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 1 JOHDANTO

Kaupungin  kehityskuvatyössä  nousi  esille  tarve  Mänttä-Vilppulan  kaupungin  asunto-ohjelmasta. 
Kaupunginhallitus  päätti  27.6.2011  (§  199)  asunto-ohjelman  tekemisestä  ja  ohjelman  käytännön 
organisointi vastuutettiin asuntoasiamies Eija Kalliolle. Tehtävänannon mukaan asunto-ohjelman tulee 
tuottaa  näkemyksellistä  pohjatietoa  tulevaisuuden  toimenpiteitä  ja  päätöksiä  varten.  Ohjelma  tulee 
laatia  riittävän  laajassa  yhteistyössä  eri  toimijoiden  kanssa  ja  työn  edistymisestä  on  raportoitava 
kaupunginhallitukselle.

Asunto-ohjelmaryhmään ovat kuuluneet: 
Erkki Viitanen tekninen johtaja
Sirkka Sortti kaupunginarkkitehti
Kirsti Eskelinen maankäyttöinsinööri
Marko Hakala paikkatietosuunnittelija (kartat)
Martta Raudaskoski kaavasuunnittelija (31.5.2012 asti)
Marita Ylilahti palvelujohtaja, Ypek (erityisryhmät)
Alli Ruuhilehto vanhuspalvelujohtaja, Ypek (erityisryhmät)
Pekka Pietiläinen Koskelantalot Oy:n ja Vilpuntalot Oy:n toimitusjohtaja
Eija Kallio asuntoasiamies, koollekutsuja

Työryhmä on kokoontunut marraskuusta 2011 lähtien yhteensä 9 kertaa. Kutsut ja kokousmuistiot on 
lähetetty  tiedoksi  kaupunginjohtajalle  ja  kaupungin  omistajapolitiikkaa  käsittelevässä  kokouksessa 
mukana  olivat  myös  kaupunginjohtaja  ja  talousjohtaja.  Ohjelmaa  esiteltiin  kaupunginhallitukselle 
18.6.2012 (§ 178) lisäevästysten saamiseksi. 

Asunto-ohjelmatyössä nousi esille kolme kaupungin tulevaisuuden kannalta keskeistä ongelmaa:
1. väestön väheneminen ja ikääntyminen; huoltosuhteen heikkeneminen
2. erityisryhmien laitosasumisen purkaminen vuoteen 2015/2020 mennessä
3. tyhjäksi jäävät kerrostalovuokra-asunnot ja vanheneva vuokra-asuntokanta

Nämä asuntoasioiden kehittämisen kannalta kolme suurinta ongelmaa ovat  yhteydessä keskenään: 
Väestön  ikääntyminen  ja  valtiovallan  vaatimukset  laitosasumisen  purkamisesta   vaativat  suuria 
taloudellisia  panostuksia.  Työikäisen  väen  poismuutto  näkyy  kaupungin  vuokrataloyhtiöiden 
taloudelliseksi  rasitteeksi  muuttuvana  kerrostalokantana.  Lisäksi  väestön  väheneminen  yhdessä 
huoltosuhteen  heikkenemisen  kanssa  ohentaa  kaupungin  veropohjaa  vähentäen  taloudellisia 
mahdollisuuksia kehityksen kannalta tarpeelliseen uudisrakentamiseen. Näiden yhteisvaikutukseltaan 
merkittävien ongelmien minimoimiseksi tarvitaan toimenpiteitä jo asunto-ohjelmakauden 2013 - 2017 
alussa.  Asunto-ohjelmassa esitetäänkin toimenpiteitä  erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi  ja 
vuokra-asuntokannan kehittämisohjelman aikaan saamiseksi. 

Ohjelmassa  esitetyt  uudisrakennustarpeet  koskevat  eritysryhmien  asumista.  Vanhusten  ja  muiden 
erityisryhmien  asumisen  järjestäminen  tulee  olemaan  lähivuosien  suuri  haaste  ja  edellyttää 
kokonasivaltaista  pitkän  tähtäimen  strategiaa,  jossa  ikääntyneiden  ja  myös  muiden  erityisryhmien 
asunnontarpeet on tarkkaan arvioitu. Erityisryhmille tarkoitetut asunnot tulee jatkossa sijoittaa tavallisille 
asuntoalueille  osana  normaalia  lähiyhteisöä,  josta  asukas  saa  tarvitsemansa  lähipalvelut. 
Laitosasumisen purkaminen vaatii kaavoituksen, asuntotoimen ja sosiaalitoimen kiinteätä yhteistyötä, 
jotta erityisasuntojen määrä ja sijainti mitoitetaan oikein ottaen huomioon pitkän aikavälin tarve (20 – 40 
vuotta). Asunto-ohjelmatyö onkin tuonut esille pysyvän asuntotyöryhmän tarpeen. Työryhmän tehtävänä 
olisi  asumiseen  liittyvien  kysymysten  pohtiminen,  sekä  tässä  asunto-ohjelmassa  esitettyjen 
toimenpiteiden toteuttamisen seuranta.

Olemassa olevan vuokra-asuntokannan kehittämiseksi asunto-ohjelmassa on mm. ehdotus kaupungin 
omistamien vuokrataloyhtiöiden vuokra-asuntostrategiasta, joka sisältäisi vuokratalojen salkuttamisen 
pidettäviin  ja  kehitettäviin,  myytäviin  ja/tai  purettaviin,  sekä  pitkän  tähtäimen  suunnitelmat 
asuntokannan kehittämiseksi ja vähentämiseksi tarvetta vastavasti, taloudellisesti kestävällä tavalla.
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 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE

 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA

Hallituksen  asuntopoliittisessa  toimenpideohjelmassa  vuosille  2012  -  2015  todetaan,  että 
sosiaalisesti  ja  alueellisesti  tasapainoiset  asuntomarkkinat  on turvattava,  kiinnitettävä huomiota 
asumisen  laatuun  sekä  turvattava  erityisryhmien  asumistarpeet.  Lisäksi  asuntopolitiikalla 
edistetään  kohtuuhintaista  asumista  sekä  kaikkien  väestöryhmien  mahdollisuuksia 
elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, edistetään kestävää kehitystä sekä työmarkkinoiden 
toimivuutta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. 

Asuntopoliittisessa  toimenpideohjelmassa  esitetään  myös  pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelman jatkamista, ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman laatimista, valtion ja 
kuntien  aiesopimusten  kehittämistä  ja  laajentamista,  asuinalueiden  elinvoiman  ja  segregaation 
ehkäisemisen tukemista sekä kehitysvammaisten asumisen ohjelman toteuttamista.

Valtakunnallisen  asuntopolitiikan  vaikutus  Mänttä-Vilppulan  kaupungin  asunto-ohjelmaan  näkyy 
selvimmin  hallitusohjelmassa  mainitun  ikääntyneiden  asumisen  kehittämisohjelman  sekä 
kehitysvammaisten  asumisen  ohjelman  toteuttamistoimenpiteinä.  Molemmat  ohjelmat  tähtäävät 
laitoshoidosta luopumiseen ja asumisen järjestymiseen pienryhmäkodeissa tai omissa asunnoissa, 
joihin  tuotetaan  kunkin  yksilöllisesti  tarvitsemat  palvelut.  Jo  edellisessä  hallitusohjelmassa  oli 
kirjattuna kehitysvammaisten laitoshoidon purkaminen vuoteen 2015 mennessä. Useat kunnat ovat 
jo pitkällä tässä työssä, Mänttä-Vilppulassa tämä työ on vasta alkanut.

 2.2 KAUPUNGIN  STRATEGIAN  ASUNTOPOLIITTISET  TAVOITTEET;  
HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI

Asunto-ohjelman  laatimisen  lähtökohtana  tulee  olla  kysymys  siitä,  miten  strategia  kytketään 
operatiiviseen  toimintaan.  Kaupungin  strategiassa  asuntotoimi  on  nostettu  yhdeksi 
painopistealueeksi  päämääränä "hyvän asumisen kaupunki". Kun strategiatyössä edetään asunto-
ohjelmointiin, on työ tehtävä systemaattisesti miettien tavoitteiden ja keinojen välistä yhteyttä myös 
tulosten ja vaikutusten mittaamisen näkökulmasta. Asunto-ohjelmassa esitettävien kehittämis- ja 
toimenpide-esitysten  tulee  perustua  strategiassa  määriteltyyn  visioon.  Voimassa  olevasta 
strategiasta  on  johdettava  asunto-ohjelman  läpi  kulkeva  punainen  lanka  myös  yksikkötason 
vuotuisille tavoitteiden asettamisille, toimintasuunnitelmille ja budjetoinnille kaikissa asuntoasioihin 
liittyvissä kaupungin toiminnoissa.

      Kuva 1. Vilppulan venesatama kesällä 2012.
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Kuvio 1. Mänttä-Vilppulan visio.

Kaupungin strategiassa on määritelty kaupungin visio (kuvio yllä). Vision mukaiseen päämäärään 
pääsemiseksi toiminnalle on määritelty kolme strategista menestystekijää:

1. Työpaikat ja aktiivinen elinkeinopolitiikka
2. Taide- ja kulttuurikaupunki
3. Hyvän asumisen kaupunki

Kaikki  kaupungin  valitsemat  kolme  strategista  menestystekijää  ovat  kiinteässä  yhteydessä 
keskenään, joten asunto-ohjelman teossa on otettava  ne kaikki huomioon; Taitavasti toteutettu 
asuntopolitiikka parantaa mahdollisuuksia toteuttaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja elinvoimaista 
taide-  ja  kulttuurikaupunki-imagoa  voidaan  käyttää  erottautumiskeinona  markkinoitaessa 
kaupunkia niin uusille asukkaille kuin sijoituspaikkaa etsiville yrityksillekin.

Strategiset
menestystekijät

3 kpl

”Pakko onnistua, 
että visio toteutuu”

(Syötteet koko 
organisaatiolle)

Strategiset 
hankkeet

Yhteinen strategiaviitekehys ohjaa eri toimijat toimimaan samaan suuntaan ja 
systematisoi johtamista. Viitekehys perustuu ennakoivaan ajattelumalliin. 

Työpaikat ja aktiivinen elinkeinopolitiikka

Taide- ja kulttuurikaupunki

Strategiset päämäärät

Visio,Visio,
ArvotArvot

Hyvän asumisen kaupunki

Kaupungin visio: Mänttä-Vilppula on 
elinkeinorakenteeltaan monipuolinen, taide- ja 
kulttuuriperintöönsä nojaava kasvukeskus, 
joka huolehtii ympäristöstään ja asukkaidensa 
hyvinvoinnista, kiinnostaa matkailijoita 
ja luo alueellista vireyttä.” 
(Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2020. 
Kaupunginvaltuusto 12.12.11 § 367.)
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Seuraavassa on asunto-ohjelmatyöryhmän visio Hyvän asumisen Mänttä-Vilppulan kaupungista. 
Perustana on kaupunginvaltuuston 12.12.2011 hyväksymä kaupunkistrategia 2020 sekä Suomen 
Kuntaliiton hyväksymät asumispoliittiset toimintalinjat (Suomen Kuntaliiton hallitus 3.6.2003):

HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULA 2020

• Yhdyskuntasuunnittelu on osa kaupungin kehittämisstrategiaa, jossa on otettu huomioon
 asukkaiden hyvinvointi, elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä kaupungin resurssit.

• Asuntotuotannon ja asuinympäristöjen suunnittelun lähtökohtana ovat ihmisten
 erilaiset asumistarpeet. 

• Asuinympäristöjen suunnittelussa on otettu huomion asukkaiden riittävä peruspalvelujen
 saanti, ne ovat viihtyisiä, turvallisia ja esteettömiä.

• Kohtuuhintaisia ja laadukkaita omistus- ja vuokra-asuntoja on riittävästi tyydyttämään
 kuntalaisten sekä elinkeinoelämän tarvitseman työvoiman asumistarpeita.

• Eri ikä- ja väestöryhmät otetaan huomioon asuntoja ja asuinympäristöjä suunniteltaessa
 ja perusparannettaessa. 

• Erityisryhmien asumistarpeista on huolehdittu.
• Asuntokannan ja asuinympäristöjen perusparantaminen on järjestetty.
• Yhteistyö alueellisesti, seudullisesti sekä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä toimii.

 2.3 ASUMISEN KEHITTÄMISHANKKEET

Kaupungin asunto-ohjelmatyössä on voitu käyttää hyväksi myös tietoa, jota on saatu neljästä eri 
asumisen  kehittämishankkeesta,  joissa  Mänttä-Vilppulan  kaupunki  on  mukana.  Tutkimusten 
tavoitteena  on  tutkia  ja  kehittää  kunnissa  tapahtuvaa  kaavoituksen,  maankäytön  ja  asumisen 
kokonaisvaltaista suunnittelua, väestön ikärakenteen muutoksen huomioon ottavaa suunnittelua ja 
yhteisöasumisen vaihtoehtoja, sekä laitosasumisen purkamisen aiheuttamia kustannuksia. 

 2.3.1 Demo/Monikko - moninaisten yhteisöllisten 
asuin- ja toiminta-ympäristöjen kehittämispilotit

Palvelurakenteen  muutos  ja  väestön  voimakas  ikääntyminen  muuttavat  jo  lähitulevaisuudessa 
tarpeita niin asumisen, palvelujen tuottamisen kuin palvelutuotannon työpaikkojen suhteen myös 
Mänttä-Vilppulassa. Kaupunki onkin ollut mukana Työ- ja elinkeinoministeriön alueellisen koheesio- 
ja kilpailukykyohjelman (KOKO) Demo-verkoston sekä Tampereen teknillisen yliopiston yhteisessä 
Monikko-hankkeessa,  joka  tutki  yhteisöllisyyttä  ja  yhteisöasumista,  tavoitteenaan  tuottaa 
konkreettisia  malleja  yhteisöllisten  asuin-  ja  toimintaympäristöjen  toteuttamiseksi  myös 
pilottikohteina.  Monikko-hankkeen  kohdekuntia  olivat  Mänttä-Vilppulan  lisäksi  Loimaa,  Närpiö, 
Mikkeli,  Tampere  ja  Turku.  Monikko-hankkeen  Mänttä-Vilppulan  projektiryhmää  on  johtanut 
kaupunginarkkitehti.

Mänttä-Vilppulan  pilottikohteena  syntyi  arkkitehtiopiskelija  Hanna  Sivulan  suunnitelma  ”Mäntän 
neito” -työnimen saaneesta rakennuksesta, joka on pääasiassa ikäihmisille suunnattu, mutta myös 
muille  asukkaille vapaa,  yhteisöllisyyteen ja aktiivisuuteen kannustava moderni,  viisikerroksinen 
talo  Mäntän  ydinkeskustassa  Valtatien  ja  Hallituskadun  välisellä  alueella.  Taidekaupungin 
maamerkiksi  nouseva pyöreämuotoinen puurakennus sisältäisi  paitsi  asuntoja,  myös julkisia  ja 
yhteisöllisyyteen kannustavia  tiloja.  Hankkeessa on tarkoitus  kiinnittää  erityistä  huomiota  myös 
piha-alueiden viihtyisyyteen. Talon ensimmäisen kerroksen "olohuone" on suunniteltu palvelemaan 
talon asukkaiden lisäksi samassa korttelissa sijaitsevan viiden tornitalon asukkaita, joista noin 70 
% on yli 60-vuotiaita. Syy iäkkäitten suureen määrään on hissilliset talot ja palvelujen läheisyys.
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 2.3.2 Asumisen uudistaminen 2009 – 2012

Mänttä-Vilppulan  kaupunki  on  ollut  mukana  Asumisen  rahoitus–  ja  kehittämiskeskus  ARA:n 
käynnistämässä Asumisen uudistaminen 2009 -2012 -projektissa, joka oli jatkoa vuokra-asuntojen 
vähentämistä pohtineelle Käyttöaste-projektille.  Projektin tavoitteena oli  etsiä kuntien ja muiden 
toimijoiden  yhteistyönä  ratkaisuja  asuntoalueiden  ja  asuntokannan  uudistamiseen.  Asumisen 
uudistaminen -projektiin haluttiin kuntia, jotka ovat kiinnostuneita etsimään innovatiivisia ratkaisuja 
asunto-olojen,  maankäytön  strategisen  suunnittelun  ja  asuntoalueiden  kehittämiseksi.  Erityistä 
huomiota projektissa kiinnitettiin mm. pilottihankkeista saadun kokemuksen jalkauttamiseen kaikille 
kunnille.  Samalla oli mahdollista löytää ratkaisuja siihen, mitä asuntokantaa eri asuntoalueilla on 
kannattavaa omistaa, mitä taloudellisesti järkevää korjata, ja mitä uudistaa.  Projektissa pyrittiin 
edistämään myös  teollisia korjausrakentamisen menetelmiä. 

Kaupunki  on  esitellyt  projektin  puitteissa  Demo/Monikko  hankkeessa  syntynyttä  Mäntän  Neito 
-rakennushanketta ARA:lle, sekä selvitellyt ARA:n kanssa hankkeen rahoitusmahdollisuuksia. ARA 
pyrkii edistämään projektissa mukana olleiden hankkeiden eteenpäin viemistä. Edellytyksenä on, 
että hankkeella on toteuttamiskelpoinen suunnitelma, joka kytkeytyy myös kunnan asunto-olojen 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 

Käytännön projektityökaluina ARA tarjoaa kuntien käyttöön erilaisia laskureita:

Korjauskustannusarviolaskurilla saadaan  suuntaa-antava  euromääräinen  arvio  rakennuksen 
kokonaiskorjauskustannuksista.  Tuottaa  lukuja  päätöksenteon  tueksi  pitkän  tähtäimen 
kunnossapidon ja perusparannuksen suunnitteluun.

Alueiden  salkutusmalli on  apuväline  tarvittavan  tausatatiedon  keräämiseen  mm.  kuntien 
päätöksenteon tueksi laadittaessa aluetta koskevia suunnitelmia.

Kiinteistökohtaisella  salkutusmallilla  voidaan  arvioida  kiinteistökantaa  ja  koota  ne  eri 
toimenpiteiden  mukaisiin  salkkuihin  (pidettävät,  myytävät,  korjattavat,  purettavat).  Tuottaa 
selvityksen päätöksenteon ja valittavien toimenpiteiden tueksi.

Vuokralaskuri on  työväline  omakustannusvuokran  määrittämiseen  ja  talousarvion  laadintaan 
vuokrataloille.

 2.3.3 Kokonaisvaltaisen asumisen strategian kehittäminen 2011 - 2014

Mänttä-Vilppula on myös mukana yhtenä pilottikuntana Kuntaliiton ja  ARAn vuosina 2011-2014 
toteuttamassa  kuntien  kokonaisvaltaisen  asumisen-  ja  maankäytön  strategisen  suunnittelun 
kehittämisprojektissa,  jonka  tavoitteena  on  edistää  asumiseen  liittyvää  kokonaisvaltaista 
suunnittelua  ja  tukea  kaavoituksen  ja  maankäytön  kytkemistä  yhteen  asumisen  suunnittelun 
kanssa. Käytännössä projekti on asumisen strategista suunnittelua ja toteutusohjelman laatimista 
tukevan  sähköisen  työkirjamallin,  Kassu-työkirjan (Karttaa  ja  kompassia  kuntien  asumisen  ja  
maankäytön strategiseen suunnitteluun) pilotointia. 

Kassu-työkirjan pilotoinnilla kerätään kuntien käyttäjäkokemuksia työkirjamallin käytettävyydestä. 
Työkirjassa  on  omat  osionsa  yleiselle  asuntostrategialle,  kaavoitukselle,  maankäytölle,  vuokra-
asumiselle ja erityisasumiselle. Työkirjalla on mahdollisuus mm. salkuttaa asuntoalueita (taantuvat, 
kehittyvät  jne.)  ja  vuokrataloja  (pidettävät,  myytävät,  korjattavat,  purettavat).  Työkirja  kokoaa 
automaattiesti eri osioista yhteenvetotiedot suunnittelun tueksi. Työkirjaa voi täyttää oman tarpeen 
mukaan joko kokonaan tai vain osittain. Kassu-työkirja on työstetty ARA:n Asumisen uudistaminen 
-projektissa kehitellyistä projektityökaluista.
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Kassu-työkirja sekä asuntokannan salkutus ja ARA -kiinteistönkehittämismalli ovat käyttökelpoisia 
apuvälineitä  vuokra-asuntostrategian  ja  sen  toimenpideohjelman  laatimisessa.  Vuokra-
asuntostrategian  laatimisella  voidaan  edistää  vanhan  vuokra-asuntokannan  sopeuttamista 
muuttuviin asuntomarkkinatilanteisiin ja koordinoida myös uudistuotannon suunnittelua. 

Myös  erityisryhmien  asuntostrategian  sekä  energia-  ja  ilmastostrategian  huomioiminen 
kaavoituksessa ja asuntokannassa ovat tärkeä osa kunnan kokonaisvaltaista suunnittelua. Kassu-
työkirja tarjoaa mahdollisuuden myös näiden tietojen kokoamiseen.

