhenkilölle) Tapahtumanjärjestäjät ja yrit-
täjät rahoittavat ilmoitustilan yhdessä, jyvitetysti.

4.7.  
Seurannan järjestämissuositus

Hankkeen puitteissa syntynyttä tapahtumakulttuuria suositellaan jatkettavaksi 
ja tapahtumien onnistumisen seuranta kannattaisi myös järjestää. 

Hankkeessa syntynyttä tapahtumakulttuuria ja tapahtumien vaikuttavuutta kan-
nattaisi myös vertailla muiden sopivien vertailualueiden vastaaviin toimenpiteisiin. 

Taidekaupunki Mänttä -  
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Esimerkiksi kaupunkeihin, joilla jokin voimakas matkailullinen hanke kuten Tai-
dekaupunki Mäntällä.

Kehityksen seurannan organisointi: kaupungin vastuulle? Esim. opiskelijan opi
nnäytetyönä?Ulkopuolisen konsultin toimesta?

Seurannan järjestäminen on asia, josta valtakunnallisesti kaivattaisiin pilotteja. 
Asiasta voisi laatia hankkeen: kaupunkikeskustojen kehittäminen osana alueen 
matkailullisen kärkihankkeen kehittämistä. Kolmen pilotin (esimerkiksi Taidekau-
punki Mänttä, Jämsä/Himos ja Nilsiä/Tahko) seuranta ja vertailu.

Seurannan järjestäminen vaatii joidenkin tunnuslukujen/tilannekuvien valitsemi-
sen indikaattoreiksi.

Seurataan esimerkiksi:

Julkisia investointeja keskustan kehittämiskohteisiin, esim. rakentaminen, sa-
neeraus, hankinnat.

Yksityisiä/yhteishankkeita, esim. rakentaminen, saneeraus, kalusteet.

Tyhjien liiketilojen tilannetta: tarjontaa/käyttöastetta/kysyntää.

Liiketilojen vuokratasoa.

Vuosittaisten tapahtumien budjetteja, määrää ja osallistumismääriä/toteuttaja-
tahojen panostuksia.

Markkinointibudjetteja.

Kun suunnitelman toteuttaminen on päässyt vauhtiin, yritysten ja asiakkaiden 
kokemusten keruu on ajankohtaista.

Taidekaupunki Mänttä -  
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5.  
Teemaryhmissä 
pohdittua:  
Keskustojen  
kehittämis- 
haasteesta  
Mäntässä  
ja muualla
Taidekaupunki Mänttä,  
oikea pieni kaupunki

Kaupungissa, vallankin sen ytimessä ihmiset ja mielihalut kohtaavat, ikiaikaises-
ti, monenlaisissa merkeissä. Nykyaikana keskustaan tullaan tyydyttämään ai-
neellisia ja läheisyyden tarpeita mutta enenevästi myös vain viihtymään. Kau-
punkielämään kuuluu, että ihmiset voivat kohdata sattumanvaraisestikin. Kau-
pungissa löytyy aika ja tila, jossa ihmiset voivat kokoontua ja nauttia – julkinen 
tila, jossa ei tarvitse olla tehokas, ja yksityiset tilat, joissa kaupunkilainen on 
maksava tai mahdollinen asiakas.

Kohtaamisista jää parhaimmillaan muisto, joka saa ihmisen tuntemaan juuri 
tämän ympäristön kodikseen tai yrityksensä kasvualustaksi, vaikka elämän 
kenttä sinänsä olisi laajakin, vaikka koko maapallo.

Pohditaan paljon myös sitä, onko paikalla enää merkitystä ihmisen elämän 
vaiheissa. Nykyaikana näyttäisi siltä, että paikan merkitys on katoamassa. Ih-
minen voi elää ja työskennellä ja olla yhteydessä muuhun maailmaan miltei 
mistä paikasta tahansa.

Pienellä hyvin hoidetulla kaupungilla, markkina-alueella, on puolensa, jotka saat-
tavat nousta arvossaan yhtä jalkaa ”paikattomuuden” yleistymisen kanssa. Voi 
vain arvailla, mikä on juurtumisen ja kotiseudun paino verrattuna esimerkiksi 
hyviin logistisiin palveluihin ja yhteyksiin tulevaisuudessa? 

Avoin oleskelukulttuuri on rantautunut luterilaiseen Suomeen, ja sen myötä tai 
puitteiksi sille, keskustoja kehitetään kaikkialla. 

