Suomen Ilmakuva Oy 2016

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN

KAAVOITUSKATSAUS

202

KAAVOITUSKATSAUS

Maankäytön ja rakentamisen tärkein ohjauskeino on vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja
rakennuslaki. Laki koskee alueiden käyttöä, suunnittelua ja rakentamista. Tarkemmat säännökset ja
määräykset alueiden käytöstä ja rakentamisesta sisältyvät maankäyttö- ja rakennusasetukseen sekä
ympäristöministeriön asetuksiin.
Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan maakunnan liitossa ja kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkityksiltään vähäisiä. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta
kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on
kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Katsauksessa
esitettyjen kaavatöiden lisäksi vuoden aikana saattaa tulla vireille muitakin kohteita. Näiden kaavojen
vireille tulosta ilmoitetaan kulloinkin erikseen.
Kaavoitukseen ja katsaukseen liittyviin kysymyksiin vastaa Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoituspalvelut. Katsaus on nähtävillä 7DLGHNDXSXQJLQ DVLRLQWLSLVWHHVVl +DOOLWXVNDWX   MD kaavoituksen
verkkosivuilla ZZZPDQWWDYLOSSXODILNDXSXQNLSDOYHOXWNDDYRLWXV 

Yhteystiedot:
kaupunkisuunnittelupäällikkö
Julia Virtanen
puh. 044 035 4320
MXOLDYLUWDQHQ#WDLGHNDXSXQNLfL

Tekninen lautakunta ..202 17 §
Kaupunginhallitus
 7.3. 64 §
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ALUEIDEN SUUNNITTELU
Kaavoitusjärjestelmä muodostuu yleispiirteisestä maakuntakaavoituksesta yksityiskohtaiseen asemakaavoitukseen.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ohjaavat koko maan kaavoitusjärjestelmää ja niiden tehtävänä on
varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen kaikkialla maassa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

Maakuntakaava

Yleiskaava
Kuntien yhteinen
yleiskaava

Kunnan (strateginen)
yleiskaava

Osayleiskaava

Asemakaava
Ranta-asemakaava

Asemakaava

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet uudistettiin vuonna 2018 ja ne jakautuvat viiteen
kokonaisuuteen:
v Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
v Tehokas liikennejärjestelmä
v Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
v Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
v Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Alueidenkäyt|Q UDWNDLVXLOOD YDLNXWHWDDQ WXOHYDLVXXWHHQ WXHWDDQ VLLUW\PLVWl YlKlKLLOLVHHQ \KWHLVNXQWDDQ HGLVWHWllQ
OXRQQRQ PRQLPXRWRLVXXWWD MD NXOWWXXUL\PSlULVW|Q NHVWlYll Nl\WW|l VHNl OXRGDDQ PDKGROOLVXXNVLD HOLQNHLQRMHQ
XXGLVWXPLVHOOH
Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin voi tutustua ympäristöministeriön sivuilla: KWWSVZZZ\PSDULVWRILILIL
HOLQ\PSDULVWRBMDBNDDYRLWXVPDDQND\WRQBVXXQQLWWHOXMDUMHVWHOPD9DOWDNXQQDOOLVHWBDOXHLGHQND\WWRWDYRLWWHHW
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Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueen käytöstä ja yhdyskuntarakentamisen periaatteista
maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan laatii alueellamme Pirkanmaan liitto.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kokonaismaakuntakaava. Siinä on käsitelty maakunnan keskeiset maankäyttökysymykset kuten esimerkiksi keskusta-alueet, palveluiden alueet, OLLNHQQH
virkistys- ja suojelualueet sekä maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt. Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi
maakuntakaavan 27.3.2017.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040.