 2.3.4 Laitoksesta omaan kotiin -kustannusselvitys

Laitoksesta  omaan  kotiin  -kustannusselvitys  on  tutkimus,  jonka  Asumisen  rahoitus-  ja 
kehittämiskeskus  ARA  on  tilannut  Diakonia-ammattikorkeakoulu  Oy:n  Sosiaalitalouden 
tutkimuskeskukselta.  Hanketta  ohjaa  erityisasumisen  asiantuntija  Saara  Nyyssölä  ARA:sta. 
Tutkimuksen ohjausryhmässä ovat mukana myös asuntoasiamies Mänttä-Vilppulan kaupungilta 
sekä palvelujohtaja Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä YPEK:istä.

Laitoshoidosta  omaan  kotiin  -kustannusselvitys  tutkii  vanhusten  ja  kehitysvammaisten 
asumiskustannuksia  siirryttäessä  laitoshoidosta  tuettuun  tai  palveluasumiseen.  Tutkimus 
kytkeytyy  valtioneuvoston  periaatepäätökseen  laitosasumisen  purkamisesta  vuoden  2015 
loppuun  mennessä.  Tutkimuksessa  on  mukana  yksi  terveyskeskussairaala,  kaksi 
kehitysvammalaitoksen yksikköä ja näitä mahdollisimman hyvin vastaavat (3) asumismuotoista 
yksikköä Kymenlaaksosta, sekä vanhainkoti Punatulkku Mänttä-Vilppulasta. 

Tutkimuksessa analysoidaan mukana olevien yksiköiden vuoden 2011 tilinpäätöksistä kerättyjä 
tietoja  asukkaille  tuotettavien  palvelujen  kustannuksista  sekä  kiinteistökustannuksista  ja 
kehitetään  niiden  pohjalta  laskentamalli  kustannusten  vertailuun.  Tutkimuksessa  mallinnetaan 
kustannusten jakautuminen asiakkaan, kunnan ja valtion näkökulmasta.  Mallin mukaista arviota 
verrataan  selvitykseen  valittuja  yksiköitä  mahdollisimman  hyvin  vastaavien  asumismuotoisten 
yksikköjen todellisiin kustannuksiin. Hankkeen päätyttyä kunnilla ja muilla toimijoilla on käytössä 
laskentamalli, jota voidaan soveltaa rakenteiltaan erilaisissa kunnissa arvioitaessa erityisryhmien 
asumisen kustannuksia  asumismuodoittain.  Malli  ei  mahdollista  kuitenkaan yksityisiltä  ostetun 
asumispalvelun hinnan arviointia, koska hinta aina riippuu kunkin paikkakunnan kilpailutilanteesta 
ja on eri asia kuin palvelun kustannus.
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 3 VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT

 3.1 VÄESTÖKEHITYS

Lähes puolet Suomen kunnista, eli 161 kuntaa kuuluu väestöään menettäviin. Näistä kymmenessä 
prosentissa  väestön  ennustetaan  vähenevän  enemmän  kuin  10  %  vuosina  2010  -  2020 
(Asuntokannan  kehittäminen  kasvukeskusten  ulkopuolella.  2011).  Mänttä-Vilppula  kuuluu 
väestöltään  vähenevään  ja  ikääntyvään  Ylä-Pirkanmaan  alueeseen.  Mäntän  ja  Vilppulan 
asukasluku kasvoi aina 1980-luvulle, jolloin kasvu työpaikkojen häviämisen myötä kääntyi laskuun. 
Asukasluvun laskuvauhti oli aluksi pari sataa henkilöä vuodessa. 2000-luvulla väen väheneminen 
vähitellen hidastui nykyiseen vajaaseen sataan henkilöön vuodessa. Vuonna 2011 nettomuutto, eli 
paikkakunnalle muuttaneiden ja paikkakunnalta pois muuttaneiden erotus oli -88 henkeä. Väkiluku 
31.12.2011 oli tilastokeskuksen mukaan 11 308 henkeä. 

 3.1.1 Ikäjakauma ja huoltosuhde

Työikäisen  väestön  määrä  vaikuttaa  merkittävästi  syntyvyyteen  ja  alle  15-vuotiaiden  osuuteen 
väestöstä,  joten  nykyhetken  ikärakenteella  on  merkittävä  vaikutus  myös  kunnan  tulevaan 
ikärakenteeseen  ja  kehittämismahdollisuuksiin.  Tilastokeskuksen  väestöennuste  perustuu 
syntyvyyden, kuolleisuuden, kuntien välisen muuttoliikkeen ja siirtolaisuuden kehitykseen alueella. 
Pirkanmaan  pohjoisimmille  kunnille  väestöennuste  ennakoi  edelleen  heikkeneviä  näkymiä  ja 
etenkin työikäisen väestön ennustetaan täällä vähenevän. Väkiluvun ennakoidaan vuosina 2010-
2025  vähenevän  Mänttä-Vilppulassa  lähes  10  %,  kun  arvio  koko  Ylä-Pirkanmaalla  on  4,5  %. 
Työikäisen  väestön  osuus  Mänttä-Vilppulan  väestöstä  on  tällä  hetkellä  60  %  (Pirkanmaan 
aluetalouskatsaus 2011).

Kuvio 2. Ikäluokkien keskimääräinen jakaantuminen.

Ikäluokkien keskimääräinen jakaantuminen 
Mänttä-Vilppulassa 2011     Lähde: tilastokeskus 2012       
N = 11 308

alle 15-
vuotiaita

14 %

15-64-
vuotiaita

60 %

yli 65-
vuotiaita

26 %
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Työikäisen väestön muuttaessa työpaikkojen perässä pois  yli  65-vuotiaiden suhteellinen osuus 
Mänttä-Vilppulan väestöstä kasvaa nopeammin kuin se pelkän yleisen elinajan pidentymisen takia 
kasvaisi. Alle 15-vuotiaiden määrä laskee, koska perheen perustamisiässä olevaa väestöä muuttaa 
enemmän  paikkakunnalta  pois  kuin  tulee  tilalle.  Syksyllä  2012  julkaistu  tilastokeskuksen 
väestöennuste  on  edellisvuotisesta  korjattu  siten,  että  Mänttä-Vilppulan  väkiluvun  arvioidaan 
laskevan entistä jyrkemmin. Väestöllisen huoltosuhteen ennakoidaan täällä heikkenevän jopa niin 
paljon,  että  vuoteen  2025  mennessä  jokaista  100  työikäistä  kohti  on  yli  sata  (vuoden  2011 
ennusteessa 95,9) työelämän ulkopuolella olevaa, ikääntynyttä tai lasta.  

Kuvio 3. Väkiluvun ja huoltosuhteen kehitys.

Taulukko 1. Väestötietojen tunnuslukuja 2011            Lähde: tilastokeskus

 Mänttä-Vilppula koko maa

2010 2011

Väkiluku 31.12. 11 413 11 308 5 401 267

Väkiluvun muutos, % edellisestä vuodesta -0,7 -0,9 0,5

0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12. 13,9 13,8 16,5

15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12. 61,6 60,3 65,4

65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12. 24,6 25,9 18,1

Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12. 0,2 0,2 5,4

Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12. 1,2 1,4 3,4

Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä -52 -88

Syntyneiden enemmyys, henkilöä -67 -49 10 093

Perheiden lukumäärä 31.12. 3 196 3 169 1 455 073

Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 21 943 22 099 24 657

Väkiluvun ja väestöllisen huoltosuhteen kehitys 2011-2025 
Mänttä-Vilppulassa       Lähde:Tilastokeskus 2012
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 3.1.2 Muuttoliike

Paikkakunnalta toiselle muuton vaikutus väestönkasvuun on alkanut 2000-luvulla pienentyä, kun 
otollisessa  muuttoiässä  olevien  henkilöiden  ikäluokat  ovat  pienentyneet.  Muuttoliikkeen  tuoma 
väestönkasvu  keskittyy  maakuntien  keskusseuduille,  Pirkanmaalla  Tampereen  seudulle  ja 
keskittymisen odotetaan jatkuvan edelleen. (Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011.)

Jo  1900-luvun  loppupuolella  alkanut  muuttoliike  Mänttä-Vilppulasta  poispäin  on  jatkunut  koko 
2000-luvun  ensimmäisen  vuosikymmenen  tasaisena.  Keskimääräinen  pois  muuttaneiden 
enemmyys  verrattuna  paikkakunnalle  muuttaviin  (nettomuutto)  on  lähempänä  sataa  kuin 
viittäkymmentä henkeä vuosittain.

Kuvio 4. Muuttoliike vuosina 2006 – 2011.

Yllä olevassa kuviossa on esitetty muuttoliike Mänttä-Vilppulaan ja Mänttä-Vilppulasta viimeiseltä 
kuudelta vuodelta. Poismuuttaneiden osuus on vaihdellut noin 450 lähtijästä 530:een vuosittain. 
Sisäänmuuttajien lukumäärä on samalla ajanjaksolla vaihdellut enemmän. Kuvatulla jaksolla tänne 
muuttajien määrä oli alimmillaan vuonna 2008, minkä vuoksi nettomuutto oli tuolloin 120 henkeä 
miinuksella.  Vuonna  2011  sekä  poismuutto  että  sisäänmuutto  kasvoi  edellisvuotisista 
huomattavasti, mutta nettomuutto pysyi edelleen lähes 90 henkilön verran miinusmerkkisenä.

Muuttoliike Mänttä-Vilppulaan ja Mänttä-Vilppulasta 
vuosina 2006 - 2011    Lähde: tilas tokeskus 2012
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Edellisen taulukon muuttoluvut tarkasteltuna ko. vuosilta ikäryhmittän osoittavat, että suurimman 
ryhmän pois muuttajista muodostavat jatko-opintojen aloittamiskäiset 15 – 24-vuotiaat nuoret ja 
parhaassa  perheen  perustamisiässä  olevat  25  –  34-vuotiaat  nuoret  aikuiset.  Tilastokeskuksen 
tilasto  sisältää  muuttoluvut  vuodesta  1987  lähtien.  Tarkasteltaessa  koko  25  vuoden 
tilastointijaksoa,  eri  vuosien  muuttajamäärissä  ikäryhmittäin  on  vain  pieniä  eroja.  Koko 
tarkastelujaksolla nuorten ikäluokkien osuus pois muuttaneista oli 61 %. Alla olevassa kuviossa 5 
on esitetty poismuutto ikäluokittain vuosina 2006 - 2011. Kuviosta näkyy, että lähtevien nuorten 
lukumäärä  on  ikäluokassaan  lähes  saman  suuruinen  joka  vuosi  ja  osuus  muuttajista  pitkän 
ajanjakson tasolla, eli 60 % muuttajista.

Kuvio 5. Poismuutto ikäryhmittäin vuosina 2006 – 2011.

Nuoret  ja  nuoret  aikuiset  ovat  pitkällä  aikavälillä  muodostaneet  myös  suurimman  ryhmän 
paikkakunnalle muuttajista. Viimeisen 25 vuoden ajanjaksona 15 – 34-vuotiaiden osuus tulijoista oli 
56 %. Viimeisen kuuden vuoden ajalta nuorten osuus on kuitenkin jo hieman laskenut, ollen 52 %. 
Syitä  laskuun  ovat  mm.  ikäluokkien  pieneneminen  ja  paikkakunnan  tarjoamien 
opiskelumahdollisuuksien heikkeneminen. Jos nettomuutto nuorten ikäluokkien osalta on pysyvästi 
miinusmerkkinen  ja  keski-ikäisten  ja  vanhempien  osalta  plusmerkkinen,  tarkoittaa  se sitä,  että 
myös muuttoliike lisää vähitellen kaupungin ikärakenteen vinoutumista. Alla olevassa kuviossa 6 
on kuvattu sisäänmuutto ikäluokittain Mänttä-Vilppulaan vuosina 2006 – 2011.

Kuvio 6. Sisäänmuutto ikäryhmittäin vuosina 2006 – 2011.

 Poismuutto Mänttä-Vilppulasta ikäryhmittäin vuosina 2006 - 2011
Lähde: tilas tokeskus 2012

49

64

54

66

48

73

209

205

203

174

195

212

94

99

101

97

89

100

124

139

122

108

93

120

15

22

21

14

17

15

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0-14 v 15-24 v 25-34 v 35-64 v yli 65-vuotiaat

Sisäänmuutto Mänttä-Vilppulaan ikäryhmittäin vuosina 2006 - 2011
Lähde: tilastokeskus 2012

54

58

54

49

56

55

150

134

119

127

124

119

97

104

77

83

86

89

115

142

108

106

108

140

20

21

23

24

16

29

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0-14 v 15-24 v 25-34 v 35-64 v yli 65-vuotiaat



13

Eniten Mänttä-Vilppulasta muutetaan Tampereelle, jonne muuttaa joka vuosi yli sata henkeä. Osa 
Tampereelle,  Jyväskylään  ja  Helsinkiin  muuttavista  on  todennäköisesti  opiskelunsa  aloittavia 
nuoria.  Muita  kärkikymmenikköön  kuuluvia  muuttokuntia  ovat  lähinaapurit  Jämsä,  Ruovesi  ja 
Orivesi (kuvio 7). Pääosin samat kunnat ovat esillä myös tilastoitaessa paikkakunnalle muuttajia 
samalta ajanjaksolta. Vuosina 2006-2011 muuttajia tuli eniten Tampereelta, 383 henkeä (kuvio 8). 

     Kuvio 7. Mänttä-Vilppulasta pois muuttaneet vuosina 2006 – 2011.

     Kuvio 8. Mänttä-Vilppulaan muuttaneet vuosina 2006 – 2011.

Mänttä-Vilppulaan vuosina 2006 - 2011 
muuttaneiden kokonaislukumäärät ja
10 lähtökuntaa, joista eniten muuttajia                                            
Lähde: Tilas tokeskus 2012
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 3.2 TYÖPAIKAT

Uusin  saatavilla  oleva  työpaikkatilasto  on  vuodelta  2010.  Silloin  työpaikkojen  kokonaismäärä 
Mänttä-Vilppulassa oli 4555 työpaikkaa. Vuonna 2010 Metsäliittokonserniin kuuluva Metsä Tissue 
ilmoitti Mäntän tehtaalla jopa 150 työpaikan vähennystarpeesta. Myös syksyllä 2012 konserni on 
ilmoittanut iritisanomisista. Kaavailtuja rtisanomisia on toteutettu vähitellen, ja työpaikkojen määrä 
on nyt 430 henkeä.

Suurin  osa  kaupungissa  olevista  työpaikoista  on  yksityisellä  sektorilla  ja  suurimmassa  osassa 
yrityksistä  työpaikkoja  on  kymmenestä  kahteenkymmeneen.  Työpaikkamäärältään  suurimmat 
työnantajat Mänttä-Vilppulassa vuonna 2012 on listattu alla olevaan taulukkoon:

Taulukko 2.Työpaikkamäärältään suurimmat 
työnantajat Mänttä-Vilppulassa 2012

Vakituisen
henkilöstön määrä 

Metsä Tissue Oyj 430

Mänttä-Vilppulan kaupunki 350

Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä YPEK 335

Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalue       n. 250 (vakanssit 2011)

Formica Iki 185

Javasko 170

Kuvio 9. Työpaikat työnantajan mukaan.

Työpaikat Mänttä-Vilppulassa työnantajan mukaan 2010 
työpaikkojen kokonaismäärä 4555        Lähde: tilastokeskus 2012
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Kuvio 10. Työpaikat toimialan mukaan.

Työvoimahallinnon tilastojen mukaan lokakuussa 2012 Mänttä-Vilppulan työttömyysaste oli 12,8 %,
(syyskuussa 10,8%), työttömiä yhteensä 607 ja avoimia työpaikkoja 23 kpl. 

Taulukko 3. Työmarkkinoiden tunnuslukuja 
 Mänttä-Vilppula koko maa

2009 2010 2010

Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä  4 754 4 555 2 289 975

Työssä käyvien henkilöiden osuus 18 -74 -vuotiaista, % 31.12. 53,1 60,3 60,3

Työttömyysaste, %  31.12. 13,8 13,5 10,3

Kunnassa asuvien työssä käyvien lukumäärä 31.12. 4 317 4 304 2 289 975

Omassa kunnassa työssä käyvien osuus työssä käyvistä, % 31.12 80,4 79,5 60,3

Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %  1.1. 3,0 2,7 3,7

Jalostuksen työpaikkojen osuus, %  1.1. 43,4 40,9 22,2

Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12. 53,0 55,4 72,9

Muiden tai toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 1.1. 0,6 0,9 1,1

Taloudellinen  huoltosuhde,  työvoiman ulkopuolella  tai  työttömänä 
yhtä työllistä kohti 31.12. 1,66 1,5 1,2

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12. 33,0 33,3 23,8

Yritystoimipaikkojen lukumäärä 656 649 348 779

Työpaikat Mänttä-Vilppulassa toimialan mukaan 2010
Työpaikkojen kokonaismäärä 4555             Lähde: Tilas tokes kus  2012
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 3.2.1 Pendelöinti
Mänttä-Vilppulan  työssäkäyntitase  on  perinteisesti  ollut  positiivinen,  eli  paikkakunnalla  työssä 
käyvien  lukumäärä  on  suurempi  kuin  työssä  muualla  käyvien  määrä.  Vuonna  2010 
työssäkäyntitase oli  +251 henkeä.  Paikkakunnalla  olevia  työpaikkoja (4555)  on enemmän kuin 
paikkakunnalla asuvia työssäkäyviä (4304). Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on 105,8 %.

Uusin pendelöintiä koskeva tilasto on vuodelta 2010 (kuvio 10). Tilastokeskuksen mukaan silloin 
Mänttä-Vilppulasta kävi työssä asuinpaikkakunnan ulkopuolella, eli pendelöi yhteensä 882 henkeä 
(20,5  %).  Työssä  käytiin  yhteensä  67  kunnassa.  Mänttä-Vilppulasta  käytiin  eniten  työssä 
Jämsässä,  jossa  kävi  210  henkeä.  Seuraavaksi  eniten,  yli  sata  henkeä  per  kaupunki,  kävi 
Keuruulla tai Tampereella. Suurin osa muualla käyvistä on työssä teollisuuden, kaupan, majoitus- 
ja  ravitsemispalveluiden  sekä  julkisen  hallinnon,  koulutuksen  maanpuolustuksen  tai 
terveydenhuollon  piirissä.  Paperiteollisuuden  rajut  leikkaukset  eivät  vielä  näy  vuoden  2010 
tilastoissa. Puolustusvoimien irtisanomiset ja kaavaillut muutokset sosiaali- ja terveyspalveluissa 
todennäköisesti  tulevat  vaikuttamaan  myös  pendelöintiin  lähikuntien  kanssa.  Pendelöinti 
kauempana oleviin kuntiin on lukumääräisesti pientä ja jakaantuu usealle toimialalle.

Kuvio 10. Pendelöinti Mänttä-Vilppulasta 2010.

Taulukko 4. Mänttä-Vilppulassa asuvien työpaikan sijaintikunnista viisi ensimmäistä
luokiteltuna pendelöijien lukumäärän ja toimialojen mukaan 2010  Lähde: tilastokeskus 2012

Työpaikan 
sijainti

Kaikki
yhteensä
lukumäärä

Teollisuus
Tukku- ja 
vähittäiskauppa 
majoitus- ja 
ravitsemispalvelut

Julkinen hallinto ja 
maanpuolustus
koulutus- terveys- 
ja sosiaalipalvelut

Muut toimialat
yhteensä

Jämsä 210 58 % 12 % 15 % 15 %

Keuruu 139 24 % 18 % 35 % 23 %

Tampere 107 11 % 16 % 40 % 30 %

Ruovesi  85 35 % 12 % 16 % 37 %

Juupajoki  35 29 % 18 % 36 % 17 %
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Tilastokeskuksen  mukaan  vuonna  2010  muualla  asuvia  kävi  Mänttä-Vilppulassa  työssä  1133 
henkeä,  yhteensä  sadasta  eri  kunnasta  (kuvio  11).  Kärkisijoilla  olivat  samat  naapurit  kuin 
ulospendelöinnissä, eli Jämsä, 252 henkeä ja Keuruu, 220 henkeä. Kolmantena oli Ruovesi, 153 
henkeä. Suurin osa myös Mänttä-Vilppulassa työssä käyvien työpaikoista on teollisuuden, kaupan, 
majoitus-  ja  ravitsemispalveluiden  sekä  julkisen  hallinnon,  koulutuksen  maanpuolustuksen  tai 
terveydenhuollon piirissä.

Kuvio 11. Pendelöinti Mänttä-Vilppulaan 2010.