Kehittämistä pidetään itsestään selvänä, vaikka monet kaupungit käyvätkin 
painia siitä, pitääkö pikemminkin kehittää lähiöitä tai kauppakeskuksia tai sosi-
aalipalveluja tai kulttuurielämää. Keskustoja kehitetään ja jalostetaan koska 
niissä tiivistyy koko kaupungin henki ja elämä.

Mänttä on syntynyt teollisuuskaupungiksi. Ajan aatteiden mukaisesti kaupungin 
tuli olla ihanneyhteisö, joka houkutteli ja piti huolta työvoimasta ja sen voinnista. 
Vuosikymmeniä Mänttää kehitettiinkin Serlachiusten toimesta paitsi tehdas- ja 
edustusrakennuksineen myös taimi- ja lastentarhoineen, kouluineen kaikkineen, 
mikä näkyy kaupunkirakenteessa ja –kulttuurissa.
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Taiteilijat ovat ennenkin työskennelleet 
taidekaupunki Mäntässä. Kuvassa 
BrorBörjeson maalaa muotokuvaa Ruth 
Serlachiuksesta. Taulu kuuluu Gösta 
Serlachiuksen Taidemuseon kokoelmiin.
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Ihanneyhteisöksi synnytetty Mänttä on mielenkiintoinen kaupunkielämän kehit-
tymisen näyttämö. Ei mikä tahansa kannas, vaan metsäteollisuuskaupungin 
historialla varustettu oikea pieni kaupunki. Yksityisen ja julkisen tilan suhde on 
Mäntässä ollut teollisuuskaupungille ominainen, teollisuussuvun hallinnoima 
merkityksien, oikeuksien ja velvollisuuksien viidakko.

Kuuluisat arkkitehdit ovat luoneet Mäntän rakennukset ja kaavat. Kaavoittajana 
kaupunki on pitänyt yllä kaupunkikuvaa. Aiemmin tehtaan huomassa tapahtu-
neista toiminnoista enenevä osa on siirtynyt kaupungin vastuulle. 

Kunnes viime vuosien kehityssuunta on vienyt kohti toimintojen ulkoistamista. 
Niin metsäyhtiö(t) kuin kaupunkikin myyvät ja ulkoistavat rakennuksia ja niiden 
hoitoa samoin kuin muitakin ei ydinalaansa kuuluvia tehtäviä niihin erikoistuneil-
le toimijoille. Yksityistämisvaihe on meneillään myös Mäntässä.

Kaupunkilaisten suhde kaupunkitilaan on muuttumassa tasajalkaa teollisuuden 
murroksen kanssa. Paikat, joilla tohdittiin korkeintaan arkoina käväistä, ovat 
muuttuneet tai jalostuvat nopeasti yhteisiksi oleskelutiloiksi, suljetut yksityistilat 
avautuvat yleisölle ja uudet omistajat tarjoavat niissä palveluja vailla ikiaikaisia 
patruunan arvovaltoja ja painolasteja. 

Murros on jättänyt jäljelle myös paljon uutta käyttöä etsivää tilaa, mikä Mäntäs-
sä on tarkoittanut erityisesti kulttuuriteollisuuskäyttöä.

Tilojen avautumisen myötä kaupunkitilaa hallitsee nykyisin symbolinen talous: 
kaupungissa tuotetaan ja tarjotaan kiinteistöjä, kulkureittejä, taidetta, ruokaa, 
musiikkia, hypistelypaikkoja, toisin sanoen elämysten syntysijoja. 

Kaupunkien päättäjien ja virkamiesten roolit ovat tässä prosessissa muuntau-
tumassa yksityisten toimijoiden partnereiksi. Kaupunki tarjoaa yksityisille yrityk-
sille puitteet kohdata asiakas – kadut, pysäköintimahdollisuuden, valot, opas-
teet, raskaan, kevyen ja tavaraliikenteen logistiikka-avaruuden. Kohtaamisen 
puitteiden tuottaminen sujuu sekin nykyisin yksityisen ja julkisen sektorin yh-
teistyönä.

Kaupungeissa julkisetkin tilat ovat muuttumassa teemapuistoiksi, ravintoloiksi, 
kauppakeskuksiksi ja kirpputoreiksi. Tämä kehitys näkyy myös Mäntässä, vaik-
kakin pienenä kaupunkina Mänttä on ollut sijoitusmielessä vähemmän kiinnos-
tava kuin suuret kasvukeskukset. Mäntän arvorakennuksille on jo löytynyt kun-
nostajansa ja käyttäjänsä kulttuuritahtoa omaavista piireistä, jotka ovat säilyt-
täneet rakennusten hengen.