Keskeiset tietolähteet verkossa ovat:
Pirkanmaan liitto: KWWSVZZZSLUNDQPDDILPDDNXQQDQNHKLWWDPLQHQMDVXXQQLWWHOX
Aluetietopalvelu: KWWSVWLHWRSLUNDQPDDIL
Maakuntakaava 2040 -sivut: KWWSVPDDNXQWDNDDYDSLUNDQPDDILK\YDNV\PLQHQ
Karttapalvelu: KWWSVNDUWWDSLUNDQPDDIL
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Maakunnalliset vuoden 202 hankkeet ja yhteistyökokonaisuudet
Vaihemaakuntakaava

0DDNXQWDYDOWXXVWRRQSllWWlQ\WNl\QQLVWll3LUNDQPDDQPDDNXQWDNDDYDQ
YDLKHPDDNXQWDNDDYDQODDWLPLVHQ9LUHLOOHWXORQNXXOXWXV.DDYDQWDUNHPSLQLPLWDUNHQWXX
P\|KHPPLVVlYDLKHLVVD.DDYDQRVDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPDYDOPLVWXXNHYllOOlDLNDQD
MDVLLWlNXXOXWHWDDQHULNVHHQ
Saavutettavuus ja liikenne

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys on meneillään ja tavoitteena on, että Pirkanmaan uusi
liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu sen jälkeen, kun valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
on valmistunut keväällä 2021. Nykyinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on vuodelta 2012.
Suunnitelmassa on kuvattu Pirkanmaan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet ja tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Suunnitelma tähtää vuoteen 2040.Lisätietoja: ZZZSLUNDQPDDIL
PDDNXQQDQNHKLWWDPLQHQMDVXXQQLWWHOXVDDYXWHWWDYXXVMDOLLNHQQHOLLNHQQHMDUMHVWHOPDVXXQQLWWHOX
<PSlULVW|MDLOPDVWR

<PSlULVW|YLLVDV3LUNDQPDDRKMHOPDOLQMDD\PSlULVW|QNHKLWWlPLVVXXQWLDMDOXRSHUXVWDDPDDNXQQDQ
\PSlULVW|SROLWLLNDOOH/LVlWLHWRMDKWWSVWLHWRSLUNDQPDDILS\PR
3LUNDQPDDOOHODDGLWDDQYXRGHQDLNDQDHQVLPPlLVHQlPDDNXQWDQD6XRPHVVDDOXHHOOLQHQ
PRQLPXRWRLVXXVRKMHOPD3LUNDQPDDQOXPROXRQQRQPRQLPXRWRLVXXVRKMHOPD±2KMHOPDQ
YDOPLVWHOXDRUJDQLVRLYDW3LUNDQPDDQ(/<NHVNXVMD3LUNDQPDDQOLLWWR
/LVlWLHWRMDKWWSVZZZSLUNDQPDDILPDDNXQQDQNHKLWWDPLQHQMDVXXQQLWWHOX\PSDULVWRMDLOPDVWR
Tieto ja ennakointi

Pirkanmaan väestösuunnite on keskeinen lähtötieto maakunnan kehittämiselle ja suunnittelulle.
KWWSVZZZSLUNDQPDDILSLUNDQPDDQYDHVWRVXXQQLWHWRLHVLLQNROPHYDLKWRHKWRLVWDYDHVWRVNHQDDULRWD
Aluetietopalvelu kerää yhteen Pirkanmaan kehittämisessä ja suunnittelussa käytettävää tietoa
ZZZSLUNDQPDDILPDDNXQQDQNHKLWWDPLQHQMDVXXQQLWWHOXWLHWRMDHQQDNRLQWLDOXHWLHWRSDOYHOX
$MDQWDVDLVHWWLHGRWPDDNXQWDNDDYRLWXNVHVWDVHNlPDDQNl\W|QMDOLLNHQWHHQKDQNNHLVWDRYDW
OXHWWDYLVVDKWWSVZZZSLUNDQPDDILPDDNXQQDQNHKLWWDPLQHQMDVXXQQLWWHOX

Yleiskaava ohjaa ja yhteensovittaa yleispiirteisesti kunnan toiminnot. Yleiskaava voi olla joko koko kunnan tai
jotakin tiettyä osa-aluetta koskeva osayleiskaava. Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta.
Mänttä-Vilppulan kaupungissa on yleiskaavoitettua aluetta (8.12.2020) 38 947 ha.
2LNHXVYDLNXWWHLVHW\OHLVNDDYDW
•
•
•
•
•

Keskustaajaman osayleiskaava (2019)
Pohjaslahden rantaosayleiskaavan muutos ja kyläosayleiskaava (2012)
Korvensyrjän - Kortepoukaman osayleiskaava (2007)
Vilppulan rantaosayleiskaava (2004)
Mäntän rantaosayleiskaava (1993)

Oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat:
•
Mäntän osayleiskaava (2001, kaavasta voimassa pohjoisin M-alue)
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Asemakaava ohjaa yksityiskohtaista maankäyttöä ja rakentamista. Asemakaavassa osoitetaan mm. alueen
käyttötarkoitus, sallittu rakennusoikeus, kerrosluku sekä muita yksityiskohtaisia rakentamisen ehtoja. Asemakaavan
laatii ja hyväksyy kunta.
$MDQWDVDLVHWDVHPDNDDYD\KGLVWHOPlW
KWWSVZZZPDQWWDYLOSSXODILNDXSXQNLSDOYHOXWNDDYRLWXVDMDQWDVDLVHWDVHPDNDDYD\KGLVWHOPDW
Mänttä-Vilppulan kaupungissa on asemakaavoitettua aluetta (8.12.2020) 2 345 ha.
5DQWDDVHPDNDDYRMDRQODDGLWWXNSO
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9,5(,//b2/(9$7</(,6.$$9$7
1.Mäntän tehtaan osayleiskaava / asemakaavamuutos
2VD\OHLVNDDYDQDVHPDNDDYDQWDYRLWWHHQDRQDMDQWDVDLVWDDDOXHHQNDDYRLWXVVHNlWDUNDVWHOODWHKWDDQ
PDDQNl\WW|WDYRLWteet. .DDYDW\|QDLNDQDUDWNDLVWDDQK|\U\YRLPDODLWRNVHHQNXXOXYDQVDYXSLLSXQVXRMHOXWDUYH
Kaavoituksen eteneminen tarkentuu viranomaisneuvottelujen jälkeen. Alue jätettiin vuonna 2019 voimaan
tulleesta Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavasta pois. Alue on valtakunnallisesti arvokasta
rakennettua kulttuuriympäristöä.
Suunnittelutilanne: Vireille vuoden 2021 kaavoituskatsauksen yhteydessä.9XRQQDRQODDGLWWX0lQWlQ
WHKGDVDOXHHQUDNHQQXVLQYHQWRLQWL
Tavoiteaikataulu: Vuonna 202 laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

. 9LOSSXODQUDQWDRVD\OHLVNDDYDPXXWRV5LXWWDQLHPL
5DQWDRVD\OHLVNDDYDQPXXWRVNRVNHHRVDD6XOXVVHOlQUDQWDDOXHHOODVLMDLWVHYDVWDWLODVWD$ODS\QQ|QHQ
VHNl$ODS\QQ|VHQWLODVWDORKNRWWXD5DXKDODQWLODD.DDYDPXXWRNVHQWDYRLWWHHQDRQVLLUWllORPDUDNHQ
QXVSDLNNDDHWHOlPPlNVL5LXWWDQLHPHQOlQVLUDQQDOOH
Suunnittelutilanne: VLUHLOOHWXOR2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPDVHNlNDDYDOXRQQRVMXONLVHVWLQlKWlYLOOl

Tavoiteaikataulu: .DDYDHKGRWXNVHQODDGLQWDMDK\YlNV\PLQHQY
KWWSVZZZPDQWWDYLOSSXODILNDXSXQNLSDOYHOXWNDDYRLWXVYLUHLOODQDKWDYLOODROHYDWNDDYDYLOSSXODQ
UDQWDRVD\OHLVNDDYDPXXWRVULXWWDQLHPL
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9,5(,//b2/(9$778/(9$7$6(0$.$$9$7
KWWSVZZZPDQWWDYLOSSXODILNDXSXQNLSDOYHOXWNDDYRLWXVYLUHLOODQDKWDYLOODROHYDWNDDYD