Taulukko 5. Mänttä-Vilppulassa työssä käyvien kotikunnista  viisi ensimmäistä
luokiteltuna pendelöijien lukumäärän ja toimialojen mukaan 2010  Lähde: tilastokeskus 2012

Työntekijän 
kotikunta

Kaikki
yhteensä
lukumäärä

Teollisuus
Tukku- ja 
vähittäiskauppa 
majoitus- ja 
ravitsemispalvelut

Julkinen hallinto ja 
maanpuolustus,
koulutus- terveys ja 
sosiaalipalvelut

Muut toimialat
yhteensä

Jämsä 252 39 % 15 % 27 % 19 %

Keuruu 220 51 % 10 % 28 % 11 %

Ruovesi 153 33 %  3 % 48 % 16 %

Tampere 94 39 % 11% 25 % 25 %

Orivesi 61 38 % 16 % 31 % 15 %
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 4 ASUMINEN MÄNTTÄ-VILPPULASSA

 4.1 TIIVISTÄ ASUMISTA JA MAASEUDUN RAUHAA

Vuoden 2009 kuntaliitos monipuolisti  Mänttä-Vilppulan kaupungin asumisen vaihtoehtoja luoden 
kaupungin, jossa voi halutessaan asua keskellä kaupungin palveluita Mäntän keskustaajamassa, 
kylämäisissä  Vilppulan  ja  Kolhon  taajamissa  tai  Pohjaslahdella  maalaismaisemassa.  Järvien 
halkoman kaupungin pinta-ala on 657,10 km², josta maata 534,49 km² ja vettä 122,61 km².

                                            Kuva 2. Mänttä-Vilppulan  taajamat.

 4.2 TALOTYYPPIJAKAUMA JA ASUNTOKANTA

Mänttä-Vilppula on pientalojen ja  omistusasumisen kaupunki.  Kaupungissa on tilastokeskuksen 
vuoden  2011  tilastojen  mukaan  asuinrakennuksia  3421  kpl,  näistä  yli  90  %  on  pientaloja. 
Pientalolla  tarkoitetaan  omakotitaloja,  paritaloja  sekä  kaksikerroksisia  omakotitaloja,  joissa  on 
kaksi  asuntoa.  Asuntoja  vakituisessa  asuinkäytössä  oli  5668  kpl,  näistä  n.  70  %  on 
omistusasuntoja. Alla kuviot talotyyppijakaumasta ja asunnoista niiden omistussuhteen mukaan.

         Kuvio 13. Talotyyppijakauma. Kuvio 14. Asunnot omistussuhteen mukaan.

Asunnot niiden omistussuhteen mukaan 2010  
 Lähde: Tilastokeskus 2012
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Suurin  osa  (82  kpl)  Mänttä-Vilppulan  119  kerrostalosta  sijaitsee  Mäntän  keskustassa  ja  sen 
lähiympäristössä  muodostaen  kaupunkimaisen  keskustaajaman.  Valtaosa  kerrostaloista  on 
hissittömiä  kolmikerroksisia  1960-1970  -luvuilla  rakennettuja  taloja.  Kerrostalojen  hissittömyys 
onkin  tulevaisuudessa  asukkaiden  ikääntyessä  yhä  suurempi  ongelma.  Asumisen  rahoitus-  ja 
kehittämiskeskus  ARA:n  selvityksen  mukaan  Mänttä-Vilppulan  asuinkerrostaloista  yli  80  %  on 
hissittömiä.  (Asuinkerrostalojen  hissittömyys,  ARA-raportteja  1/2008).  Vuokrataloista  vain 
Mäntässä Kukkarokivellä,  sekä Hopealinnan ja  Kivelän vanhustentaloissa on hissi.  Vilppulassa 
ensimmäinen hissillinen kerrostalo valmistui keskustaan vuonna 2008.

 4.3 ASUNTOKUNNAT

Asuntokunnan  muodostavat  kaikki  samassa  asuinhuoneistossa  vakinaisesti  asuvat  henkilöt. 
Asuntokuntia  Mänttä-Vilppulassa  oli  vuoden  2011  tilastojen  mukaan  5668.  Asuntokuntien  koko 
Suomessa  on  laskenut  tasaisesti  viime  vuosikymmeninä  ja  yhden  henkilön  taloudet  ovat 
yleistyneet.  Esimerkiksi  Tampereella  lähes  puolet  on  yhden  henkilön  talouksia,  mutta  niistä 
huomattavan  suuri  osa  on  alle  30-vuotiaiden  ja  naimattomien  henkilöiden  muodostamia 
"sinkkutalouksia".  Muissa  Pirkanmaan kunnissa yhden henkilön  asuntokunnat  ovat  useimmiten 
ikääntyvien,  yli  60-vuotiaiden  henkilöiden  talouksia.  Mänttä-Vilppulassa  on  yhden  henkilön 
asuntokuntia Pirkanmaan keskimäärää enemmän, eli 44 % asuntokunnista (koko Pirkanmaa 33 % 
ja Ylä-Pirkanmaa 43 %) (Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011). 

Tilastokeskuksen  tietojen  mukaan  Mänttä-Vilppulassa  vuonna  2010  asuvista  yhden  hengen 
talouksista  66  %  asui  vuokra-asunnossa.  Yhden  hengen  taloudet  muodostavat  suurimman 
ryhmän, n. 70 %, kaikista vuokra-asunnoissa asuvista. Perhekoon kasvaessa omistusasuminen 
yleistyy ja jo kahden hengen talouksista noin 80 % asuu omistusasunnossa. Kolmen hengen ja sitä 
suurempia asuntokuntia on lukumääräisesti vähiten, mutta siellä omistusasunnoissa asuvien osuus 
on yli 85 %.  

Alla olevassa kuviossa 15 on kuvattu asuntokuntien koko ja asumismuodon jakaantuminen Mänttä-
Vilppulassa  omistus-  ja  vuokra-asumisen  kesken.  Luokkaan  "muu"  kuuluvat  mm. 
syytinkisopimuksella, alivuokralaisena, asuntoloissa tai laitoksissa asuvat.

Kuvio 15. Asuntokuntien koko ja asumismuodon jakaantuminen omistus- ja
 vuokra-asumisen kesken. 

Asuntokuntien koko ja asumismuodon jakaantuminen omistus- ja 
vuokra-asumisen kesken 2010   Lähde: tilas tokeskus  2012                                                      
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 4.4 VAPAA-AJAN ASUMINEN

Tilastokeskuksen  määritelmän  mukaan  kesämökillä  tarkoitetaan  kiinteästi  sijaintipaikalleen 
rakennettua vapaa-ajan asuinrakennusta tai asuinrakennusta, jota käytetään loma- tai vapaa-ajan 
asuntona.  Liiketoimintaa  palvelevia  lomamökkejä,  lomakylien  rakennuksia  ja 
siirtolapuutarhamökkejä ei lueta vapaa-ajan asuinrakennuksiksi. 

Mänttä-Vilppulassa  on  vuoden  2011  tilastotietojen  mukaan  yhteensä  1580  kesämökkiä,  näistä 
suurin osa, noin 1300 on Vilppulassa, Kolhossa ja Pohjaslahdella. Mäntässä Keurusselän rannoilla 
kesäasuntoja on hieman alle 300.

     Kartta 1. Loma-asuntojen sijainti painottuu Pohjaslahdelle ja Vilppulaan.

Taulukko 6. Asumisen tunnuslukuja 

Mänttä-Vilppula koko maa
20112010 2011

Asuntokuntien lukumäärä 31.12. 5 730 5 668

Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12. 25,2 25,4 30,3

Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12. 64,3 64,8 54,4

Kesämökkien lukumäärä 31.12. 1 564 1 580 489 232
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 5 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

 5.1 KAAVOITUSTILANNE
Mänttä-Vilppulan kaupungin maanomistuskartta on liitteenä 1.
Mänttä-Vilppulan kaavavaranto on esitetty karttaliitteillä 2, 3 ja 4.

Mänttä-Vilppulan alueella on yleiskaavoitettua aluetta yhteensä 32 447 ha. Yleiskaavat on laadittu 
taajamien osalla pääosin oikeusvaikutuksettomina. Mäntän taajaman alueella on voimassa Mäntän 
osayleiskaava  vuodelta  2001  ja  Vilppulan  alueella  Vilppulan  osayleiskaava  vuodelta  1990. 
Oikeusvaikutteisina  kaavoina  on  laadittu  Korvensyrjän-Kortepoukaman  osayleiskaava  2007, 
Pohjaslahden rantaosayleiskaavan muutos ja kyläosayleiskaava 2012. Pääosilla ranta-alueista on 
niin ikään voimassa oikeusvaikutteiset rantaosayleiskaavat (Mänttä 1993 ja Vilppula 2004). Mäntän 
ja Vilppulan taajamia ja niiden välistä aluetta koskeva yleiskaavojen uusiminen on aloitettu vuonna 
2012. Kaavat laaditaan oikeusvaikutteisina. 

Asemakaavoitettua aluetta on Mäntän, Vilppulan ja Kolhon taajamien alueella yhteensä 2278 ha. 
Asemakaavat  ovat  suurelta osin vanhentuneita.  Kaavoja on pyritty ajantasaistamaan olemassa 
olevien  resurssien  puitteissa  ja  kulloisenkin  tarpeen  mukaan.  Kaavojen  ajantasaisuutta  tullaan 
tarkastelemaan viimeistään vuonna 2013. 

Kaavoitustilanne Mänttä-Vilppulan alueella on esitetty alla olevassa kaavoitustilannekartassa.

Kartta 2. Mänttä-Vilppulan kaavoitustilanne 1.9.2012.
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 5.2 KEHITYSKUVA

Mänttä-Vilppulan  kaupungissa  laadittiin  vuosina  2010  ja  2011  kehityskuva  kaupungin  tulevan 
yhdyskuntarakenteen  ja  sen  toteuttamiseen  tarvittavien  toimenpiteiden  hahmottamiseksi. 
Kehityskuva  on  kartalle  viety  esitys  Mänttä-Vilppulan  tulevaisuudesta  ja  se  on  osa 
kaupunkistrategian toteuttamista. 

Mänttä-Vilppulan kehityskuvan tavoitteena on luoda sellaiset  maankäytölliset  edellytykset,  joilla 
tuetaan  kaikkien  kaupunkilaisten  hyvinvointia  ja  kaupungin  kilpailukykyä  mm.  asumisen, 
palveluiden, työpaikkojen ja vapaa-ajantoimintojen kehittämisessä. Mänttä-Vilppulan kehityskuva ei 
ole MRL:n mukainen kaava, vaan yhteinen näkemys kaupungin kehittämisestä. 

Mänttä-Vilppulaan  laaditussa  kehityskuvassa  painottuvat  yhdyskuntarakenteen  tiivistäminen, 
taajamien  välisen  toiminnallisen  yhteyden  kehittäminen,  rantarakentaminen,  ekologisen 
raideliikenteen  kehittäminen,  kevyenliikenteen  osuuden  kasvu  sekä  Mäntän  ja  Kolhon  välisen 
virkistys yhteyden ja Mäkelänvuoren virkistysalueen kehittäminen. 

Kehityskuvatyössä  nostettiin  esiin  kehittämistavoitteita,  joita  on  tarkoitus  toteuttaa  olemassa 
olevien  resurssien  puitteissa  tulevina  vuosina.  Kehityskuvatyön  mukaan  taajamien 
yhdyskuntarakennetta  tiivistetään  ja  luodaan  ns.  kehittämisvyöhykkeitä  taajamien  yhteyteen, 
maaseutuasumista kehitetään lähellä palveluja, kunnallistekniikan läheisyydessä, loma-asumisen 
kehittämisvyöhykkeet järvien rannoilla ja lähellä palveluja, tyhjiä rakennuspaikkojen hyödynnetään 
ja Mäntän ja Vilppulan välinen toiminnallinen yhteys syntyy rannan kehittämisen ja laadukkaan 
rakentamisen  kautta. Kerrostalotonttien  tarjontaa  lisätään  ja  laadukkaita  senioriasumisen 
mahdollisuuksia  kehitetään  palvelujen  läheisyyteen.  Asumisen  vetovoimatekijöitä  hyödynnetään 
(turvalliset, rauhalliset, vesistöjä ja palveluja lähellä olevat asuinalueet). 

Kehityskuvatyön  yhteydessä  on  laadittu  erillinen  toimenpideohjelma,  joka  on  keskeinen  väline 
toteutettaessa  kehityskuvaa  ja  kaupunkistrategiaa.  Osa  toimenpiteistä  toteutuu  lähivuosien 
kaavoituksen,  osa erilaisten  kehittämishankkeiden ja  osa hallintokuntien  toimenpiteiden kautta. 
Toimenpideohjelmassa  on  esitetty  mm.  asunto-ohjelman  laatiminen  vuonna  2011-2012, 
maapoliittisen ohjelman laatiminen vuonna 2012 ja kaavoitusohjelman laatiminen vuosille 2012-
2017. Kehityskuvatyön toimenpideohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa.

                 Kuva 3.  Mäntän keskustaa.
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         Kartta 3. Kehityskuvan rakennemalli.

Kehittämistoimet

Vuonna 2013: 
• oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen Mänttä-Vilppulan taajamien alueelle
• kaavoitusohjelman laatiminen vuosille 2013-2018
• keskustojen kehittämistoimenpiteet
• taajamien yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
• raideliikenteen kehittymiseen varautuminen
• selvitys vanhuksille tarkoitetun ns. tavallisen palvelutalon tarvitsemasta tontista

 ja kaavoitustarpeesta Mäntässä

Vuosina 2014 – 2017:
• oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen Mänttä-Vilppulan taajamien alueelle
• maaseutumaisen ja ranta-asumisen kehittämisvyöhykkeet 
• Mäntän ja Vilppulan taajamien välisen toiminnallisen yhteyden kehittäminen
• kevyenliikenteen kehittäminen
• rivitalo- ja kerrostalotonttitarjonnan kehittäminen 
• ikääntyvien asumismahdollisuuksien kehittäminen

Vastuuhenkilö:  kaupunginarkkitehti
Raportointi:       kaupunginhallitus
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 5.3 TONTTITILANNE 

 5.3.1 Omakotitontit
Mänttä-Vilppulan  kaupunki  pyrkii  tarjoamaan  riittävän  määrän  laadukkaita  tontteja  erilaisiin 
asumistarkoituksiin.  Omakotitontteja kaupungilla on myynnissä toista sataa.  Vapaita tontteja on 
sekä  Mäntän,  Vilppulan  että  Kolhon  taajamissa.  Joitakin  rakennuspaikkoja  on  lisäksi  haja-
asutusalueilla  Pohjaslahdella  ja  Huhtijärvellä.  Tontteja  on  myynnissä  kaupungin  lisäksi  Metsä 
Board Oyj:llä. Jokunen yksittäinen tontti on tarjolla myös yksityisellä. Yksityisomistuksessa olevista 
tonteista ei kaupungilla ole järjestelmällistä tietoa. 

Mänttään  sijoittuvat  omakotitontit  sijaitsevat  eri  puolella  taajamaa  12  eri  asuntoalueella,  joista 
viimeisin, Kortepoukaman asuntoalue alkoi rakentua vuonna 2008. Vilppulassa on rakentaminen 
aloitettu  viimeksi  Pukinmäen alueella.  Loppuvuodesta 2012 myyntiin  tulevalla  Lampisenniemen 
alueella  on asemakaavassa osoitettu  AP-tonteiksi  (asuinpientalo)  20 tonttia  sekä AR-  tonteiksi 
(rivitalo)  kuusi  tonttia.  Osa  tonteista  sijoittuu  rantamaisemaan  Mäntästä  Vilppulaan  johtavan 
vesistön  varrelle.  Kolhossa  uusimmat  omakotitalot  on  rakennettu  Onnelanmäen  alueelle, 
Karhuntien  varteen  omarantaisille  tonteille.  Vuoden  2012  aikana  valmistunut  Pohjaslahden 
kyläosayleiskaava toi kylään uusia rakennuspaikkoja, joista kaupungin omistamia on seitsemän. 
Näistä yhtä voidaan pitää omarantaisena. Tontit eivät ole kunnallisen jäte- ja vesihuollon piirissä. 

Kaupungin myymät omakotitontit ovat pääasiassa ns. kuivanmaan tontteja. Metsä Board Oyj myy 
omarantaisia  omakotirakentamiseen  tarkoitettuja  tontteja  Mäntän  Monhanlahden  alueella. 
Kaupungilla myytävänä olevien tonttien koot vaihtelevat vajaasta tuhannesta neliöstä noin 2600 
neliöön. Tonttien hinnat vaihtelevat  84 € - 30 000 €/tontti. Hintaan vaikuttavat tontin koko ja sijainti. 
Korkein hinta on rantatonteilla ja  myös rantamaisemaan sijoittuvien tonttien hinnat  ovat  kuivan 
maan tontinhintoja korkeampia. Tonttien hinnoittelussa esiintyvät erot juontavat myös ajalta ennen 
kuntaliitosta;  entisen  Vilppulan  kunnan  alueella  myytävien  rakennuspaikkojen   hinta  on  ollut 
selkeästi alhaisempi kuin entisen Mäntän kaupungin alueella. Hinnoitteluun on osaltaan vaikuttanut 
raakamaan hinta.

Omakotitontit  ovat  jatkuvasti  varattavissa  ja  myynnissä.  Varauslomake  ja  kaupungin 
tontinmyyntiesite on luettavissa ja tulostettavissa kaupungin www-sivuilla. 

Karttalliitteillä 5,6 ja 7 on esitetty Mänttä-Vilppulassa myynnissä olevien omakotitonttien sijainti.

Taulukko 7. Mänttä-Vilppulassa myynnissä olevat  vapaat omakotitontit 2012
                                                                                lähde: kiinteistö- ja mittautoimi

MÄNTTÄ VILPPULA KOLHO

Koskela 1 Väkkärävuori 13 Onnelanmäki 9

Rusinniemi 2 Sipilä 3 Aholanmäki 3

Pieskanranta 11 Pukinmäki 4 Lipsonen 8

Isoniemi 8 Lampisenniemi 20 Kaijanniemi 5

Vuohimetsä 1

Vuohijoki 2

Mustalahti 1

Kortepoukama 14

Yhteensä 40 40 25
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Omakotirakentaminen  on  vähitellen  hiljentynyt  1970-  ja  1980  -lukujen  rakentamisen 
huippuvuosista. Vuosina 2009-2011 kaupunki on myynyt 9 omakotitonttia. Myydyistä tonteista viisi 
sijaitsee Mäntän Kortepoukaman alueella. Kolhosta myydyt tontit sijaitsevat Ukonselän rannassa 
Karhuntien  varrella.  Lisäksi  Kortepoukamasta  on  luovutettu  kolme  omakotitonttia 
vuokrasopimuksella Sastamalan koulutuskuntayhtymälle, joka rakentaa tonteille talot oppilastyönä 
ja myy kiinteistöt työn valmistuttua. Kaupunki on myynyt myös muutamia omakotitontteja, joilla on 
ollut vanha rakennus, sekä yhden vuokratontin vuokralainen osti omakseen.

Omakotitonttien  kysyntä  on  vähäistä.  Vuodessa  tehdään  keskimäärin  3-5  tonttikauppaa. 
Kiinnostusta herättävät lähinnä rantarakentaminen ja uudet asuntoalueet. Tontteja on tällä hetkellä 
määrällisesti paljon, mutta  suurimmaksi osaksi 1970-1980 -luvuilla rakennettujen asuntoalueiden 
kysyntä on olematonta. Useita rakentumattomia omakotitontteja on niin  Mäntän,  Vilppulan kuin 
Kolhonkin asuntoalueilla. Nuoret lapsiperheet haluavat rakentaa tilaville tonteille lähelle palveluja, 
vaivattomien  kulkuyhteyksien  päähän.  Rakentamisessa  trendit  vaihtuvat  ja  jo  rakentuneiden 
alueiden imago voi olla ratkaiseva tonttia valittaessa. Eheä ja hyvin suunniteltu aluekokonaisuus 
houkuttelee.  Alueiden  suunnittelulla  ja  rakentamisen  ohjauksella  voidaan  vaikuttaa  osaltaan 
tonttien myyntiin ja houkutella rakentajia jo rakentuneillekin alueille. Yksittäiset tyhjätkin tontit voivat 
olla kiinnostavia, jos alue on kokonaisilmeeltään yhtenäinen, ja vapaat alueet raikkaasti ja hyvin 
suunniteltu ja toteutettu. 