Kehittämistyössä tästä jonkinasteisesta maisemallisesta koskemattomuudesta 
saattaa olla jopa imagohyötyä.

Tavallisten talouksien, kaupunkilaisten ja vaikutusalueen asukkaiden, tulot ja 
veroeurot muodostavat keskeisen osan kaupungin verokertymästä ja ostovoi-
masta . Mäntän ostovoimasta neljännes valuu alueen ulkopuolelle. Verrattuna 
naapurikuntiin vuoto ei ole vakava, mutta alueensa ainoana oikeana kaupunki-
na Mänttä pystyisi kasvattamaan omavaraisuuttaan ja kotiuttamaan alueen 
ostovoimaa reippaastikin. Lähimpiin kilpaileviin vastaavan kokoluokan keskuk-
siin Mäntästä on matkaa kymmeniä kilometrejä. Suuremman kokoluokan pal-
velukeskittymiin kilometrejä kertyy lähes sata. 

Yritysten ja työpaikkojen viihtyminen Mäntässä on edellytys kaupungin kehittä-
miselle. Toisaalta, kaupungin kehittämisen henki ja hengen nostatuksen myötä 
olosuhteiden kehittyminen luovat otollista maaperää yritystoiminnalle. Kaupun-
gin organisaationa on annettava yrittäjille signaalia siitä, mihin suuntaan ollaan 
menossa kaavoituksellisesti. Visioiden ja suunnitelmien avulla kaupunki luo raa-
mit, joihin yrittäjien ja sijoittajien on mahdollista sujahtaa ja sitoutua itsekin.

Viime aikoina on oltu kiinnostuneita ns. luovan luokan asumis- ja vapaa-ajan 
valinnoista niiden suuntaa antavien kehittämissignaalien vuoksi. Kun kaupungin 
vetovoimaa, liiketoimintaa, kulttuuritarjontaa ja kilpailukykyä halutaan vahvistaa, 
etsitään trendejä näiltä käyttäytymissuunnilta.
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Ihmiset tarvitsevat ja myös 
käyttävät nykyisin paikkoja 
työpaikan ja kodin välillä. Olivatpa 
kohtaamispaikat museoita, 
pesuloita, kahviloita tai kauppoja, 
onko tämä paikka auto tai 
pyöränsatula, bussipysäkki, 
junanpenkki, liike- tai harrastustila, 
riippuu kaupungistumisen ja 
kaupunkilogistiikan asteesta. Näitä 
harrastus- ja kohtaamispaikkoja 
tarvitaan ”virka-ajan” 
ulkopuolellakin. Niinpä keskustat 
pyrkivät ”olemaan auki” myös 
iltaisin.
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Mäntän kehittäminen itseään taidekaupunkina on yritys menestyä kaupunkina 
Suomen kartalla. Kulttuuripääkaupunkikisaan valmentautumalla Mänttä luo it-
selleen myös Euroopan laajuista julkisuuskuvaa. Kaupunkina kaupunkien jou-
kossa Mänttä kehrää jo nyt lisäarvoa sinne kertyneestä taide- ja museotarjon-
nasta, teollisuuskaupungin rakenteesta, perinteestä ja rakennuskannastaan 
sekä ympäröivästä metsä- ja järviluonnosta.

Ns. tavallisten kaupunkilaisten tuottama arkisyke ei välttämättä houkuttele uut-
ta asujamistoa ja työpaikkoja seudulle. Mutta jos tavallinen, turvallinen eikä 
vielä liian urbaanin kasvun pilaama ympäristö pystyy luomaan kuvaa ja kerto-
maan itsestään myös jotain sellaista, mikä vetoaa nykyajan ihmisen etsintään, 
kaupungista saattaa tulla menestyjä, ja sinne suuntaa toivonsa aivo- ja taitovir-
ta myös ulkopuolelta. Tällaiseksi mahdolliseksi menestystekijäksi voidaan olet-
taa taide. 