. Vilppulan Parkkivuoren asemakaavamuutosMDODDMHQQXV
Kaava-alueelta on vahvistunut Koivuniemen asemakaavamuutos vuonna 2020. Alueen kaavoitusta jatketaan
nimellä Vilppulan Parkkivuoren asemakaavamuutos. Tavoitteena on tutkia mahdollisuutta kaavoittaa omarantaisia
pientalotontteja ranta-alueelleWDUNDVWHOOD/DPSLVHQQLHPHQDOXHWWDWRQWWLDQDO\\VLUDSRUWLQWDYRLWWHLGHQRVDOWD
XXGHOOHHQ ja huomioida alueen virkistysreittiyhteydet. .DDYDW\|QDLNDQDWDUNDVWHOODDQP\|VQV/\EHFNLQOLLWHULQ
VLLUWRYDQKDQ9LOSSXODQNXQQDQWDORQSLKDSLLULLQVHNlNRDOXHHQVXRMHOXDUYRWVHNlNl\WW|WDUNRLWXNVHQPXXWRV
PXVHRDOXHHNVL
Suunnittelutilanne: 3DUNNLYXRUHQUDNHQQXVLQYHQWRLQWLRQODDGLWWXYXRQQD
Tavoiteaikataulu: Vuonna 20 laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaVHNlODDGLWDDQNDDYDOXRQQRV

0XVWDODKGHQWHROOLVXXVDOXHHQDVHPDNDDYDQODDMHQQXV
Asemakaavan tavoitteena on ODDMHQWDDWHROOLVXXVDOXHWWDYDOWDWLHYDUUHOOD.DXSXQJLOODRQ0XVWDODKGHQDOXHHOOD
WDUMROODHQllYDLQPXXWDPDWRQWWL$OXHRQNDXSXQJLQRPLVWXNVHVVD
Suunnittelutilanne: 9LUHLOOHWXORWlPlQNDDYRLWXVNDWVDXNVHQ\KWH\GHVVl
Tavoiteaikataulu:2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPDVHNlOXRQQRVYXRQQD
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. Kirkonpellon asemakaavamuutos
Asemakaavan tavoitteena on ajanmukaistaa ja tarkastaa asuinkerrostaloalueille ajanmukaiset paikoitusalueet. Kaavatyön yhteydessä on tarkoitus myös tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuudet alueella sekä tehtaan alueelle liittyvät
liikennejärjestelytarpeet. Alue on maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.
Alue on pääosin yksityisomistuksessa, lukuun ottamatta NDKWDkerrostaloMDSlLYlNRWLWRQWWLDVekä virkisWys- ja
katualueita, jotka omistaa kaupunki.
Suunnittelutilanne: Rakennetun ympäristön selvitys laadittu vuonna 2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut
nähtävillä 16.6–18.7.2016. 7HKWDDQNDGXQWRLPLYXXVWDUNDVWHOXMDOLLNHQQHPllULHQODVNHQWD
Tavoiteaikataulu: 7\|NHVNH\WHWllQWRLVWDLVHNVL

9

. Mäntän kirkkotorin ja ydinkeskustan alueen yleissuunnitelman tarkennus sekä
asemakaavamuutos
Tavoitteena on tarkastella Mäntän keskustan kehittämissuunnitelmassa (v. 201) esitettyjä liikenteellisiä ratkaisuja
ja laatia suunnitelma matkakeskuksenDVHPDODLWXULQ sijoittamiseksi Ratakadun ja radan väliselle alueelle.Alue on
RVLQVHNlYDOWDNXQQDOOLVHVWLHWWlmaakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.
Suunnittelutilanne: Vireille 2017 kaavoituskatsauksen yhteydessä. 5DWDNDGXQMD9LUNDPLHKHQNDGXQYDUUHOOHRQ
VXXQQLWHOWXOLQMDDXWRMHQOLLW\QWlS\VlN|LQWLDOXHWWD+DQNNHLGHQWDUNHQWXHVVDNl\QQLVWHWllQWDUYLWWDYDOWDDOXHHOWD
DVHPDNDDYDPXXWRV

. Mäntän koulukeskuksen alueen asemakaavamuutos
Tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava MD ratkaista käytöstä poistuneiden tai poistuvien rakennusten
tulevat käyttötarkoitukset kaavallisesti. Alue on RVLQ maakunnallisesti arvokasta rakennetWua kulttuuriympäristöä.
Kaavarajaus tulee tarkentumaan suunnittelun yhteydessä.
Suunnittelutilanne: 9LUHLOOHWXORNDDYRLWXVNDWVDXNVHQ\KWH\GHVVlPysäköinnin uudelleen järjestelyä on toteutettu.
0lQWlQNRXOXNHVNXNVHQUDNHQQXVLQYHQWRLQWLRQODDGLWWX
Tavoiteaikataulu: 7\|WlMDWNHWDDQNXQNl\WW|WDUNRLWXNVHQPXXWRNVLOOHWXOHHWDUYH