Taulukko 8. Myydyt ja vuokratut rakentamattomat omakotitontit 
Mänttä-Vilppulassa 2009-2012                       Lähde:kiinteistö- ja mittaustoimi

2009 2010 2011 2012 Yhteens
ä

Mänttä 1 2 (+2vuokra) 2 - 7

Vilppula 1 2 1 - 4

Kolho - 1 1 2 4

Yhteensä 2 7 4 2 15
      

       Kuva 4. Myös Mänttä-Vilppulassa eniten kysyntää on rantatonteilla. Nuoret lapsiperheet haluavat
       tilavia tontteja lähellä palveluita. Kuva Kortepoukamasta, jolle on luonteenomaista suuri tonttikoko.
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 5.3.2 Rivi- ja kerrostalotontit

Kaupungilla on kaavoitettua tonttimaata myös rivi-  ja kerrostaloasumista varten. Kerrostalotontit 
sijaitsevat  Mäntässä  ja  Vilppulassa,  rivitaloasumiseen  tarkoitettuja  kortteleita  on  lisäksi  myös 
Kolhossa. Tonttien markkinointi ja myynti perustuu pääasiassa rakentajien yhteydenottoihin.

Rivitalorakentamisen  mahdollistavia  rakennuskortteleita  on  Mäntän  alueella  Pieskanrannassa, 
Kortepoukamassa, Vuohijoella ja yksi tontti  Savosenmäessä, Vilppulassa Pukinmäen, Sipilän ja 
Kangasjärventien  alueella  sekä  syksyllä  2012  avautuvalla  Lampisenniemen  alueella.  Kolhossa 
rivitaloasumiseen kaavoitettuja rakennuskortteleita löytyy Aholanmäen ja Onnelanmäen alueelta.

Kerrostaloasumiseen  kaavoitetut  korttelit  sijaitsevat  Mäntän  ja  Vilppulan  keskustan  alueilla. 
Vilppulan  kunta  myi  viimeksi  kerrostalotontin  Vilppulan  torin  laidalta  vuonna  2006. 
Rakennuspaikan  kaavamerkintä  on  AL,  joka  merkitsee  asuin-  ja  liikerakentamista.  Kyseisen 
kerrostalon  katutasossa  on  kolme  liikehuoneistoa,  loput  kolme  kerrosta  ovat  asumiseen 
tarkoitettuja. 

Rivitalotonttien osalta kysyntä on viime vuosina ollut todella vähäistä. Niidenkin osalta mielenkiinto 
kohdistuu  ranta-alueisiin,  tai  keskustaajamiin  lähelle  palveluita.  Vuosina  2009-2012  Mänttä-
Vilppulan kaupunki on myynyt ainoastaan yhden rivitalotontin Kolhosta vuonna 2010.

Kerrostalorakentaminen  aivan  Mäntän  keskustan  alueelle  lähelle  palveluita  on  tullut  nyt 
ajankohtaiseksi.  Kaupunki  onkin  hankkinut  maata  kortteleista  131  ja  132  Seppälän  puistotien 
varrelta,  läheltä kirjastoa ja  kauppatoria.  Kortteleiden suunnittelun myötä niihin on hahmottunut 
kaupunkimainen kerrostalokorttelialue. Korttelin 132 kaavamuutoksella saatiin vuoden 2012 aikana 
myyntiin kolme asuinkerrostalotonttia (AK), joista yhteen on mahdollista sijoittaa myös liiketiloja. 
Näille  tonteille  on  mahdollista  rakentaa  nelikerroksinen  asuinkerrostalo.  Korttelin  132 
kaavamuutoksella  yksi  keskustan keskeisistä  kortteleista  tarjoaa mahdollisuuden nykyaikaiseen 
kerrostaloasumiseen  lähellä  keskustan  palveluita.  Heti  asemakaavamuutoksen  tultua  voimaan 
korttelista myytiinkin kesällä 2012 yksi kerrostalotontti.

 5.3.3 Yritystontit

Yritystontteja  ovat  teollisuustontit  (T),  palvelurakentamiseen  (P)  osoitetut  tontit  sekä 
liikerakentamiseen, asemakaavamerkinnällä AL, K ja KT osoitetut tontit. Myös yleisten rakennusten 
(Y) korttelialueet mahdollistavat rakentamisen yritystoimintaa varten. 

Teollisuusrakennusten korttelialueet (T)
Mäntän alueella teollisuustonttimaata on tarjolla Isonniemen teollisuusalueella, joka on kaupungin 
kehityskuvatyön  tuloksena  määritelty  myös  keskeisimmäksi  alueeksi  alueen  laajentamisen  ja 
kehittämisen  kannalta.  Mustanlahden   alueella  on  vireillä  asemakaavan  laatiminen,   joka 
toteutuessaan mahdollistaa myös tämän alueen laajenemisen pienteollisuusrakentamiseen.  Tällä 
alueella  tonttimaan  omistus  jakautuu  kaupungin,  Finsilva  Oyj:n  ja  yksityisomistuksen  kesken. 
Vilppulassa teollisuusrakentamiseen kaavoitettuja rakennuskorttelialueita on pääasiassa ns. sahan 
alueella  sekä  pienteollisuusalueella,  joka  sijoittuu  Teollisuustien  varteen.   Kolhosta  vastaavia 
alueita löytyy  Kastarintien varrelta sekä yksittäinen pieni alue Lipsosen alueelta Keuruulle johtavan 
maantien varrelta.

Palvelurakennusten korttelialueet (P)
Mustanlahden  alueen  vireillä  olevassa  asemakaavassa  on  osoitettu  yksi  kortteli 
palvelurakentamiseen.  Kortteli  on  tarkoitus  jakaa  kahdeksi  tontiksi,  joista  toinen  on  kaupungin 
omistuksessa.
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Liikerakennusten korttelialueet (AL , K ja KL, KTY)
Liike-  ja  toimistorakennusten  sekä  teollisuus-  ja  toimitilarakennusten  (KTY)  korttelialueita  on 
Mäntän  ja  Vilppulan  välisen  Satakunnantien  varrella  Isonniemen  teollisuusalueen  välittömässä 
läheisyydessä.  Kaupungin  omistamia  liike  -  ja  toimistorakennusten  korttelialueita  löytyy  myös 
Koskelanlammen itäosasta. Vilppulassa liikerakentamiseen kaavoitettua rakennusmaata on aivan 
keskustassa  sekä  Satakunnantien  varressa  Pukinmäentien  molemmin  puolin.  Kaupungin 
omistamia, rakentamattomia ja myytävissä olevia yleisten rakennusten korttelialueita ei juurikaan 
ole. Yksi tällainen kortteli löytyy Mäntästä Vuohimetsän asuntoalueen pohjoisreunasta. Nykyisen 
maankäytön ja rakentamistarpeen kannalta asemakaavaa ei voida pitää  tarkoituksenmukaisena.

Mäntässä tontin muodostaminen asemakaavoitetulla alueella vaatii  sitovan tonttijaon laatimisen. 
Tonttijaossa  osoitetaan  tontin  rajat  ja  tontin  lohkominen  tulee  toteuttaa  tonttijaon  mukaisesti. 
Vilppulan  ja  Kolhon  alueella  rakennuspaikat  myydään  määräaloina.  Tonttien  määrittäminen 
tehdäänkin  yleensä  hankekohtaisesti  asemakaavamääräysten  puitteissa  ja  alueen 
kokonaissuunnittelun  kannalta  järkeväksi  katsotulla  tavalla  ottaen  huomioon  mahdollisen 
rakentajan  aluetarpeet.  Mäntässä  Satakunnantien  varteen  sijoittuvat  teollisuus-  ja 
toimitilarakennusten tontit,  joita  on vapaana kolme,  myydään  asemakaavan mukaan valmiiksi 
lohkottuina  ja  ne  on  tarkoitettu  tilaa  vaativaan  rakentamiseen.  Tonttijaonmuutoksella  niitäkin 
voidaan jakaa harkinnan ja mahdollisten hankkeiden mukaisesti. 

Taulukko 9.  Rivi-  ja  kerrostalotontit  sekä muu 
tonttitarjonta Mänttä-Vilppulassa 2012       
(luvut laskettu korttelialueittain)

Rivitalo Kerrostalo  Liike/
asuin+liike

Mänttä* 10 1 16

Vilppula 10 1  6

Kolho 5  -  -

Yhteensä 35 2  22

*M-realin 
omistuksessa

2 2

Kehittämistoimet

Vuonna 2013: 
• tonttimarkkinoinnin uudistaminen käyttäen paikkatietojärjestelmän mahdollisuuksia
• tonttimarkkinointiin tarkoitetun materiaalin uusiminen (ilmoitustaulumarkkinointi ja esittely)
• uusien asuntoalueiden laaja ja monikanavainen markkinointi 

Vuosina 2014 - 2017
• kaupungin strategiaan perustuva maapoliittinen ohjelma, jossa potentiaaliset 

asunto- ja muut rakentamisalueet määritellään maankäytön suunnittelun näkökulmasta 
sekä kaupungin kehittämisen ja kasvun kannalta

• yksittäisten, myymättä jääneiden tonttien erityismarkkinointi 

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri
Raportointi:      tekninen lautakunta
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 6 OMISTUSASUMINEN

 6.1 UUDISRAKENTAMINEN

Asuntorakentaminen on hiipunut muiden väkiluvultaan vähenevien alueiden tapaan myös Mänttä-
Vilppulassa.  Uudisrakentamista  on  kuitenkin  jonkin  verran.  Rakentamisen  painopiste  on 
omatoimisessa  rakentamisessa,  eli  vapaa-ajan  asunnoissa  ja  omakotitaloissa,  joita  molempia 
rakennetaan vuosittain kymmenkunta.

Vähäinen  rakennuttajamuotoinen  omistusasuntojen  rakentaminen  on  painottunut  rivitaloihin. 
Ukonselän  rantamaisemiin  Kolhoon  valmistui  syksyllä  2011  yksi  rivitalo.  Mänttään  rivitalo  on 
rakennettu  viimeksi  vuonna  2007  Rusiniementielle.  Vilppulassa  on  rakennettu  kaksi  rivitaloa 
Vilppulankosken läheiseen rantamaisemaan vuonna 2007.

Kaupungissa ainoa 2000-luvulla  rakennettu kerrostalo  on valmistunut  Vilppulaan vuonna 2008. 
Talo  on  myös  ensimmäinen  hissillinen  asuinkerrostalo  Vilppulassa.  Sitä  ennen  kerrostalo  on 
rakennettu viimeksi Mänttään vuonna 1982, joten keskustan palvelujen äärellä oleville laadukkaille 
kerrostaloasunnoille  on ehtinyt  kertyä patoutunutta  kysyntää.  Syksyllä  2012 on aloitettu  As Oy 
Mänttä-Vilppulan  Virkamies  I  -nimisen  kerrostalon  rakentaminen  Virkamiehenkadulle  Mäntän 
keskustaan.  Hissilliseen  taloon  tulee  neljään  kerrokseen  yhteensä  15  asuinhuoneistoa. 
Rakennustyöt on aloitettu syksyllä 2012 ja kohde valmistuu elokuussa 2013.

                       Kuva 5. As Oy Mänttä-Vilppulan Virkamies I -talon rakennustyömaa
                                     syksyllä 2012. (kuva: Hannu Vehosalmi)

Taulukko 10. Uudisrakentaminen Mänttä-Vilppulassa vuosina 2009-2011
                                                   Lähde: Mänttä-Vilppulan rakennusvalvonta 2012

2009 2010 2011

Erilliset pientalot 10 10  7

Rivi- ja ketjutalot  0  1  0

Asuinkerrostalot  0  0  0

Vapaa-ajan asuinrakennukset 14 17 12

Yhteensä 24 27 19
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 6.2 ASUNTOKAUPPA JA HINTATASO

Vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen kauppa on Mänttä-Vilppulassa hiljaista. Tilastokeskuksen 
mukaan kaupungissa tehtiin noin kuusikymmentä asuntokauppaa vuonna 2011. Myös asuntojen 
neliöhinnat ovat alhaisia, alle 1000 €/m2  (kuvio 16). Tilastokeskuksen mukaan koko Pirkanmaalla 
tilastoitu vanhojen asuntojen keskimääräinen neliöhinta sekä kerros- että pientaloasunnoilla oli yli 
1700 €/m2; hintatasoa nostaa Tampereen seutu.

Kuvio 16. Myytyjen asuntojen lukumäärä ja keskineliöhinta. 

 6.3 KORJAUSRAKENTAMINEN

Rakentamisen painopiste koko Suomessa on siirtynyt vähitellen uudisrakentamisesta rakennusten 
ylläpitoon  ja  korjausrakentamiseen  uudisrakentamisen  keskittyessä  vain  suurimpiin 
kasvukeskuksiin.  Rakennuskannan  korjaustarvetta  synnyttävät  mm.  rakennusten  ja  niiden 
laitejärjestelmien  vanheneminen,  tilatarpeiden  ja  rakennusten  käyttötarkoituksen  muutokset, 
energiatehokkuuden parantaminen sekä esteettömyyden kehittäminen.  Asuinrakennusten osuus 
on  yli  puolet  korjausrakentamisesta  ja  asuinkerrostalokannassa  korjaustoiminnan  määrä  on 
kasvanut  huomattavasti  koko  2000-luvun  ajan,  kun  1960-  ja  1970-luvuilla  rakennettu 
asuinkerrostalokanta  on  tullut  peruskorjausikään.  Ajanjaksolla  2016  -  2025  kasvaa  myös 
omakotitalojen  ja  rivitalojen  korjaustarve  asuinkerrostalojen  korjaustarpeen pysyessä korkeana. 
(Korjausrakentamisen strategia 2007 - 2017)

Suunniteltaessa korjaustoimintaa joudutaan väestöltään vähenevillä alueilla tekemään ratkaisuja 
vajaakäyttöisten tai tyhjentyneiden asuin- ja muiden rakennusten omistamisesta, kehittämisestä ja 
purkamisesta osana kunnan kehittämistä pitkällä aikavälillä. Olemassa olevan kiinteistökannan ja 
alueiden  vetovoimaisuuden  ja  palvelukyvyn  turvaamiseksi  on  tarvetta  myös  rakennuskannan 
uudistamiseen ja käyttötarkoituksen muutoksiin.(Korjausrakentamisen strategia 2007 - 2017)

Vuonna 2011 Mänttä-Vilppulassa myytyjen 
vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen lukumäärä 
ja keskineliöhinta       (Lähde:Tilastokeskus 2012)
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 6.3.1 Valtion varoista myönnettävät avustukset asuntojen korjaustoimintaan

Valtion  taloudellinen  tuki  korjausrakentamisessa  kohdistuu  ensisijaisesti  yhteiskunnallisesti 
tarkoituksenmukaiseen perusparantamiseen. Keskeisiä avustuksin edistettäviä toimenpiteitä ovat 
olleet  energiatehokkuuden  ja  esteettömyyden  parantaminen  sekä  suunnitelmallisen 
korjaustoiminnan  edistäminen  tukemalla  kuntoarvioiden,  kuntotutkimusten  tekoa  sekä 
perusparannuksen  suunnittelua.  Valtaosan  asuinrakennuksiin  kohdistettavista  avustuksista 
myöntää Asumisen rahoitus-  ja  kehittämiskeskus ARA, lisäksi  alueelliset  ympäristökeskukset  ja 
Museovirasto voivat myöntää avustuksia rakennusperintö- ja –suojelukohteiden korjauksiin. Yksi 
merkittävä  taloudellinen  tukimuoto  korjausrakentamisessa  on  yksityistalouksien  verotuksessa 
saama kotitalousvähennys.

ARAn  varoista  myönnetään  korjaus-,  energia-  ja  terveyshaitta-avustuksia  sekä  erityisryhmien 
investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Austuksia myönnetään lisäksi 
aravavuokratalon  purkamiskustannuksiin,  lähiöiden  kehittämiseen,  aravavuokra-asuntojen 
vähentyneestä kysynnästä kärsiville kunnille sekä taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokra- ja 
asumisoikeustaloille.  Avustustettavat toimenpiteet  ja käytettävissä olevat  määrärahat  vaihtelevat 
vuosittain  hallituksen  asuntopoliittisten  painotusten  mukaan.  Avustuspäätöksen  tekee 
avustusmuodosta  riippuen  ARA,  valtiokonttori  tai  kunta.  Päätösten  sisältöön  ja  tuettaviin 
toimenpiteisiin  vaikutuksensa  on  myös  EU-lainsäädännöllä.  2000-luvulla  painopiste  on  siirtynyt 
vuosi vuodelta yhä enemmän energiaa säästäviin toimenpiteisiin. 

Alustava  avustuspäätös  tehdään  avustustyypin  mukaisena  enimmäisprosenttiosuutena 
kustannusarviosta.  Työn  valmistuttua  avustuspäätös  tarkistetaan,  ja  lopullinen  asiakkaalle 
maksettava avustus määräytyy toteutuneiden kustannusten perusteella.  Maksettava summa on 
alustavan päätöksen mukainen prosenttiosuus toteutuneista kustannuksista, enitään alustavassa 
päätöksessä mainittu euromäärä.

Alla  olevaan  taulukkoon  on  koottu  Mänttä-Vilppulan  kaupungin  vuosina  2010  –  2012  ARA:n 
määrärahoista myöntämät korjaus- ja energia-avustukset.

Taulukko 11.  Mänttä-Vilppulassa valtion varoista vuosina 2009 - 2011 
myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset                                  (Lähde: kiinteistötoimisto,  määrärahatilitykset )

Avustusmuoto sekä  %-osuus kustannuksista
2010 2011 2012

kpl € kpl € kpl €

Korjausavustus vanhusväestölle ja vammaisille (40 % - 70 %)  9     34.494   2       7.446  3 19.539

Korjausavustus suunn.korj.toiminnan edistämiseksi (50 %)  0 0 31   46.797 11 20.900

Korjausavustus as.oy:lle suhdannevaroista (2009-2010) (15 %) 48 272.615

Korjausavustus talousjätevesijärjestelmän uusimiseen (35 %)  0 0  0 0

Pientalon tarveharkintainen energia-avustus (25 %)  2    1.830   4   17.784  0 0

Energia-avustus pientalon lämmitystapamuutokseen (20 %) 31   58.316 14     20.388 *

Energia-avustus as.oy:n lämmitystapamuutokseen (20 %)   1    8.000  2 19.400

Muu energia-avustus asunto-osakeyhtiölle (10 %)  0 0   5  20.667  3   6.200

Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset yhteensä 59 308.939 73    159.010   33 86.460
 

 = avustusmuoto ei käytössä ko. vuonna

              *  = avustusprosentti leikattu 13,4 %:iin
    määrärahan vähäisyyden vuoksi
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 7 VUOKRA-ASUMINEN

 7.1 KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOJEN OMISTAJAPOLITIIKKA 

Kunnan  vuokra-asuntojen  omistajapolitiikka  on  osa  laajempaa  kunnan  asuntopolitiikan 
kokonaisuutta. Asuntotoimen omistajapolitiikan käsitteeseen sisältyy kunnan suoraan tai yhtiöiden 
tai muiden yhteisöjen kautta omistamien asuntojen määrään ja laatutasoon ja myös asunnoista 
luopumiseen liittyvät ratkaisut, sekä asuntojen hallintaan liittyvä päätöksenteko. Omistajapoliittisten 
linjausten  lähtökohtana  ovat  kunnan  kehittämistavoitteet  ja  palvelustrategia,  sekä  arviot 
toimintaympäristön muutoksista. Omistajan vahva ote kiinteistöjen käytön kehittämisessä tuottaa 
yleensä  tulosta  ja  mm.  pienentää  vuokra-asuntoihin  liittyviä  riskejä.  (Kunnan  vuokratalojen 
omistajapoliittiset  linjaukset,  Kuntaliitto  2008)   Toiminnan  riskit,  kuten  asuntojen  kysynnän 
määrässä  ja  laadussa  tapahtuvat  muutokset  on  otettava  huomioon.  Kunnan  on  omistajana 
tiedostettava myös,  että valtion rahoittamien vuokra-asuntojen rahoitusriski  on  siirtynyt  valtiolta 
kunnalle yhtiön maksettua aravalainat ja konvertoitua ne pankkilainoiksi, joille kunta on antanut 
omavelkaisen takauksen (Asuntokannan kehittäminen kasvukeskusten ulkopuolella, YM 2011).

Kaupunkikonsernia koskeva konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.10.2011 § 48.

Omistajapolitiikan on pyrittävä ohjaamaan asuntopolitiikkaa siten, että vuokra-asuntojen tarjonta 
vastaa  parhaalla  mahdollisella  tavalla  myös  tulevaisuuden  vaatimuksia.  Omistajapolitiikan 
sisältöön  vaikuttavat  mm.  paikkakunnan  kehitysnäkymät,  väestömuutokset  sekä  muutokset 
vuokra-asuntojen tarjonnassa ja kysynnässä.  (Kunnan vuokratalojen omistajapoliittiset linjaukset 
2008) 

Määriteltäessä Mänttä-Vilppulan kaupungin vuokra-asuntojen omistajapolitiikkaa on taloudellisten 
seikkojen  lisäksi  pohdittava  myös,  mitä  toimenpiteitä  kaupunki  pitää  tarpeellisina,  jotta  sen 
omistamat  vuokrataloyhtiöt  edistävät  strategiseksi  päämääräksi  asetetun  hyvän  asumisen 
kaupungin  toteutumista.  Kaupunginhallitus  on  päättänyt  periaatelinjasta  yksittäisten  kaupungin 
omistamien  vuokra-asuntojen  myymisestä  (Kh  §  58/12).  Kaupungin  vetovoimaisuutta 
asuinkuntana kuitenkin parantaisi samanaikaisesti tehtävä pienimuotoinen vuokra-asuntokannan 
uudistaminen hankkimalla uusia, paremmin kysyntään vastaavia asuntoja. 