Mänttä kuten monet maamme kaupungit kärsivät muuttotappiosta, erityisesti 
vielä aivo- ja taitovuotona kasvukeskuksiin. Niinpä Mäntän mahdollisuus selvi-
tä eloonjäämistaistossa on panostaa ulkopuolisiin suhteisiin: satunnaisiin kävi-
jöihin, uskollisiin ystäviin sekä jääjiin. Paluumuuttajia varten tarvitaan oma oh-
jelmansa. Ennakkoluulottomuus maahanmuuttajien kotouttamisessa saattaisi 
tuottaa arvaamatonta etua nyt kun Suomi joka tapauksessa aikoo sijoittaa bra-
silialaisia, intialaisia jne moninkertaisen määrän aiempaan verrattuna. 

Mäntässä vierailee vuosittain tuhansia ihmisiä taideturisteina ja/tai mänttäläisten, 
teollisuuden tai palveluyritysten vieraina

Keitaaksi osoittautuminen vaatii monenlaisten toimenpiteiden tuottamista ja 
tiettyjen reunaehtojen täyttämistä. Esimerkkejä onnistuneista, nimenomaan tai-
teeseen erikoistuneista unholayhteisöistä, jotka ovat puhjenneet kukoistukseen, 
ovat Fiskars Uudellamaalla, Bilbao Espanjassa, Marfa Texasissa.

Ykkösaskel kukoistuksen tiellä on, että nykyiset kaupunkilaiset kokevat Mäntän 
omakseen ja haluavat kehittää kaupunkiaan sen tarjoamista lähtökohdista kä-
sin. Kun mänttäläiset itse arvostavat kaupunkinsa perustarjontaa sekä sen eri-
tyislaatua: taidetta ja luonnonvaroja ja niiden tuomia mahdollisuuksia, kaupun-
gin kehitysnäkymät ovat kunnossa.

Keskustan kehittämisen katsotaan luovan otollista tarttumispintaa ja kassavirtaa 
kaupungille. Kaupunkilaiset keskittävät asiointiaan ja ostoksiaan omaan kau-
punkiinsa, mikäli palvelut paranevat, sujuvoituvat ja monipuolistuvat ja ympä-
ristön laatutaso harppaa omaleimaisen korkeaksi.

Kun taidekaupungin tarjonnan piiriin hakeutuva matkailija saa hänkin osakseen 
loistavaa ja mieleenpainuvaa kohtelua, on todennäköistä, että sanoma Taide-
kaupungin laadusta myös muun palvelun kuin jo nyt korkeatasoisen taidetar-
jonnan osalta leviää ja tuo Mänttään uutta, yritteliästä ”virtaa”.

Taidekaupunki Mänttä -  
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Liitteet 
MÄNTTÄ Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2.12.2005, 
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy, JWM-Engineering Oy,  
WSP LT-konsultit Oy

Mäntän visio ja toiminta-ajatus

Kaupunkikeskustan kehittäminen. Alustava toteutussuunnitelma ja  
aikataulu 2006

Kaupunkikeskustan kehittäminen

• Alustava toteutusaikataulu:

• v. 2006
– tori- ja torialueen ympäristö 200 000 €

– lisäpaikoitus 85 000€

– suunnittelu 15 000 €

– avustus - 150 000 €

– netto 150 000 €

MÄNTÄN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS

� Mänttä vuonna 2010 noin  6 500 asukkaan teollisuus- ja 
taidekaupunki. Mänttä on edelleen seudun palvelu- ja 
koulutuskeskus.   Se on osa Tampereen vaikutuspiirissä olevaa 
Pirkanmaan  maakuntaa sekä eteläisen Suomen kehittyvää aluetta,  
joka laajalla yhteistyöllä turvaa hyvinvoinnin perusedellytykset.

� Mäntän kaupungin tehtävä on edistää alueensa vetovoimaisuutta 
ja vahvistavaa myönteistä kehitystä sekä samalla turvata 
asukkailleen edellytykset hyvään elämään järjestämällä toimivat 
perus- ja hyvinvointipalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti.
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Taidekaupunki Mänttä –  
itsekin taideteos

Teollisuuskaupunki Mänttä on alun alkaen ihanneyhteisöksi suunniteltu 
metsä- ja puutarhakaupunki, jossa on jäljellä rakennushistoriallisesti mer-
kittäviä rakennuksia. Taidekaupungin arvot ja identiteetti perustuvat yrit-
tämiseen ja asumiseen lähellä luontoa.