K  ehittämistoimet  

Vuonna 2013: 
• Kaupunki tarkistaa onko kaupunkistrategiaa tarkennettava, päivitettävä tai uusittava ja ottaa tässä 

työssä huomioon asumisen kokonaisuuden vuokra-asuminen mukaan luettuna 
• Kaupunki tehostaa omistajapolitiikan toteuttamista sekä sen seurantaa 

kaupungin konserniohjeiden mukaisesti
• Kaupunki huolehtii omalta osaltaan, että vuokataloyhtiöillä/-yhtiöllä on riittävät resurssit 

palvelun tuottamisen näkökulmasta

Vuosina 2014 – 2017:
• Kaupunki vastaa vuokra-asuntokannan pitkäaikaisesta strategisesta suunnittelusta  

ja valvoo suunnittelun toimeenpanoa
• Kaupunki valvoo, että vuokra-asuntokanta vastaa mahdollisuuksien mukaan 

sekä määrällisesti että laadullisesti kysyntää

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, vuokrataloyhtiöiden/-yhtiön toimitusjohtaja
Raportointi:      Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja vuokrataloyhtiöiden/-yhtiön hallitus
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 7.2 KAUPUNGIN VUOKRATALOYHTIÖT JA SUORASSA 
OMISTUKSESSA OLEVAT VUOKRA-ASUNNOT

 7.2.1 Koskelantalot Oy ja Vilpuntalot Oy

Kuntaliitoksen  seurauksena  Mänttä-Vilppulan  kaupungilla  on  omistuksessaan  kaksi 
vuokrataloyhtiötä, joiden fuusiota selvitellään parhaillaan. Koskelantalot Oy on Mäntän kaupungin 
vuonna  1988  perustama  yhtiö,  johon  fuusioitiin  kaikki  kaupungin  suoraan  omistamat 
aravavuokrakerrostalot.  (Mäntän  kaupunginvaltuusto  1988/20).  Lisäksi  yhtiö  rakennutti  1990-
luvulla suoraan omistukseensa rivitaloasuntoja eri kohteisiin yhteensä 63 kpl sekä As Oy Mäntän 
Länsiniityn pienkerrostalon. Vilpuntalot Oy on Vilppulan kunnan perustama yhtiö, johon on vuonna 
2000 sulautettu 11 kunnan omistamaa erillistä aravavuokrataloyhtiötä (Vilppulan kunnanvaltuusto 
2000/30).  Molemmissa  yhtiöissä  on  2000-luvulla  osasta  taloja  konvertoitu  aravalainat 
pankkilainoiksi. Taloille ei ole haettu vapautusta luovutus- ja käyttörajoituksista. Ne ovat edelleen 
sekä  vuokranmääritykseltään  että  myyntitilanteessa  aravalainsäädännön  alaisia,  ja  niitä  tulisi 
käsitellä hallinollisesti erillään vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista.

      Kuva 6. Vuokratalo Etelätie 2.

Taulukko 12.  Mänttä-Vilppulan kaupungin konserni-
rakenteeseen kuuluvat vuokrataloyhtiöt ja asuntojen 
lukumäärät 2012

asuntoja

Koskelantalot Oy 
•rivitaloasuntoja 63 kpl, Mänttä
•kerrostaloasuntoja 311 kpl, Mänttä
•As Oy Mäntän Länsiniitty, kerrostaloasuntoja 12 kpl, Mänttä
•opiskelijatalo Valkama, opiskelija-asuntoja 35 kpl 
  (54 paikkaa); Mänttä

  421 

Vilpuntalot Oy
•rivitaloasuntoja 92 kpl, Vilppula
•kerrostaloasuntoja 196 kpl , Vilppula
•kerrostaloasuntoja 13 kpl, Kolho

  301 

As Oy Sipilänrivi       8 

Vuokra-asuntoja yhteensä   730

Vilpuntalot  Oy:n  vuokra-asunnoista  lähes  kaikki  sijaitsevat  Vilppulan  keskustan  läheisyydessä. 
Kolhossa on vain yksi vuokratalo, sekin G.A.Serlachius Oy:n aikanaan työntekijöilleen rakentama. 
Koskelantalot  Oy:n  omistamat  asunnot  ovat  kaikki  kävelymatkan  päässä  Mäntän  keskustasta. 
Ainoat hissilliset vuokratalot ovat Koskelantalot Oy:n taloissa Kukkarokivellä sekä Hopealinnan ja 
Kivelän vanhustentaloissa Mäntässä. Vilpuntalot Oy:llä ei ole hissillisiä vuokrataloja lainkaan. 

Vuokratalojen sijainti on esitetty liitekartoilla n:o 8 ja 9.

Suurin osa vuokrataloista on kerrostaloja, joissa varsinkin suurten (3h+k, tai suuremmat) asuntojen 
kysyntä  on  heikkoa.  Suurin  kysyntä  kohdistuu  kuitenkin  rivitaloasuntoihin,  joita  yhtiöillä  on 
omistuksessaan yhteensä 155.

Kaupunki  myy yhtiöille  niiden  tarvitsemat  hallintopalvelut,  joten vuokrataloyhtiöillä  ei  ole  omaa 
henkilökuntaa.  Yhtiöiden  toimitusjohtajana  on  kaupungin  isännöitsijä,  ja  vuokra-asuntojen  jako 
sekä  isännöinti  hoidetaan  kaupungin  kiinteistötoimistossa.  Tilakeskuksessa  sijaitsevan 
kiinteistötoimiston henkilökuntaan kuuluu isännöitsijä/toimitusjohtaja, sekä kaksi toimistosihteeriä ja 
toimistonhoitaja/asuntoasiamies.  Kiinteistötoimistossa  hoidetaan  vuokra-asuntojen  hallinnoinnin 
lisäksi  myös kaikkien muiden kaupungin omistamien kiinteistöjen isännöinti,  kunnalle  kuuluvien 
asuntolainsäädännön alaisten tehtävien hoito, korjaus- ja energia-avustusten myöntäminen sekä 
asunto- ja tonttimarkkinointi.
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 7.2.1.1 Vuokrataloyhtiöiden fuusio

Pohdittaessa vuokrataloyhtiöiden fuusiota on tärkeätä vertailla fuusioitavien yhtiöiden taloudellista 
tilaa.  Yhtiöiden  talous  on  saatettava  kuntoon  ja  huonoimmat  talot  on  syytä  jättää  fuusion 
ulkopuolelle.  Yhtiöiden  tilaa  ja  korjaustarpeita  selvitettäessä  kiinteistökannan  salkuttaminen  on 
järkevää.  Talot  voidaan  jakaa  pidettäviin,  kehitettäviin,  selvitettäviin  ja  purettaviin  tai  myytäviin 
kohteisiin.  Salkutukseen perustuen fuusioon voidaan koota  vain kannattavat  talot,  huonoimmat 
talot  on  syytä  jättää  fuusion  ulkopuolelle.  Samalla  on  hyvä  harkita  joillekin  taloille 
käyttötarkoituksen muutosta. Purettaville taloille voidaan hakea purkuavustusta ARA:lta. 

Valtiokonttori  suosittelee,  että  kuntaliitoksessa  kunnan  omistukseen  tulleet  vuokrataloyhtiöt 
fuusioidaan vain,  jos  yhtiöt  ovat  taloudeltaan terveitä ja  tasavahvoja.  Lisäksi  fuusio vaatii  aina 
velkojien suostumuksen. Valtiokonttori valvoo valtion etua eikä anna suostumustaan fuusiolle, joka 
vaarantaa valtion  lainasaamisia,  jos fuusioitavat  yhtiöt  ovat  taloudellisissa vaikeuksissa.  Yhtiön 
lainasalkku on järjestettävä fuusion jälkeen kokonaisuutena uudelleen. Yleensä on järkevää käydä 
läpi  yhtiön  rahalaitoslainat  ja  pyrkiä  neuvottelemaan niille  uudet  ehdot.  Konvertoitujen lainojen 
osalta  on  takauspäätöstä  tehtäessä  viimeinen  vastuu  lainoista  siirretty  kokonaan  kaupungille. 
Aravalainojen osalta mahdolliset lainatappiot puolitetaan valtion kanssa.

 7.2.2 Kaupungin suoraan omistamat vuokra-asunnot

Aravavuokratalojen  omistajiksi  perustettujen  Koskelantalot  Oy:n  ja  Vilpuntalot  Oy:n  lisäksi 
kaupungilla on tällä hetkellä suorassa omistuksessaan tavallisia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 
96 kpl.  Luvussa ei  ole mukana vanhuksille tarkoitettuja vuokra-asuntoja.  Kaupungin omistamat 
asunnot  ovat  suurimmalta  osin  yksittäisiä  osakehuoneistoja  tai  pienkiinteistöjä  eri  puolilla 
kaupunkia. 

Kaupunki  on  vuodesta  2010  lähtien  (kh  §  49/2010)  myynyt  omistamiaan  sekä  asumis-  että 
muuhun  käyttöön  tarkoitettuja  kiinteistöjä.  Lisäksi  kaupunki  on  päättänyt  periaatelinjasta,  että 
yksittäisiä osakehuoneistoja myydään sitä mukaa kuin ne vapautuvat (Kh § 58/12).

Taulukko 13. Mänttä-Vilppulan kaupungin suoraan 
omistamat tavalliset vuokra-asunnot 2012 asuntoja

osakehuoneistot Mäntässä    22

osakehuoneistot Vilppulassa     26

osakehuoneistot Kolhossa     3

osakehuoneistot Pohjaslahdella      2

asunnot eri kiinteistöissä    43

Kaupungin suoraan omistamia vuokra-asuntoja yhteensä   96
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 7.2.3 Asuntomarkkinatilanne

Taulukko 14. Vuokra-asunnonhakijat Mänttä-Vilppulassa, poikkileikkaustilanne 15.11.
vuosina  2010 – 2012                                                          Lähde: asuntomarkkinailmoitus )

vuosi 15.11. voimassa olevia
asuntohakemuksia yht.

1 henkilö 2 henkilöä 3 henkilöä 4+ henkilöä Hakijoista alle 
25-vuotiaita

2010 132 88 34 6 4 27

2011 117 74 31 8 4 30

2012 78 45 23 8 2 14

Tilastointiajankohtana  15.11.  voimassa  olevien  asuntohakemusten  lukumäärä  on  vuonna  2012 
edellisvuotisia  huomattavasti  alhaisempi,  78  hakemusta  (taulukko  14).  Merkittävin  pudotus  on 
tapahtunut  asuntoa  yksin  hakevissa,  mutta  suurin  osa  vuokra-asuntoa  hakevista  on  edelleen 
yhden  tai  kahden  henkilön  talouksia.  Alle  25-vuotiaiden  hakijoiden  määrä  on  myös  pudonnut 
merkittävästi  ikäluokkien  pienemisen,  nuorten  poismuuton  ja  paikkakunnalle  opiskelemaan 
muuttavien  vähenemisen  myötä.  Nuorista  suurin  osa  hakee  pientä  asuntoa.  Vuoden  kuluessa 
jätettyjen hakemusten kokonaismäärä on kuitenkin yli 300 kpl ja asukasvalintapäätöksiä on tehty 
edellisvuoden tapaan noin 250 (taulukko 15).

Taulukko 15. Mänttä-Vilppulan kaupungin vuokra-asumisen tunnuslukuja 
vuosilta 2010 – 2012  (Lähteet: ARA asuntomarkkinailmoitukset, kiinteistötoimiston rekisterit)

2010 2011 2012
asuntohakemusten lukumäärä 358 381 314
asukasvalintojen lukumäärä 226 264 255
haettavana olleiden asuntojen lkm 323 347 460
asukasvaihtuvuus     23 %   24 % 20%
asuntojen käyttöaste   82 %   88 % 80 %
tyhjien asuntojen lukumäärä 57 kpl yli 2 kk, joista

42 kpl yli 6 kk
60 kpl yli 2 kk, joista
43 kpl yli 6 kk

54 kpl yli 2 kk, joista
41 kpl yli 6kk

Tyhjiä asuntoja on edelleen yli 50 kpl (taulukko 15).  Tyhjien asuntojen lukumäärään on laskettu 
kyselyajankohtana vähintään 2 kk yhtäjaksoisesti tyhjillään olleet vuokra-asunnot ja näistä vielä 
erikseen pitkään,  vähintään 6  kk,  tyhjillään  olleet.  Peruskorjauksen  vuoksi  tyhjillään olevia,  tai 
vanhusten  ja  opiskelijatalon  asuntoja  ei  oteta  huomioon. Luvuissa  ei  myöskään  ole  mukana 
pitkään tyhjillään olleita, noin kolmeakymmentä Suomen Punaiselle Ristille vuokrattua Puistokatu 
31:n  asuntoa.  Asunnot  on  otettu  asumiskäyttöön  syksyn  2012  kuluessa  ennen  15.11.  ollutta 
tilastointiajankohtaa.  Tyhjistä  vuokra-asunnoista  yli  80  %  on  Koskelantalot  Oy:n  asuntoja 
Mäntässä, lähinnä Puistokadulla ja Kukkarokivellä. Uutena ilmiönä on, että yli 2 kk tyhjänä olleiden 
joukossa on suurten asuntojen lisäksi myös joitakin kaksioita, lähinnä Kukkarokivellä.

Myös asuntojen käyttöaste on laskenut edelleen, ollen 80 % vuonna 2012. Yhtiöiden käyttöasteet 
erikseen laskettuna Vilpuntalot Oy:n käyttöaste on hieman parempi,  88 %. Koskelantalot Oy:llä 
käyttöaste  jo  hälyttävän  alhainen,  73  %.  Käyttöaste  (%)  määritellään  vuokrattuina  olevien 
asuntojen  vuokra-  ja  vesimaksutuottojen  sekä  vuokrattavissa  olevien  asuntojen  budjetoitujen 
vuokra-  ja  vesimaksutuottojen  suhteena.  Vuokratuottoihin  mahdollisesti  budjetoitua 
”tyhjäkäyttövarausta” ei oteta huomioon käyttöastetta laskettaessa.  Suomen Kuntaliiton tekemän 
selvityksen  mukaan  terve  vuokrataloyhtiö  kestää  noin  5  prosentin  tyhjäkäytön.  Asukkaiden 
vaihtumisesta tai muista syistä aiheutuvaan lyhytaikaiseen vuokrakertymien alenemiseen yhtiö voi 
varautua talousarviossa. Kyky sietää suurempaa asuntojen tyhjillään oloa riippuu vuokrataloyhtiön 
talouden aikaisemmasta kehityksestä. Yleensä yhtiön talous ei kestä viittä prosenttia suurempaa 
tyhjäkäyttöä pitkään ilman ulkopuolista tukea. Jos käyttöaste alenee alle 90 prosentin, tulisi yhtiön 
talouden  tukemiseksi  tehdä  jo  hyvin  merkittäviä  toimenpiteitä.  (Asuntokannan  kehittäminen 
kasvukeskusten ulkopuolella 2011.)
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 7.2.4 Toimenpiteet vuokra-asuntojen vähentämiseksi

Koskelantalot Oy on vuosina 2002 - 2007 vähentänyt vuokra-asuntokantaa myymällä vuokrataloja 
ja purkamalla yhden huonokuntoisen kerrostalon (Miinanpellonkatu 5). Näillä toimenpiteillä vuokra-
asuntojen  määrä  on  vähentynyt  81  asunnolla.  Kaupunki  on  myös  myynyt  yksittäisiä 
osakehuoneistoja  ja  kiinteistöjä.  Kaupungin  väkiluvun  vähentyessä  vuokra-asuntokantaa  on 
kuitenkin edelleen vähennettävä. 

Kaupunginhallitus on päättänyt periaatelinjasta, että yksittäisiä huoneistoja myydään sitä mukaa 
kuin ne vapautuvat  (Kh § 58/12).  Se ei  pelkästään riitä,  sillä  suurimmat taloudelliset  ongelmat 
aiheutuvat  vuokrataloyhtiöiden  omistamista  suuria  asuntoja  sisältävistä  kerrostaloista,  joiden 
kysyntä on talon sijainnin,  kunnon ja/tai  maineen vuoksi  huono.  Suuri  määrä kerralla  myyntiin 
tulevia  asuntoja  voi  helposti  sotkea  asuntomarkkinat  ja  järkyttää  paikkakunnalla  myytävien 
asuntojen hintatasoa. Hallitun ja jatkuvan vuokra-asuntokannan vähentämisen onnistumiseksi tulisi 
sekä Koskelantalot Oy:n että Vilpuntalot Oy:n tehdä vuokratalojen pitkän tähtäimen suunnitelma 
siitä, millä aikataululla huonon kysynnän vuokrataloja vähennetään. Jäljelle jäävän hyvän vuokra-
asuntokannan  kehittämiseksi  ja   aikaa  myöten  myös  uusien,  kysyntää  vastaavien  asuntojen 
hankkimista tai rakentamista varten tulisi myös olla pitkän tähtäimen suunnitelma. 

Vuokra-asuntostrategian  toimenpideohjelman  laatimisen  apuna  voidaan  hyödyntää  ARA 
-kiinteistönkehittämismallin  mukaista  asuntokannan  salkutusta,  jossa  exel-pohjaiseen  Kassu-
työkirjaan kootaan jokaiselta kiinteistöltä erikseen sen taloutta ja kuntoa koskevat tiedot,  joiden 
perusteella  kiinteistöt  voidaan  "salkuttaa"  purettaviin,  myytäviin,  kehitettäviin  ja  pidettäviin. 
Koskelantalot Oy:n vuokratalot on salkutettu Käyttöaste-projektin yhteydessä vuonna 2008. Tehtyä 
salkutusta ei kuitenkaan ole käytetty hyväksi projektin jälkeen.

Kehittämistoimet

Vuonna 2013
• kaupungin strategiaan perustuvan vuokra-asuntostrategian teko;

- vuokratalojen salkuttaminen 
- pitkän tähtäimen suunnitelma vuokra-asuntojen vähentämiseksi 
- pitkän tähtäimen suunnitelma vuokra-asuntojen korjaamiseksi

• vuoden 2012 fuusioselvitystyöhön perustuen mahdollinen vuokrataloyhtiöiden fuusio
• vuokra-asuntokannan vähentäminen purkamalla vuokratalot Pukinhaka 2 ja 3 (Käyräkatu 9 ja 11)
• Koulukatu 6, opiskelijatalo Valkaman 2-talon muuttaminen vanhusten asunnoiksi
• vuokratalo Etelätie 1:n myynti 

Vuosina 2014 - 2017:
• vuokra-asuntostrategiaan perustuva vuokra-asuntokannan kehittäminen ja vähentäminen
• Koulukatu 6, opiskelijatalo Valkaman 1-talosta luopuminen 

Vastuuhenkilö:   yhtiöiden toimitusjohtaja/tekninen isännöitsijä
Raportointi:        yhtiöiden hallitukset/tekninen lautakunta
                            konsernijohto/kaupunginhallitus
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 8 ERITYISRYHMIEN ASUMINEN

 8.1 ERITYISRYHMÄT JA PALVELUASUMINEN KÄSITTEINÄ

Asuntoasioiden  yhteydessä  erityisryhmillä  tarkoitetaan  yleensä  asunto-olojen  parantamisesta 
annetussa laissa (1281/2004) tarkoitettuja ryhmiä, joiden asuntohankkeisiin on mahdollista saada 
valtion tukea. Erityisryhmiin kuuluviksi katsotaan henkilöt, joiden asunto-olot ovat huonot ja tulot 
poikkeuksellisen  pienet,  tai  asuminen  edellyttää  tavanomaista  enemmän  tukipalveluita.  Lisäksi 
asunto-olojen  järjestäminen  saattaa  edellyttää  tarkoitettujen  tukipalveluiden  lisäksi  myös 
merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon. 

Erityisryhmille  tarkoitettujen  rakennushankkeiden  toteuttamisessa  tarvitaan  tuki-  ja 
hoivapalveluiden  lisäksi  myös  suunnitteluohjausta  normaalia  asuntorakentamista  enemmän. 
Samoin  tarvitaan  yhteistyötä  palvelujen  tuottajien  ja  viranomaisten  kuten  sosiaaliviranomaisten 
kanssa.  (Parempaan  erityisryhmien  asumiseen,  ARA  2007)  Luonteenomaista  kaikkien 
erityisryhmien  asunto-olojen  kehittämiselle  2010-luvulla  on  meneillään  oleva  laitosasumisen 
purkaminen  ja  asukkaiden  siirtyminen  joko  itsenäiseen  tai  palvelukotiasumiseen.  Vastuu 
erityisryhmien asuntoasioiden järjestämisestä on kunnalla ja sen sosiaalitoimella.

Palveluasuminen sisältää asumisen ja siihen liittyvät palvelut. Palveluasumisen järjestäminen on 
kuntien vastuulla, joten niiden on huolehdittava, että tarkoituksenmukaisia asuntoja on riittävästi 
tarjolla ja asukkaat saavat tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon. Palveluiden järjestämistapa on 
kunnan  valittavissa:  kunta  voi  tuottaa  palvelut  omana  tuotantona,  ostaa  ne  yksityiseltä 
palveluntuottajalta  hankintalain  mukaisesti  kilpailuttamalla  tai  järjestää  palvelut  palvelusetelin 
avulla. Palveluiden järjestämistavasta on tehtävä poliittinen päätös.

Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja ARA painottavat kaikki voimakkaasti sitä, että 
palveluasumisessa asuminen ja  hoivapalvelut  on eriytettävä toisistaan.  Linjauksen taustalla  on 
asiakkaan asema. Tavoitteena tulee olla pysyvä vuokrasuhde, jossa asiakkaan asunto/koti säilyy 
samana, vaikka hoivapalvelujen tuottaja vaihtuisi.  Asiakkaan oikeudet  ja oikeus oman asunnon 
pysyvään  vuokrasuhteeseen  on  syytä  ottaa  huomioon  palveluasumisen  järjestämisen  kaikissa 
vaiheissa alkaen kunnan strategisista valinnoista, tontin varaamisesta, lausunnosta ARA:lle sekä 
hoivapalvelujen  järjestämisessä  joko  omana  tuotantona  tai  kilpailutettuna  ostopalveluna. 
(Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia.  YM 14.12.2010,  Sosiaali-  ja  terveyspalvelujen 
kilpailuttaminen. STM 1.3.2012, Palveluasumisen opas. ARA 14.9.2012.) 

 8.2 VANHUKSET

 8.2.1 Väestön ikärakenteen muutos

Lähivuosikymmenien  demografiset  haasteet  Suomessa  liittyvät  väestön  ikääntymiseen. 
Ikääntymisen taustalla vaikuttavat suurten ikäluokkien tuleminen eläkeikään sekä syntyvyyden ja 
kuolevuuden  aleneminen.  Yhteiskunnan  ikääntymisessä  kyse  ei  ole  vain  iäkkäiden  määrän 
kasvusta,  vaan  koko  väestörakenteen  muutoksesta.  Ennusteiden  mukaan  iäkkäiden  määrä 
erityisesti vanhimmissa ikäluokissa kasvaa voimakkaimmin: Ikäluokissa 75 – 84 ja yli 85-vuotiaat, 
vanhusten  määrä  kaksinkertaistuu  nykyisestä  vuoteen  2030  mennessä.  Samalla  lasten  ja 
työikäisen väestön määrä vähenee.  (Ikähoiva-työrymä 2010).  Väestön ikärakenteen muutos on 
merkittävä  ympärivuorokautisen  hoidon  ja  hoivan  tarpeeseen  vaikuttava  tekijä,  sillä  kaikki 
ikääntyneet eivät vanhene terveinä ja toimintakykyisinä. Muistisairaudet ovat erityisen merkittävä 
palvelutarpeisiin  vaikuttava  tekijä.  Muistisairaiden  ihmisten  määrä  lisääntyy  nopeasti. 
Samanaikaisesti vanhusten laitospaikkoja tulisi vähentää ja painopisteen siirtyä palveluasumiseen. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön Ikähoiva-työryhmä esittää, että jatkossa ikäihmisistä noin 9 % asuu 
tehostetussa palveluasumisessa ja vain 1 % laitoksissa. Työryhmä visioi, että vuoden 2015 jälkeen 
Suomen kunnissa on enenevässä määrin palvelualueita (palvelukampuksia), jotka on suunniteltu 
ikääntyvän väestön ääntä kuullen. Näillä alueilla on yksityisasuntoja, senioritaloja, asumisyhteisöjä 
sekä  ympärivuorokautista  hoitoa  ja  huolenpitoa  tarjoavia  ryhmäkoteja  palveluineen.  Alueiden 
suunnittelussa  on  otettu  huomioon  iäkkäiden  ihmisten  oikeus  kotiin  ja  toimivaan  arkeen, 
itsemääräämiseen, yksilöllisyyteen ja yhteisöllisyyteen. (Ikähoiva-työryhmä  2010) 

Alla  olevassa  taulukossa  näkyy  vanhusten  määrän  kehitys  Mänttä-Vilppulassa  vuoteen  2025 
mennessä.  

Taulukko 16. Vanhusten määrän kehitys Mänttä-Vilppulassa vuosina 2015 – 2025 
                                                                                           Lähde: Tilastokeskus 2010

Ikäluokka

tilasto
2011

ennuste Yli 75-vuotiaiden 
lukumäärän kasvu 
vuosina 2015 – 2025 2015 2020 2025

75 - 84-vuotiaat 1008  1029 1118 1462 454 3,1 %/vuosi

Yli 85-vuotiaat  439    482   487   544   105 1,9 %/vuosi

Yhteensä 1447  1511 1605 2006 559 2,8 %/vuosi

 8.2.2 Vanhusten asuminen Mänttä-Vilppulassa

Yli  75-vuotta  täyttäneitä  oli  Mänttä-Vilppulassa  vuonna  2011  tilastokeskuksen  mukaan  1447 
henkeä. Asuntokuntia, joissa vähintään yksi henkilö on yli 75-vuotias, oli yhteensä 1091. Suurin 
osa yli 75-vuotiaista asuu Mäntän, Vilppulan tai Kolhon keskustaajamassa tai lähellä keskustaa ja 
palveluita.  Etenkin  Mäntän  keskustassa  on  paljon  asunto-osakeyhtiötä,  joiden  asukaskunta  on 
iäkästä.  Keskustan  ulkopuolella  kerrostalot  ovat  pääosin  hissittömiä,  eikä  niitä  ole  alunperin 
suunniteltu huonosti liikkuville vanhuksille tai monivammaisille. Pientaloissa asuvat yli 75-vuotiaat 
asuvat  pääosin vanhoilla  omakotialueilla  Vilppulassa,  Mäntässä ja Kolhossa.  Pohjaslahdella  on 
muita alueita enemmän haja-asutusalueella pientalossa asuvia yli 75-vuotiaita.

Karttaliitteeseen 10 on merkitty yli 75-vuotiaiden asuipaikkojen sijainti Mänttä-Vilppulassa 2011.

     Kuvio 17. Asuntokunnat ja asunnot, joissa vähintään 
     yksi yli 75-vuotias asukas.

Asuntokunnat ja asunnot, joissa vähintään yksi 
yli 75-vuotias 2011      (yhteensä 1091)   
Lähde: tilastokeskus 2012
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 8.2.2.1 Vanhuksille tarkoitettujen vuokra-asuntojen osuus kaupungin ja sen omistamien 
yhtiöiden asunnoista

Vanhuksille tarkoitetut vuokra-asunnot ovat Mäntässä Koskelantalot Oy:n omistuksessa. Vilppulan 
kunta  omisti  kaikki  vanhusten  vuokra-asunnot,  joten  ne  ovat  kuntaliitoksen  jälkeen  Mänttä-
Vilppulan kaupungin suorassa omistuksessa. Päätöksenteko asukasvalinnoista myös Vilppulassa 
sijaitseviin  vanhusten  vuokra-asuntoihin  siirtyi  kiinteistötoimistoon  vuoden  2010  kuluessa. 
Asukasvalinnat  vanhusten  vuokra-asuntoihin  tehdään  yhteistyössä  kotipalvelun  kanssa. 
Asiakkaalle tehdään kuitenkin normaali asukasvalintapäätös sekä solmitaan vuokrasopimus, jota 
varten tarvitaan vuokravakuustalletus ja muuttotarkastus. 

Taulukko 17.  Vanhusväestölle tarkoitetut kaupungin tai
sen yhtiöiden omistamat vuokra-asunnot 2012

asuntoja

Vanhusten vuokra-asunnot 
Koskelantalot Oy:n omistamat vanhusten vuokra-asunnot:

• Hopealinna, Koskelankatu 48, Mänttä
• Kivelä, Mäntylänkatu 2, Mänttä

Kaupungin suoraan omistamat vanhusten vuokra-asunnot:
• Suomelanrinne, Suomelantie 5, Vilppula
• Harjukatu 5, Vilppula
• Vilpunkatu 12, Vilppula
• Postitie 17, Kolho

  33
  35

  40
  11
  13
  17

Vuokra-asuntoja yhteensä 149

Vilppulassa sijaitsevan Suomelanrinteen 40 rivitaloasunnosta vain viidessä on invamitoitetut wc/ 
kylpyhuoneet. Piha-alue on vanhuksille vaikeakulkuinen. 

Mäntässä Hopealinnan ja Kivelän vanhusten kerrostaloissa asuu yhteensä 75 asukasta. Kivelässä 
on  muutama  asunto  varustettu  invamitoitetulla  wc-  ja  kylpytiloilla.  Saunatilat  ovat 
kellarikerroksessa, jonne kuljetaan hissillä. Hissiin mahtuu kerrallaan 1-2 henkilöä. Taloissa ei ole 
automaattista sammutusjärjestelmää.

 8.2.2.2 Yksityisomistuksessa olevat palvelukodit

Mänttä-Vilppulassa  ei  ole  pelkästään  vanhusten  palveluasumiseen  tai  tehostettuun 
palveluasumiseen keskittyneitä palvelukoteja. Paikkakunnalla on neljä yksityistä palvelukotia, jotka 
vanhusten  lisäksi  tarjoavat  asumispalveluita  myös  mielenterveyskuntoutujille,  joten  niissä 
vanhusväestön käytössä oleva paikkamäärä vaihtelee kysynnän mukaan.

Taulukko 18. Mänttä-Vilppulassa toimivat yksityiset 
palvelukodit 2012

Paikkoja

Mäntän Palvelukoti

Paavolakoti                                           20

Palvelukoti Sarahovi                             10

Palvelukoti Sofianhovi                             8

Karttaliitteelle 11 on merkitty vanhuksille tarkoitettujen vuokra- ja palveluasuntojen sijainti Mänttä-
Vilppulassa.
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 8.2.3 Vanhusten asumispalvelujen järjestäminen jatkossa

Mänttä-Vilppulan  vanhuspalvelujen  rakennemuutos  on aloitettu  vuonna  2011 tavoitteena  siirtyä 
laitospainotteisesta toimintamallista avohuoltopainotteiseen toimintamalliin.  Vuoden 2012 aikana 
on valmistauduttu muuttamaan vanhainkodit ryhmäkodeiksi ja uusi toimintamalli käynnistyy vuoden 
2013  alusta.  Tavoitteena  on,  että  vuonna  2015  yli  75-vuotiaista  noin  92  %  asuu  kotona 
omatoimisesti  tai  tukipalvelujen  turvin.  Rakennemuutoksen  perustana  on  Ikähoiva-työryhmän 
mietintö  sekä  vanhuslaki.  Suunnitelma  on  hyväksytty  Ypek:n  yhtymävaltuustossa  29.3.2011  ja 
jäsenkuntien Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden valtuustoissa 18.4.2011. 

Vanhuksille järjestettävät asumispalvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin (710/1982) ja sosiaali- ja 
terveysministeriön mukaisiin jaotteluihin seuraavasti: 

Palveluasuminen sisältää asumisen ja siihen liittyvät  palvelut.  Osa yksiköistä on palvelutaloja, 
joissa  asukkaalla  on  oma  huoneisto  ja  osa  esimerkiksi  ryhmäkoteja,  joissa  asukkaalla  on 
kylpyhuoneella varustettu oma huone. 
Tavallinen palveluasuminen on asumista, jossa henkilökunta on paikalla vain päivällä. 
Tehostettu palveluasuminen on asumista, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. 
Asuminen  eroaa  laitoshoidosta  muun  muassa  siinä,  että  Kela  on  hyväksynyt  asumisyksiköt 
avohoidon yksiköiksi ja asiakas maksaa erikseen vuokran ja käyttämänsä palvelut. Asiakas saa 
asumiseensa Kelan myöntämää eläkkeensaajien asumistukea 

Mänttä-Vilppulassa on Sarapihassa ja Punatulkussa tällä hetkellä 109 tehostetun palveluasumisen 
asukaspaikkaa, joihin asukasvalinnat hoitaa sosiaalitoimi. Asuntoihin hakeudutaan hoidon tarpeen 
perusteella.  Laitospaikkojen  vähentäminen  tapahtuu  remontoimalla  vanhainkodit  pienemmiksi 
ryhmäkodeiksi  ja  muuttamalla  niiden  toimintamallia  kuntouttavaksi  ja  voimavaralähtöiseksi. 
Asukashuoneista  tehdään  1-2-hengen  vuokra-asuntoja.  Ryhmäkotien  yhteiset  tilat  sisustetaan 
kodinomaisiksi ja yhteisöllisyyttä tukeviksi. Päätavoitteena on, että jokaisella asukkaalla on oma 
yksityinen asunto. Vanhainkodeista poistuu vuoteen 2015 mennessä yhteensä 52 laitospaikkaa, 
jotka korvataan tehostetulla palveluasumisella. 

Vuodelle 2015 tulee varata tehostettua palveluasumista (ympärivuorokautinen hoiva) noin 9 %:lle 
yli  75-vuotiaista  eli  136  asuntoa  ja  laitospaikkoja  noin  1  %:lle  (15  asuntoa).  Intervalli-  ja 
kuntoutuspaikkoihin varataan 17 laitospaikkaa. Tehostetun palveluasumisen hoivapaikat täyttyvät 
pääsääntöisesti  dementiaa  sairastavista  vanhuksista.  Dementiaa  sairastavien  määrä  kasvaa 
vuoteen  2025  mennessä  noin  350  asiakkaalla.  Palvelutalojen  ja  tehostetun  palveluasumisen 
tarpeeseen  tulee  varautua  seuraavan  15  vuoden  aikana.  Tehostetun  60-paikkaisen 
palveluasumisyksikön rakentamisella Vilppulan taajamaan varaudutaan vuoden 2020 tarpeeseen, 
jossa omana tuotantona tuotetaan 100 asukaspaikkaa ja ostopalveluna 60 asukaspaikkaa. 

Kehittämistoimet

Vuonna 2013:
• Koulukatu 6, opiskelijatalo Valkaman 2-talon muuttaminen vanhusten asunnoiksi
• 60-paikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen Vilppulan taajamaan
• ns. tavallinen palvelutalo Mäntän taajamaan korvaamaan huonokuntoisia vanhustentaloja

– selvitys palvelutalon tarvitsemasta tontista ja kaavoitustarpeesta

Vuosina 2014 – 2017
• hissittömien kerrostalojen muuttaminen hissillisiksi
• Suomelanrinteen huonokuntoisten vanhusten vuokratalojen asteittainen purkaminen
• selvitys mahdollisuuksista muuttaa opiskelijatalo Valkaman 1-talo vanhusten asunnoiksi

Vastuutaho: sosiaalitoimi, vuokrataloyhtiöt
Raportointi: kaupunginhallitus
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 8.3 VAMMAISET JA KEHITYSVAMMAISET

Vammaispalvelujen  ja  kehitysvammahuollon  palveluista  päävastuun  kantaa  lainsäädännön 
perusteella  kunnan  sosiaalitoimi. Palvelut  pyritään  turvaamaan  ensisijaisesti  sosiaalihuollon 
yleislainsäädännöllä  ja  vammaispalvelulailla.  Vammaispalvelulain  mukaisia  erityisen 
järjestämisvelvollisuuden  piiriin  kuuluvia  asumiseen  liittyviä  palveluita  ovat  palveluasuminen, 
asunnon  muutostyöt  ja  asuntoon  liittyvät  apuvälineet.  Kehitysvammahuoltoa  ohjaa  lisäksi 
kehitysvammalaki, johon nähden vammaispalvelulaki on kuitenkin ensisijainen.

Palveluasumista  järjestetään vaikeavammaiselle  henkilölle,  joka tarvitsee arkielämässään apua 
säännöllisesti  vuorokauden eri aikoina.  Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista  annetun  lain  (380/1987)  mukaista  palveluasumista  järjestetään  sellaiselle 
vaikeavammaiselle  henkilölle,  joka vammansa tai  sairautensa vuoksi  tarvitsee jatkuvasti  toisen 
henkilön  apua  suoriutuakseen  päivittäisistä  toiminnoista.  Palveluasumiseen  kuuluu  asunto  ja 
sellaiset  asumiseen  liittyvät  palvelut,  jotka  ovat  välttämättömiä  itsenäiselle  suoriutumiselle. 
Palveluasumista  voidaan  järjestää  palvelutalossa,  ryhmä-  tai  hajautettuna  asumisena. 
Vaikeavammaiselle  palveluasumista  voidaan  järjestää  myös  kotiin.  Vammaisten  ihmisten 
asumispalveluja  koskeva  suositus  tukee  kuntia  vammaisten  henkilöiden  asumisen  ja 
asumispalvelujen  kehittämisessä  (Vammaisten  ihmisten  asumispalveluiden  laatusuositus,  STM 
2003).

 8.3.1 Vammaiset

Mänttä-Vilppulassa  liikunta-  ja  monivammaisia  henkilöitä  asuu  kotipalvelun  turvin  kotona,  osa 
vammaansa soveltumattomissa oloissa. Nuoria monivammaisia on tulossa peruskoulusta omaan 
elämään ja heille ei ole tarjolla vammaisille sopivaa asuntokantaa.  Liikunta- ja monivammaisten 
asuntojen tarve arvioidaan olevan noin 30-40 seuraavan 10 vuoden aikana.

Kehittämistoimet

Vuosina 2013 - 2017
• noin 10-paikkainen tehostetun asumisen asumisyksikkö vammaisille

Vastuutaho:  sosiaalitoimi
Raportointi:  kaupunginhallitus

 8.3.2 Kehitysvammaiset

Valtioneuvoston  vuonna  2010  tekemän  kehitysvammaisten  asunto-ohjelman  mukaan 
kehitysvammaisille  tarkoitetut  laitospaikat  vähennetään  minimiin  vuoteen  2015  mennessä. 
Valtioneuvosto on 8.  marraskuuta 2012 tehnyt  periaatepäätöksen,  jonka mukaan vuoden 2020 
jälkeen  kehitysvammaisista  kukaan  ei  enää  asu  laitoksessa.  Laitosasumisen  lakkauttaminen 
edellyttää, että laitoshoitoa korvaavia yksilöllisiä palveluja on tulevaisuudessa kunnissa riittävästi. 
(Valtioneuvoston  periaatepäätös  kehitysvammaisten  henkilöiden  yksilöllisen  asumisen 
turvaamisesta,  STM 2012).  Laitoshuollon  lopettaminen  on  useampia  vuosia  jatkuva  työ,  jonka 
seurauksena  kunnissa  tarvitaan  laitoksista  siirtyville  kehitysvammaisille  sopivia  uusia 
asumisratkaisuja.  Lisäksi  lapsuudenkodissaan  vanhempien  luona  asuu  paljon  aikuisia 
kehitysvammaisia, jotka tarvitsevat itsenäisempää asumista. Myös kehitysvammaisten henkilöiden 
kohdalla  tulee  lähtökohtana  olla  asuminen  tavallisessa  asuinympäristössä  siten,  että  heille 
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tarjotaan  yksilöllisiä  asumisratkaisuja  kunkin  henkilön  erilaiset  tarpeet  huomioon  ottaen.  Näin 
toteutetaan  myös  nykyisen  hallituksen  asuntopoliittista  tavoitetta  sovittaa  yhteen  ihmisten 
asumisen  toiveet  ja  tarpeet,  yhteiskunnan  tarpeet  ja  kestävä  kehitys,  sekä  pyrkimys  edistää 
jokaisen ihmisen oikeutta tarpeitaan ja toiveitaan vastaavaan asumiseen. 

Ylisen  kuntoutuskeskuksessa  asuu  pitkäaikaispaikoilla  10  Mänttä-Vilppulasta  kotoisin  olevaa 
henkilöä, joilla on laaja-alaisen avun ja tuen tarpeita. Joidenkin osalla asuminen laitoksessa on 
kestänyt kauan, jopa lapsuudesta lähtien. Kotona jonottaa 6 henkilöä sekä eri asumisyksiköissä 
muilla paikkakunnilla 4 henkilöä. Kouluista kotiutuu 4 henkilöä vuodesta 2012 alkaen kotikuntaansa 
ja he tarvitsevat oman elämän aloittamista varten autetun tai ohjatun asumisyksikön.