V. 2011 mennessä: Kaupunkikeskustan kehittämisen seurauksena puu-
tarha- ja metsäkaupunkikuva vahvistuu. Historiallisesti arvokas kaupun-
kikuva säilyy ja jalostuu ja saa oman, Taidekaupungin ilmeen ja silauksen. 
Taidekaupungin tunnelma koskettaa yhä laajempia piirejä. Luonto-, kult-
tuuri- ja taidearvot pysyvät kohdallaan ja jopa vahvistuvat. Arvoraken-
nukset pysyvät paikoillaan. Julkiset taideteokset, puistot ja maisemarei-
tit lisääntyvät kaupunkikuvassa. Uudempana taiteenlajina valaistus luo 
tunnelmaa ja turvallisuutta kaupungin paalupaikoilla. Taidekaupungin 
ihanteet muuntautuvat kohtaamaan myös nykyajan monimuotoiset haas-
teet. Syntyy uusia edellytyksiä yritystoiminnalle ja työllisyydelle, joka tuot-
taa kulttuuria ja oheispalveluja. Kaupunkiin ja sen keskustaan sijoittavat 
nin kaupunkilaiset asukkaina ja yrittäjinä kuin kiinteistönomistajatkin, jot-
ka ulkopuolisinakaan eivät jää ”kasvottomiksi kapitalisteiksi”.

Kaupunkikeskusta on nykyisinkin melko tiivis ja sen palvelut pieneksi 
markkinaksi monipuoliset. Päivittäistavarakauppa sijoittuu keskustaan 
ja takaa asiakaskunnan myös erikoiskaupalle. Loma-asukkaiden käynnit 
ja taideturismi vahvistavat pienen kaupungin kaupallista keskustaa.

V. 2011 mennessä: Kauppa ja palvelut vahvistuvat ja monipuolistuvat. 
Taide, taidekohteet, rakennettu ympäristö, puistot ja viheralueet, valais-
tus, polut, tapahtumat, toiminnan näkyvyys ja elävyys sekä ympäristön 
turvallisuus ovat keskustan ja koko kaupungin vetovoimatekijöitä. Kes-
kustaan ja sen palveluiden piiriin löytää opasteiden avulla. Tarjonnan 
yhteismarkkinointi hoituu, ja esimerkiksi kulttuuri- ja ravintolapalvelut on-
nistutaan yhdistämään. Omaleimaisten elämysten ja palveluiden tuotan-
to monipuolistuu, ja Mänttä muistetaan pikkukaupungin tarjoamista 
henkilökohtaisista huomionosoituksista. Keskustan merkittävin raken-
nushanke vastaa ennakkoluulottomasti kaupallisuuden ja taiteen haas-
teisin ja muodostuu maamme mittakaavassa hämmästeltäväksi esimer-
kiksi.

Tapahtumat ja taidetarjonta houkuttelevat kaupunkilaisia ja turisteja. Tai-
dekaupungin maine on jo nyt hätkähdyttävä, ja taideaarteiston ympäril-
le on kehittynyt vuorovaikutteista museotoimintaa, taidetapahtumia, 
hankkeita ja yrittäjyyttä.

V.2011 mennessä: ”Pieni polku vie Mänttään”. Palvelujen ja tapahtumi-
en täsmämarkkinointi kiihdyttää liiketoimintaa keskustassa. Uusia kau-
punkitapahtumia järjestetään yhdistysten ja yritysten voimin. Tapahtu-
matarjonta sirottuu ympäri vuoden. Näyttämönä toimivat kaikki keskus-
tan soveltuvat tilat, mutta varsinkin Keskustoria ja kiron edustan Vanhaa 
toria on kehitetty tapahtuma- ja taidetoreina. Kulttuuripääkaupunkivuon-
na Mäntän ja lähiseudun asukkaat samoin kuin vierailijat nauttivat entis-
tä laadukkaammista kaupallisista ja kulttuuripalveluista. Keskustaan on 
syntynyt työpajoja ja yritysryppäitä, jotka tarjoavat taide-elämyksiä ja 
tuotteita. Koulut erikoistuvat kulttuurialoihin. Nuoret valitsevat kotiseu-
tunsa koulutus-, asuin- ja työpaikkakunnakseen. Taide- ja kulttuuripä-
kaupunki houkuttelee uutta asukas- ja yrittäjäkuntaa, osa-aikaisia asuk-
kaita sekä enenvästi matkailijoita. Taiteilijat pesiytyvät näköalapaikoille 
erityisiin työskentelyyn ja asumiseen varattuihin tiloihin, myös keskustaan. 
Taidekaupunki Mänttä on kansainvälisesti merkittävä valotaiteen kes-
kus