Kehittämistoimet

Vuonna 2013:
• kehitysvammaisten 15-paikkainen autetun asumisen asumisyksikkö Vilppulassa valmistuu

Vuosina 2014 – 2017:
• yksittäisten vuokra-asuntojen varaaminen kehitysvammaisille tarvittaessa
• kehitysvammaisten ohjatun asumisen kehittäminen

Vastuutaho: sosiaalitoimi
Raportointi: kaupunginhallitus

 8.4 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT

Sosiaali-  ja  terveysministeriön  asettaman  Mieli  2009  -työryhmän  mukaan  vahvistamalla  ja 
monipuolistamalla  avomuotoisia  mielenterveyspalveluja  psykiatrisen  sairaalahoidon  tarve  tulee 
vähenemään  lähivuosina  niin,  että  vuonna  2015  tarvitaan  nykyisten  noin  4600  psykiatrisen 
sairaansijan  sijasta  noin  3000  psykiatrista  sairaansijaa.  Työryhmä  esittää  mm.,  että 
päihdepalveluissa  kehitetään  ja  lisätään  ryhmämuotoisia  avohoito-ohjelmia  sekä  niihin  liitettyjä 
asumispalveluja  ja  työvalmennuspalveluja.  Vankila-aikana  pitkäaikaiseen  päihdekuntoutukseen 
osallistuneen hoidon jatkuminen  varmistetaan  velvoittamalla  kotikunta  järjestämään välittömästi 
vapautumisen jälkeen tarpeenmukaista tuettua avohoitoa tai palveluasumista. Lisäksi kehitetään 
edelleen  päihdehuollon  laitoskuntoutusta.  Myös  mielenterveyskuntoutujien  asumispalvelujen 
kehittämissuositukset  tulee  täydentää  ja  ottaa  käyttöön  mielenterveys-  ja  päihdekuntoutujille 
asumispalveluja tilattaessa, hankittaessa, toteutettaessa ja valvottaessa. 

Tällä  hetkellä  järjestöt  ja  yksityiset  palveluntuottajat  tuottavat  merkittävän osan erikoistasoisista 
päihde- ja mielenterveyspalveluista. Mielenterveyskuntoutujien erikoispalvelut ovat pääsääntöisesti 
julkisen terveydenhuollon tuottamia palveluita. Asumispalveluita ja päiväkeskustoimintaa ylläpitävät 
useimmiten  järjestöt  tai  yksityiset  palveluntuottajat.  Nykyisistä  päihdehuollon  erityispalveluista 
järjestöt  tuottavat  noin  puolet.  Mieli  2009  -työryhmän  mukaan  psykiatrinen  sairaalahoito  ja 
päihdehuollon laitoshoito eivät saa johtua asumisongelmista. Jos aikuispsykiatrinen sairaalahoito 
kestää yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta eikä hoitava taho arvioi psykiatrista sairaalahoitoa enää 
tarvittavan, velvoitetaan kunta järjestämään asiakkaalle avohoito ja palveluasuminen. (STM, Mieli 
2009 -työryhmä)

Mänttä-Vilppulan alueella ei  ole erikseen asuntoja päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.  Kotona 
asumista  tuetaan  kotihoidon  palveluilla,  päivätoiminnalla  ja  erityistyöntekijöiden  palveluilla. 
Enemmän  apua  tarvitsevia  on  sijoitettu  yksityisiin  asumispalveluyksiköihin.  Asumisyksikköihin 
sijoitetuista  on  toimintakyky  alentunut  viidellä  asukkaalla  päihdeongelmien  ja  11  asukkaalla 
mielenterveysongelmien vuoksi. 
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Pirkanmaan  sairaanhoitopiirin  psykiatrian  tulevaisuuden  arvioinnissa  on  todettu,  että  Mänttä-
Vilppulassa  on  psykiatrista  palveluasumista  alle  tavoitetason.  Tavoitteena  on  saada 
mielenterveyskuntoutujien  kuntoutuskoti/palveluasumisyksikkö.  Yksityiset  palveluntuottajat  ovat 
kiinnostuneita palvelun tuottamisesta.  Päihdetyössä Päiväkeskus Sinisiiven ja  sairaanhoitopiirin 
päihdetyöntekijän yhteinen asiakasmäärä on noin 150 asiakasta.  Tulevaisuuden tavoitteena on 
perustaa  päihdekuntoutujien  tukiasumisen  yksikkö.  Tukiasuminen  palvelee  parhaiten  nuoria 
aikuisia,  joilla  on  syrjäytymisen  vaara  päihdekäytön  ja   päihteettömyyttä  tukevan  verkoston 
puutteen  vuoksi.  Näiden  nuorten  ongelmana  on  työttömyys,  opinnoista  putoaminen, 
velkaantuminen  ja  asunnon  menettäminen.  Usein  oma  perhe  on  voimaton  auttamaan  oman 
päihdekäytön vuoksi.

Vankilasta  vapautuneille  tukiasuminen  tarjoaa  polun  kohti  omaa  asuntoa,  jonne  siirtyminen 
suoraan  vankilasta  ilman  tukitoimia  voi  olla  liian  haasteellinen.  Katkaisuhoidosta  ja 
päihdekuntoutuksesta  palaavien  ongelmana  on  päihteettömyyttä  tukevan  rauhallisen 
asumisympäristön löytäminen ja liian usein päihdekuntoutuja palaa entiseen elämäänsä. 

K  ehittämistoimet  

Vuonna 2013:
• päihdekuntoutujien tukiasuntojen kokeilu olemassa olevassa asuntokannassa (4-5 asuntoa)

 Vuosina 2014 - 2017:
• päihdekuntoutujien tukiasuntojen ja päivätoimintakokonaisuuden kehittäminen

Vastuutaho: sosiaalitoimi, tekninen isännöitsijä
Raportointi: sosiaalitoimi, vuokrataloyhtiöiden hallitukset

 8.5 OPISKELIJAT

Mänttä-Vilppula  on  vielä  toistaiseksi  myös  opiskelukaupunki.  Peruskoulun  ja  lukio-opetuksen 
lisäksi  täällä  saa  toisen  asteen  ammatillista  koulutusta  Sastamalan  koulutuskuntayhtymään 
kuuluvassa  Mäntän  seudun  koulutuskeskuksessa.  Koulutuskeskus  palvelee  laajalti  lähialueen 
kuntia  ja  lukuvuonna  2012  -  2013  siellä  opiskelee  498  nuorisoasteen  opiskelijaa.  Tampereen 
ammattikorkeakoulun  Mäntän  toimipisteessä  on  tähän  asti  voinut  suorittaa  ylioppilaspohjaisen 
AMK-tutkinnon.   Ammattikorkeakouluopiskelijoita  Mäntän  toimipisteessä  oli  lukuvuonna  2011  - 
2012 yhteensä 167. Uusia AMK-aloituspaikkoja ei Mäntän toimipisteessä ei vuoden 2011 jälkeen 
ole  ollut,  ja  ammattikorkeakoulutasoinen  opetus  päättyy  vähitellen  nykyisten  opiskelijoiden 
valmistuessa.

Alle  18-vuotiaita  muualta tulevia  opiskelijoita  varten Mäntän koulutuskeskuksella  on iltavalvottu 
asuntola. Poikien asuntola on koulun vieressä ja siinä on 18-paikkaa. Tyttöjen asuntolassa on 15 
paikkaa  Koskelantalot  Oy:n  vuokratalossa  Puistokatu  31.  Koskelantalot  Oy  omistaa  Mäntässä 
vuonna 1994  ammattikorkeakouluopiskelijoita varten rakennetun ja vuonna 1998 kasvussa olleen 
opiskelijamäärän  vuoksi  54-paikkaiseksi  laajennetun  opiskelijatalo  Valkaman  osoitteessa 
Koulukatu  6.  Valkaman  asunnot  ovat  tavallisia  yksiöitä  ja  soluasuntokaksioita  kahdessa  eri 
rakennuksessa.  Opiskelijatalo toimii kesäisin retkeilymajana, joten asukasvalinnat taloon tehdään 
vuosittain ja vuokrasopimus enintään lukuvuoden mittaiseksi.

Koskelantalot Oy:n kerrostalokolmioita on vuokrattu 1990-luvun lopusta lähtien enimmillään 
jopa 20 asuntoa vuosittain.  Asunnot on vuokrattu kalustamattomina soluasuntoina kahdelle 
opiskelijalle erillisillä vuokrasopimuksilla. Nykyisin tämä vuokraustoiminta on opiskelijamäärien 
vähäisyyden  vuoksi  lähes  kokonaan  loppunut.  Perheellisille  tai  yhteistä  asuntoa  hakeville 
opiskelijapareille  asunto  järjestyy  normaalin  hakumenettelyn  kautta.  Kaikille  opiskelijoille  on 
pystytty järjestämään jokin vuokra-asunto ennen opintojen alkamista.
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Ammattikorkeakouluopetuksen  loppumisen  negatiiviset  vaikutukset  näkyvät  oppilaitosten 
kuihtumisen  uhkan  ohella  koko kaupungissa.  Opiskelijat  ovat  olleet  viime  vuosiin  asti  Mäntän 
keskustan  liikkeille  ja  kaikille  vuokranantajille  merkittävä  tulonlähde.  Vakinaisen  väestön 
muuttaessa  työn  perässä  pois  paikkakunnalta  on  Koskelantalot  Oy  saanut  pidettyä  tyhjien 
asuntojen  lukumäärän  kurissa  vuokraamalla  kerrostalokolmioita  opiskelijoiden  soluasunnoiksi. 
Päättyvän  ammattikorkeakouluopetuksen  tilalle  saatava  aikuiskoulutus  ei  juuri  tuo  asuntoa 
tarvitsevia opiskelijoita paikkakunnalle. Aikuisopiskelijalla on usein asunto ja perhe muualla, mikä 
vähentää halukkuutta muuttaa opiskelupaikkakunnalle.  Opiskelijamäärän väheneminen näkyy jo 
nyt  mm.  Koskelantalot  Oy:n  käyttöasteessa,  opiskelijatalo  Valkaman vähenevänä  kysyntänä  ja 
alaikäisten ammattiopetuksen opiskelijoiden kasvavana osuutena opiskelijatalon asukkaista.

Alla  olevassa  kuviossa  18  on  kuvattu  opiskelijoiden  asumisen  kehitystä  Mänttä-Vilppulassa 
poimintana vuosilta 1998, 2004, 2011 ja 2012. Ammattikorkeakouluopetus aloitettiin vuonna 1997 
ja  paikkakunnalla  asuvien  opiskelijoiden  määrä  oli  suurimmillaan  vuosina  1998-2004. 
Aloituspaikkoja  ryhdyttiin  vähentämään 2010-luvun alussa ja  päätös opetuksen keskittämisestä 
Tampereelle  tehtiin  vuonna  2012.  AMK-opiskelijoita  varten  rakennetussa  54-paikkaisessa 
opiskelijatalo  Valkamassa  on  syksyllä  2012  enää  vain  kuusi  AMK-opiskelijaa  suurimman osan 
ollessa keskiasteen opiskelijoita.

Kuvio 18. Opiskelija-asunnoissa ja Koskelantalot Oy:n 
tavalllisissa vuokra-asunnoissa asuneet opiskelijat.

Kehittämistoimet

Vuonna 2013:
• Koulukatu 6, opiskelijatalo Valkaman 2-osasta luopuminen siirtämällä asunnot

vanhusten asumiskäyttöön

Vuosina 2014 – 2017:
• osana vuokra-asuntojen vähentämisohjelmaa myös Koulukatu 6, opiskelijatalo Valkaman 

1-osasta luopuminen siirtämällä se joko vahusten asumiskäyttöön tai vuokraamalla
koulutuskeskukselle keskiasteen opiskelijoiden asuntolakäyttöön

• opiskelijoiden asuttaminen jatkossa tavallisiin vuokra-asuntoihin 

Vastuuhenkilö: Koskelantalot oy:n toimitusjohtaja/tekninen isännöitsijä
Raportointi:      Koskelantalot Oy:n hallitus, konsernijohto

Opiskelija-asunnoissa ja Koskelantalot Oy:n 
tavallisissa vuokra-asunnoissa asuneet opiskelijat 
vuosina 1998, 2004, 2011 ja syksyllä 2012  
Lähde: kiinteis tötoim is to 2012
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 8.6 MAAHANMUUTTAJAT

 8.6.1 Maahanmuutto

Maahanmuuttajia ovat kaikki ulkomailta Suomeen muuttavat, jotka eivät ole Suomen kansalaisia. 
Ulkomailta  Suomeen  muuttaneiden  määrä  on  moninkertaistunut  viimeisen  kahdenkymmenen 
vuoden aikana ja maahanmuutto ja sen mukanaan tuomat haasteet ovat nousseet voimakkaasti 
esille. Maahanmuutto ei edelleenkään ole määrällisesti kovin suurta, ja muuttajien osuus Suomen 
väestöstä on kansainvälisesti verrattuna pieni. Suurin osa Suomeen muuttavista ulkomaalaisista 
muuttaa tänne edelleenkin työn, avioliiton tai opiskelun takia. Tilastokeskuksen  mukaan ulkomaan 
kansalaisten  osuus  Suomen  väestöstä  vuonna  2010  oli  noin  3,1  %  (n.  150  000  henkeä). 
Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan Pirkanmaalla eniten ulkomaan kansalaisia on Tampereella, 
mutta sielläkin alle 4 % kaupungin väkiluvusta. Mänttä-Vilppulassa vuonna 2010 ulkomaalaisia oli 
1,2 % (132 henkeä). (Karinen-Korhonen 2011) 

 8.6.2 Pakolaiset ja turvapaikanhakijat

Pakolainen  on  henkilö,  joka  nauttii  kansainvälistä  suojelua  oman  kotimaansa  ulkopuolella. 
Turvapaikanhakija puolestan on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Syynä turvapaikan 
hakemiseen  voivat  olla  mm.  kotimaassa  koettu  vaino  poliittisen  mielipiteen  vuoksi,  tai  huonot 
elinolosuhteet  kuten  nälänhätä,  sota  ja  ympäristökatastrofit.  Pakolaisten  vastaanotto  Suomeen 
tapahtuu sekä pakolaiskiintiön puitteissa että myöntämällä oleskelulupia henkilöille, jotka hakevat 
kansainvälistä  suojelua.  Vain  pienelle  osalle  turvapaikanhakjoista  myönnetään  YK:n 
pakolaissopimuksen  mukainen  pakolaisstatus,  joka  perustuu  henkilökohtaiseen  vainoon.  Sen 
sijaan  turvapaikanhakija  voin  saada  oleskeluluvan  suojeluntarpeen  perusteella. 
(intermin.fi/fi/maahanmuutto)  Pakolaisten  ja  turvapaikanhakijoiden  vastaanotto  on  Suomessa 
kansainvälisesti  verrattuna  kohtalaisen  uusi  ilmiö.  Yhteensä  vuosina  1973–2010  on  Suomeen 
muuttanut pakolaisena 37 587 henkilöä, joten vieraskielisestä väestöstä on pakolaistaustaisia vain 
murto-osa (Tilastokeskus 2011).

Mänttä-Vilppulan  kaupungilla  on  sopimus  alaikäisten  ilman  huoltajaa  tulleiden 
turvapaikanhakijoiden  ryhmäkodista.  Lastensuojeluyksikkö  Siivet  Oy:ssä  on  heitä  varten  21 
paikkaa. Aikuistuneet nuoret asuvat paikkakunnalla tavanomaisissa asunnoissa.

Kesällä 2012 Maahanmuuttovirasto ja Suomen Punainen Risti tiedottivat halukkuudestaan siirtää 
Ruoveden  vastaanottokeskuksen  toimintaa  Mänttä-Vilppulaan  ja  vastaanottokeskuksen  johtaja 
vieraili  kertomassa  kaupunginhallitukselle  toiminnan  siirtämissuunnitelmista.  Toiveena oli  saada 
oleskelulupaa  odottaville  pakolaisille  ja  turvapaikanhakijoille  mahdollisimman  normaalit 
asumisolosuhteet, mikä toteutuisi parhaiten tavallisissa perheasunnoissa. Kaupunginhallitus antoi 
kokouksessaan 13.8.2012 § 230 Koskelantalot  Oy:lle  konserniohjeen maahanmuuttokeskuksen 
käyttöön tarvittavien asuntojen vuokraamisesta SPR:n Hämeen piirille. Myös kaupunginvaltuusto 
kävi maahanmuuttoasioista arvokeskustelun 27.8.2012 § 56. Päätöksenään vatuusto totesi, että se 
suhtautuu  myönteisesti  SPR:n  Hämeen  piirin  ylläpitämän  turvapaikanhakijoiden 
vastaanottokeskuksen sijoittumiseen Mänttä-Vilppulan kaupunkiin,  ja että kaupungissa tehtävien 
pakolais- ja maahanmuuttoasioihin liittyvien päätösten tulee tukea ja olla sopusoinnussa kaupungin 
taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden kanssa. 

Vastaanottokeskuksen  toimintaa  ollaan  asteittain  siirtämässä  Mänttä-Vilppulaan  syksyn  2012 
kuluessa. SPR:n Hämeen piiri vuokraa vuoden loppuun mennessä Koskelantalot Oy:ltä noin 30 
vuokra-asuntoa  osoitteesta  Puistokatu  31.  Asunnoista  ensimmäiset  kymmenen  vuokrattiin 
elokuussa 2012 koulujen alkaessa. 
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Ruoveden  vastaanottokeskuksessa  työskentelee  ohjaajia,  suomen  kielen  opettaja, 
terveydenhoitaja,  sosiaaliohjaaja  ja  -työntekijä,  johtaja  ja  apulaisjohtaja.  Vastaanottokeskuksen 
perustyöhön kuuluvat majoitus-, terveys-, ja sosiaalipalvelut sekä asiakkaan neuvonta ja ohjaus. 
Tarvittaessa  käytetään  tulkkia.  Vastaanottokeskuksen  henkilökunta  tekee  yhteistyötä  eri 
viranomaisten sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Asiakkaille opetetaan myös Suomen kieltä ja 
kulttuuria.  Oppivelvollisuusikäiset  lapset  opiskelevat  valmistavassa  opetuksessa  ja  aikuiset 
keskuksen  järjestämillä  kursseilla.  Taitojensa  ja  mahdollisuuksiensa  mukaan  turvapaikanhakijat 
voivat opiskella myös keskuksen ulkopuolella. (rednet.punainenristi.fi)

 8.6.3 Kotouttaminen

Kotouttamispalvelut  koskevat  Suomessa  oleskeluluvan  saaneita  maahanmuuttajia. 
Maahanmuuttajien  kotouttamisasiat  siirtyivät  vuoden  2012  alusta  työ-  ja  elinkeinoministeriölle. 
Kotoutumisen  edistämisestä  annettu  laki  1386/2010  on  tullut  voimaan  1.9.2011,  ja  sen 
tarkoituksena  on  tukea  ja  edistää  kotoutumista  ja  maahanmuuttajan  mahdollisuutta  osallistua 
aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa 
ja  yhdenvertaisuutta  sekä  myönteistä  vuorovaikutusta  eri  väestöryhmien  kesken.  Työ  ja 
elinkeinotoimisto huolehtii maahanmuuttajaa koskevan henkilökohtaisen kotouttamissuunnitelman, 
työvoimapoliittisten  toimenpiteiden  sekä  työvoimapalvelujen  järjestämisestä.  Kunnalla  on 
paikallistason  yleis-  ja  yhteensovittamisvastuu  maahanmuuttajien  kotouttamisen  kehittämisestä, 
suunnittelusta  ja  seurannasta.  Kunnan  on  järjestettävä  kotoutumista  edistäviä  toimenpiteitä  ja 
palveluja  osana  kunnallisia  peruspalveluja  työ-  ja  elinkeinohallinnon  palveluiden  ja  muiden 
kotoutumista  edistävien  toimenpiteiden  ohella,  sekä  huolehdittava  oman  henkilökuntansa 
ammattitaidosta kotouttamisasioissa. 

Kunnalle  maksetaan  valtion  varoista  korvausta  kotouttamistoimenpiteiden  järjestämisestä. 
Kustannusten  korvaamisen  edellytyksenä  on,  että  kunta  on  laatinut  kotoutumislain  32  §:ssä 
tarkoitetun  kunnan  kotouttamisohjelman  ja  tehnyt  lain  41  §:n  mukaisen  sopimuksen  ELY 
-keskuksen  kanssa.  Mänttä-Vilppulan  kaupungin  kotouttamisohjelma  on  hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa  9.8.2010  §  35.  Malli  ELY-keskuksen  kanssa  tehtävästä  sopimuksesta 
kotouttamisen edistämistä koskevan lain (136/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta on 
hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.2.2012 § 56, ja kaupunginvaltuustossa  19.3.2012 § 15.  

Asunnon hankkiminen on yksi keskeisistä toimenpiteistä paikkakunnalle muutettaessa.Työperäiset 
maahanmuuttajat asuvat paikkakunnalla tavanomaisissa asunnoissa ja hankkivat asunnon yleensä 
itse. Mänttä-Vilppulan kotouttamisohjelmassa avoitteena tulee olla monipuolisen asukasrakenteen 
säilyttäminen, ja maahanmuuttajien tulee asua muun asutuksen yhteydessä. Jos paikkakunnalle 
tulee  maahanmuuttajia  pakolaisten  ja  turvapaikanhakijoiden  vastanoton  perusteella,  vuokra-
asunnon varaa ELY-keskus yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Asuntoja vuokraa kaupungin tekninen 
toimi. Se tarjoaa mahdollisuuksien mukaan myös opastamista omalla kielellä; mm. alkuvaiheessa 
pikaohjeet yleisistä asumisen pelisäänöistä. (Mänttä-Vilppulan kotouttamisohjelma 2010) 

Kehittämistoimet

Vuonna 2013 
• Mänttä-Vilppulan kotouttamisohjemassa mainittujen vuokra-asumisen englanninkielisten 

pikaohjeiden kokoaminen 

Vuosina 2013 - 2017
• monikulttuurisuuden kasvun huomioon ottaminen asuntotoimessa

Vastuuhenkilö: vuokrataloyhtiöiden toimitusjohtaja/isännöitsijä
Raportointi:       vuokrataloyhtiöiden hallitukset/tekninen lautakunta
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 9 ASUINPAIKKAMARKKINOINTI

 9.1 Imago ja brändäys

Brändäystä mielikuvien avulla voidaan soveltaa mihin tahansa, mistä kuluttajat ovat kiinnostuneita, 
myös paikkoihin (Kotler & Keller 2009). Brändi ei myöskään synny mainonnan kautta, vaan sitä on 
rakennettava kokonaisvaltaisesti, käyttämällä suurta määrää erilaisia työkaluja, kuten mainontaa, 
sponsorointia  ja  tapahtumia,  joilla  päästään  julkisuudessa  esille.  Todellinen  haaste  ei  ole 
mainoksen saaminen lehteen, vaan tiedotusvälineiden mielenkiinnon herääminen. Pienikin voi olla 
tunnettu, kunhan se huomataan.

Asumista koskevan imagotyön kohteena voivat olla ensisijassa paikkakunnan tarjoamat erilaiset 
asumismahdollisuudet. Kuntaliitos monipuolisti Mänttä-Vilppulan tonttitarjontaa huomattavasti. On 
hyvä, jos kaupunki pystyy osoittamaan monipuolisia asuinalueita, joita voidaan kuvailla erilaisilla 
ominaisuuksilla:  kaupunkimainen(“urbaani”)  tai  puistomainen 
(“maaseutumainen”/puutarhakaupunki);  tiivis–väljä;  pientalovaltainen–kerrostalovaltainen; “vanhat 
alueet"  –  "uudet  alueet”  jne.  Oleellista  on,  että  kaupungin  eri  asuntoalueet  houkuttelevat 
monipuolisesti  erilaisia  ihmisiä  –  ei  niinkään  se,  että  kaupunki  pystyy  tarjoamaan  kestävän 
kaupunkisuunnittelun  kannalta  kyseenalaisia  “rantatontteja”  tai  “rakennusmääräyksistä  vapaita 
alueita”.  Asumista  koskevassa  tarkastelussa  on  myös  pohdittava  rohkeasti  sitä,  millaista 
paikkakunnalla on elää arkea, ja millainen sosiaalinen ympäristö siellä vallitsee. (Äikäs 2004)

Tunnettu imago helpottaa kanssakäymistä,  se on aina voimavara,  joka vaikuttaa monin tavoin 
asiakkaiden käsityksiin yhteisön viestinnästä ja toiminnasta. Äikkään mielestä on myös tunnettu 
tosiasia, että osaajat vetävät puoleensa osaajia. Imagollisesti menestyvän paikkakunnan taustalla 
on  oikeanlaisen  työvoiman  saanti  ja  sen  pysyminen.  Kulttuurin  ystävälle  taidekaupunki-imago 
saattaa  painaa  vaakakupissa  valittaessa  muuttotilanteessa  kahden  palveluiltaan  tasavahvan 
asuinpaikan välillä.

Mänttä-Vilppulan  markkinoinnin  keihäänkärki  on  taidekaupunki-imagon  ympärille  rakennettu 
kulttuuri-  ja  matkailutarjonta,  johon  kaupungin  markkinointistrategia  perustuu.  Vuonna  2009 
tehdyssä  kyselyssä  tiedusteltiin  kaupungin  viranhaltijoiden,  luottamushenkilöiden  sekä 
asuntotoimen  tärkeimpiin  sidosryhmiin  kuuluvien  vastaajien  käsityksiä  asuntomarkkinoinnin 
merkityksestä. Vastaajista 20 % oli  täysin samaa mieltä ja 49 % lähes samaa mieltä siitä, että 
taidekaupunki-imago  antaa  mainiot  puitteet  myös  asuntomarkkinoinnille.  Vain  3  %  ei  uskonut 
taidekaupunki-imagoon  tai  asuntomarkkinointiin  (Kallio  2010).  Asuntomarkkinointi  tulisi  nähdä 
yksittäisten  asuntojen  esittelyä  laajempana  asuinpaikkamarkkinointina,  ja  osana 
kokonaismarkkinointia.  Muuttajan  ensi  käynti  paikkakunnalla  liittyy  usein  asunnon  hankintaan. 
Asuntoesittelyn yhteydessä on helppo keskustella asiakkaan kanssa myös muista paikkakuntaan 
liittyvistä asioista ja tuoda esille kaupungin palvelutarjonta ja hyvät puolet asuinpaikkana.

Kaupungilla  on  loppuvuodesta  2010  lähtien  ollut  markkinointitiimi,  johon  kuuluvat 
kaupunginjohtajan lisäksi kaupunginsihteeri, yritysasiamies ja asuntoasiamies. 

Kehittämistoimet

Vuonna 2013:
• kaupungin markkinointiorganisaation kehittäminen 
• kaupungin ja MW-kehityksen markkinointiyhteistyön kehittäminen

Vuosina 2014 - 2017
• markkinointisuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden ohjaus,kehittäminen ja seuranta

Vastuuhenkilö:  kaupunginjohtaja
Raportointi:       kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto



47

 9.2 Paikkakunnalle muuttavalle tarjottavan 
asiakaspalvelun tuotteistaminen 

Tuotteistetulla  palvelulla  tarkoitetaan  usealle  asiakkaalle  tarjottavaa  palvelun  ja  konkreettisen 
tuotteen  sisältämää  kokonaisuutta,  joka  on  kehittelyn  ja  konseptoinnin  tulos.  Konseptoinnilla 
tarkoitetaan  kuvausta  palvelutuotteen  muodosta,  toiminnoista  sekä  siitä  mitä  tuotteen  tulisi 
sisältää. Konseptointiin liittyy usein myös kuvaus tavoitelluista asiakkaista ja selkeä asiakaslupaus.
(Lehtinen & Nieminen 2005)

Työn vuoksi paikkakunnalle muuttaville ja vaikeasti saataville erityisammattialojen edustajille, kuten 
lääkärit,  hammaslääkärit,  jne. kohdistetaan jo nyt  lisäpalveluita asuntoesittelyn ja paikkakunnan 
palvelujen  esittelyn  muodossa.  Palvelun  tuotteistamisen  tavoitteena  on  helpottaa  ja  nopeuttaa 
asiakkaan  tiedon  saantia  ja  tehdä  asiakaspalvelusta  joustavaa.  Tuotteistettu  palvelu  helpottaa 
myös asiakaspalvelutyötä tekevien toimia, kun jokainen tietää mitä kunkin palvelupaketin puitteissa 
kuuluu  tehdä.  Tuotteistaminen  auttaa  luomaan  työntekijöiden  käyttöön  yhteiset  toimintamallit, 
joiden  avulla  asiakaspalvelua  pystytään  parantamaan  tavoitteena  paikkakunnalle  muuton 
kynnyksen madaltaminen.

Lainsäädäntö ei aseta esteitä tuotteistamiselle, kunhan tuotteistamalla ei aiheuteta tilannetta, jossa 
jokin  väestöryhmä  saa  keskimääräistä  huonompaa  palvelua,  tai  jää  kokonaan  palvelua  vaille. 
Kaikkia  asiakasryhmiä  pitää  palvella  hyvin.  Asumispalveluita  voidaan  tuotteistaa  ainakin 
toimintamenetelmien ja asiakastilanteiden osalta, asiakkaat voidaan myös segmentoida ja kehittää 
erilaisia  palvelukokonaisuuksia  eri  asiakasryhmiä  varten.  Paikkakunnalle  muuttavien  valinta 
erityispalvelua saavaksi asiakassegmentiksi ei vaaranna muiden asiakkaiden palvelua, kun kaikki 
asiakaspalvelu pidetään vähintään hyvällä tasolla.

Tuotteistamisen tuloksena syntyvä palvelupaketti voi olla esittelyaineistosta ja palveluista koostuva 
kokonaisuus,  joka tarjotaan Mänttä-Vilppulaan muuttavalle.  Paketin  taidekaupunki-houkuttimena 
muuttajalle  tarjotaan  mahdollisuus  tutustua  esimerkiksi  kaupungin  monipuoliseen  tarjontaan 
ilmaisen  kulttuuri/liikuntasetelin  avulla.  Seteliin  on  merkitty  kohteet,  joista  asiakas  voi  valita 
mieluisensa. Tarjolla olevissa vaihtoehdoissa on mukana kuvataideviikkojen ja musiikkijuhlien ym. 
kulttuuriin liittyvien vapaalippujen lisäksi myös paikkakunnan liikuntaharrastukset, kuten uimahalli, 
keilailu, golf jne. (Kallio 2010)

Palvelupakettiin kuuluvan palvelusetelin käyttöön otto vaatii  ennakkosuunnittelua ja neuvotteluja 
niiden organisaatioiden kanssa, jotka palvelusetelin piiriin aiotaan sisällyttää. Tavoitteena on kevyt 
järjestelmä,  joka  tyydyttää  sekä  kaupunkia  että  palvelusetelin  kohdeorganisaatioita  setelin 
käyttöönsä saavan muuttajan lisäksi.Tuotteistamistyö vaatii paikkakunnalle muuttaville tarjottavan 
palvelupaketin lisäksi myös vuokra-asunnon hankintaan liittyvien asiakasprosessien läpikäymistä 
ja asiakkuudenhallintajärjestelmien kehittämistä. (Kallio 2010)

Kehittämistoimet

Vuonna 2013:
• asumisen palvelupaketin kehittäminen
• asumisen asiakaspalveluprosessien ja asiakkuudenhallintajärjestelmien

 prosessikuvaukset ja toiminnan kehittäminen
•

Vuosina 2014 - 2017
• asumisen palvelupaketin pitkän aikavälin tehokkuudenseuranta ja uudistaminen
• asumisen asiakaspalveluprosessien ja asiakkuudenhallintajärjestelmien

toimivuuden seuranta ja puutteiden korjaaminen
•

Vastuuhenkilö:  vuokrataloyhtiöiden toimitusjohtaja/isännöitsijä
Raportointi:       vuokrataloyhtiöiden hallitukset/tekninen lautakunta
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 9.3 Asuinpaikkamarkkinointi

Mänttä-Vilppula on osallistunut Tampereen Asumisen ja rakentamisen ASTA-messuille jo usean 
vuoden  ajan  ja  Vilppulan  Parkkivuoressa  järjestetyillä  Kevät-messuilla  on  oltu  mukana  alusta 
lähtien. Myös muutamille muille messuille ja pienempiin tilaisuuksiin osallistutaan satunnaisesti. 
Asuinpaikkamarkkinointi on kaupungin esittelyä hyvänä ja lapsiystävällisenä asuinpaikkana, jossa 
on edullinen ja monipuolinen tonttitarjonta. Mukana on aina myös seudun matkailutarjonta, jonka 
markkinoinnin ja messuesiintymisten päävastuu kuuluu matkailuorganisaatiolle.

On tärkeätä muistaa, että messuosasto kertoo aina koko organisaatiosta ja sen arvoista. Siksi se 
tulisi  suunnitella  huolellisesti.  Sen olemus ja erityisesti  siellä  toimiva messumiehitys rakentavat 
organisaation mainetta ja vahvistavat  sen imagoa. Jos etukäteen ei  ole selvää käsitystä, miksi 
messuille osallistutaan ja mikä on messuosallistumisen konkreettinen tavoite, ei messuille kannata 
lähteä. (Vallo & Häyrinen, 2009) 

Asunto- ja tonttimarkkinoinnin esitteet ja messuaineisto tehdään kaupungin omana työnä, koska 
kerralla tehtävät painosmäärät ovat melko pieniä, ja esimerkiksi tonttitilanne muuttuu jatkuvasti. 
Nykyiset  tulostuslaitteet  ovat  niin  korkeatasoisia,  että  tulostusjälki  on  painotalotasoista.  Oma 
tuotanto mahdollistaa lukumäärältään pienten sarjojen tuottamisen, joten esitteet on helppo pitää 
ajan tasalla. Samalla esitteet saadaan vaivattomasti myös pdf-muodossa internetiin asiakkaiden 
käyttöön. Markkinointityötä tehdään muun työn ohella, joten työhön ei aina ole riittävästi aikaa.

Kehittämistoimet

Vuonna 2013:
• markkinointiyhteistyön kehittäminen kaupungin ja MW-Kehityksen kesken 
• osallistuminen kaupungin markkinointisuunntelman tekoon

Vuosina 2014 - 2017
• asuinpaikkamarkkinoinnin keinovalikoiman säännöllinen uudistaminen

osana taidekaupungin kokonaismarkkinointia 

Vastuuhenkilö: asuntoasiamies
Raportointi:      markkinointiryhmä

Kuva 7. Kannattaa kuunnella, mitä Ilo-ilveksellä on meille sanottavana.
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 10 YHTEENVETO KEHITTÄMISTOIMISTA 2013 – 2017

Kaupungin  asunto-ohjelmassa  vuosille  2013  –  2017  esitetyt  toimenpiteet  koskevat  pääosin 
erityisryhmien  asunto-olojen  parantamista  ja  kaupungin  ja  sen  yhtiöiden  omistaman  vuokra-
asuntokannan  kehittämistä.  Valtion  vaatimus  laitosasumisen  purkamisesta  vuoteen  2015/2020 
mennessa aiheuttaa sen,  että  vanhusten ja muiden erityisryhmien asumisen järjestäminen on 
lähivuosien  suuri  haaste,  joka  edellyttää  erityisryhmien  asumisen  kokonaisvaltaista  pitkän 
tähtäimen  suunnittelua  kaavoituksen,  asuntotoimen  ja  sosiaalitoimen  kiinteänä  yhteistyönä. 
Olemassa  olevan  vuokra-asuntokannan  kehittämiseksi  kaupungin  ja  sen  omistamien 
vuokrataloyhtiöiden vuokra-asuntojen hallittu taloudenpito vaatii myös oman strategiansa, käsittäen 
vuokratalojen  salkuttamisen  pidettäviin  ja  kehitettäviin,  myytäviin  ja/tai  purettaviin,  sekä 
suunnitelmat  toimenpiteistä  asuntokannan  kehittämiseksi  ja  vähentämiseksi  tarvetta  vastavasti 
pitkällä aikavälillä, taloudellisesti kestävällä tavalla.

HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI
KEHITTÄMISTOIMET VUONNA 2013:

1. Kaavoitus
• oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen Mänttä-Vilppulan taajamien alueelle
• kaavoitusohjelman laatiminen vuosille 2013 - 2018
• keskustojen kehittämistoimenpiteet
• taajamien yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
• raideliikenteen kehittymiseen varautuminen
• selvitys vanhusten palvelutalon tarvitsemasta tontista ja kaavoitustarpeesta

2. Tontit
• tonttimarkkinoinnin uudistaminen käyttäen paikkatietojärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia. 
• tonttimarkkinointimateriaalin uusiminen (ilmoitustaulumarkkinointi ja esittely)
• uusien asuntoalueiden laaja ja monikanavainen markkinointi

3. Vuokra-asuntojen omistajapolitiikka
• kaupunki tarkistaa onko kaupunkistrategiaa tarkennettava, päivitettävä tai uusittava 

ja ottaa tässä työssä huomioon asumisen kokonaisuuden vuokra-asuminen mukaan luettuna 
• kaupunki tehostaa omistajapolitiikan toteuttamista sekä sen seurantaa 

kaupungin konserniohjeiden mukaisesti
• kaupunki huolehtii omalta osaltaan, että vuokataloyhtiöillä/-yhtiöllä on riittävät resurssit 

palvelun tuottamisen näkökulmasta
4. Vuokra-asuminen

• kaupungin strategiaan perustuvan vuokra-asuntostrategian teko;
- vuokratalojen salkuttaminen 
- pitkän tähtäimen suunnitelma vuokra-asuntojen vähentämiseksi 
- pitkän tähtäimen suunnitelma vuokra-asuntojen korjaamiseksi

• vuoden 2012 fuusioselvitystyöhön perustuen mahdollinen vuokrataloyhtiöiden fuusio
• vuokra-asuntokannan vähentäminen purkamalla vuokratalot Pukinhaka 2 ja 3 (Käyräkatu 9 ja 11)
• Koulukatu 6, opiskelijatalo Valkaman 2-talon muuttaminen vanhusten asunnoiksi
• vuokratalo Etelätie 1:n myynti 

5. Erityisryhmät 
• vanhusten 60-paikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön rakentaminen Vilppulaan
• ns. tavallinen palvelutalo Mäntän taajamaan korvaamaan huonokuntoisia vanhustentaloja
• päihdekuntotujien tukiasuntokokeilu olemassa olevassa asuntokannassa (4-5 asuntoa)
• Mänttä-Vilppulan kotouttamisohjelmassa mainittujen vuokra-asumisen englanninkielisten pikaohjeiden 

kokoaminen 
6. Asuinpaikkamarkkinointi

• markkinointiyhteistyön kehittäminen kaupungin ja MW-Kehityksen kesken 
• osallistuminen kaupungin markkinointisuunnitelman tekoon
• asumisen palvelupaketin kehittäminen
• asumisen asiakaspalveluprosessien ja asiakkuudenhallintajärjestelmien

prosessikuvaukset ja toiminnan kehittäminen 
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HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI
KEHITTÄMISTOIMET VUOSINA 2014 – 2017:

1. Kaavoitus
• oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen Mänttä-Vilppulan taajamien alueelle
• maaseutumaisen ja ranta-asumisen kehittämisvyöhykkeet 
• Mäntän ja Vilppulan taajamien välisen toiminnallisen yhteyden kehittäminen
• kevyenliikenteen kehittäminen
• rivi- ja kerrostalotonttitarjonnan kehittäminen
• ikääntyvien asumismahdollisuuksien kehittäminen

2. Tontit
• kaupungin strategiaan perustuva maapoliittinen ohjelma, jossa potentiaaliset asunto- ja muut rakentamisalueet 

määritellään maankäytön suunnittelun näkökulmasta sekä kaupungin kehittämisen ja kasvun kannalta
• yksittäisten, myymättä jääneiden tonttien erityismarkkinointi

3. Vuokra-asuntojen omistajapolitiikka
• kaupunki vastaa vuokra-asuntokannan pitkäaikaisesta strategisesta suunnittelusta  

ja valvoo suunnittelun toimeenpanoa
• kaupunki valvoo, että vuokra-asuntokanta vastaa mahdollisuuksien mukaan 

sekä määrällisesti että laadullisesti kysyntää
4. Vuokra-asuminen

• vuokra-asuntostrategiaan perustuva vuokra-asuntokannan kehittäminen ja vähentäminen
• Koulukatu 6, opiskelijatalo Valkaman 1-talosta luopuminen

5. Erityisryhmät
• hissittömien kerrostalojen muuttaminen hissillisiksi
• Suomelanrinteen huonokuntoisten vanhusten vuokratalojen asteittainen purkaminen
• noin 10-paikkainen tehostetun asumisen asumisyksikkö vammaisille
• yksittäisten vuokra-asuntojen varaaminen tarvittaessa kehitysvammaisille
• kehitysvammaisten ohjatun asumisen kehittäminen
• päihdekuntoutujien tukiasuntojen ja päivätoimintakokonaisuuden kehittäminen
• opiskelijoiden asuttaminen tavallisiin vuokra-asuntoihin Valkamasta luopumisen jälkeen 
• monikulttuurisuuden kasvun huomioon ottaminen asuntotoimessa

6. Asuinpaikkamarkkinointi
• asumisen palvelupaketin pitkän aikavälin tehokkuudenseuranta ja uudistaminen
• asumisen asiakaspalveluprosessien ja asiakkuudenhallintajärjestelmien

toimivuuden seuranta ja puutteiden korjaaminen
• asuinpaikkamarkkinoinnin keinovalikoiman säännöllinen uudistaminen osana

taidekaupungin kokonaismarkkinointia 
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