10

. Vilppulan keskustan yleissuunnitelma ja asemakaavamuutos
Yleissuunnitelman tarkoituksena on kehittää Vilppulan keskusta-alueen liiketoiminnan edellytyksiä ja tiivistää kaupallista
keskustaa. Työn yhteydessä selvitetään Vilppulan juna-aseman siirtoa lähemmäksi nykyistä keskustaa. Asemakaava
muutosalueella tavoitteet tulevat tarkentumaan yleissuunnittelun yhteydessä. Alue on valtakunnallisesti arvokasta
rakennettua kulttuuriympäristöä.
Suunnittelutilanne: Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi laadittu vuonna 2017. Vilppulan keskustan yleissuunnitelma on laadittu vuonna 2020.7HNQLVHQODXWDNXQQDQNlVLWWHO\\OHLVVXXQQLWHOPDQYDOPLVWXPLQHQWLHGRNVL
WDYRLWWHLWDYRLGDDQNl\WWllMDWNRWRLPHQSLWHLGHQSRKMDQD
7DYRLWHDLNDWDXOX7\|WlMDWNHWDDQWDUYLWWDHVVDKDQNNHLGHQNRQNUHWLVRLWXHVVD

Punaisella värillä on esitetty tämän hetkinen yleissuunnitelman
rajaus ja sinisellä värillä asemakaavamuutoksen rajaus.

. Kolhon Onnelanmäen asemakaavamuutos
Vilppulan kunta on vuonna 2005 laatinut yksityisen maanomistajan kanssa kaavoitussopimuksen, jolla on sovittu Kolhon
Onnelanmäessä sijaitsevan Karhuntien sijoittamisesta voimassa olleen asemakaavan vastaisesti. Kaavamuutoksen
tavoitteena on osoittaa Karhuntien olemassa oleva linjaus ja tutkia ajantasalle sitä ympäröivien korttelien asemakaavallinen tilanne.
Suunnittelutilanne: Vireille 2019 kaavoituskatsauksen yhteydessä.
Tavoiteaikataulu: .DDYRLWXVNl\QQLVWHWllQPLNlOLDOXHHOOHNRKGLVWXXUDNHQWDPLVSDLQHLWDMDQLLWlHLYRLGDNlVLWHOOl
SRLNNHDPLVPHQHWWHO\LQl
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KAAVAPROSESSIN KULKU JA OSALLISTUMINEN
KAAVAN VIREILLETULO
Kaupunginhallitus päättää asemakaavan
laatimiseen/muuttamiseen ryhtymisestä.
9LUHLOOHWXORNDDYRLWXVNDWVDXNVHQ\KWH\GHVVl

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Kaavoitustyön osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, lähtökohdat, alustavat tavoitteet
ja kaavan osalliset, jota täydennetään
suunnittelun kuluessa.

KAAVALUONNOS
Kaavaprosessin alkuvaiheessa
olevaan lähtöaineistoon perustuva luonnos,
mikä ei ole vielä kaikilta yksityiskohdiltaan
täysin valmis kaava.

Maanomistaja voi myös tehdä anomuksen
kaavan laatimisesta tai muuttamisesta.

Osalliset ja viranomaiset voivat esittää mielipiteitä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä.

Osalliset voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen nähtävilläoloaikana.
Viranomaisilta voidaan pyytää alustavia lausuntoja.

Asetetaan nähtäville vähintään 14 vuorokaudeksi Taidekaupungin asiointipisteeseen sekä
kaupungin verkkosivuille.

KAAVAEHDOTUS
Nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta pyydetään
lausunnot viranomaisilta.

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen
perusteella laaditaan kaavaehdotus.

Osalliset voivat jättää siitä muistutuksia ennen
nähtävilläoloajan päättymistä.

Asetetaan nähtäville 30 vuorokaudeksi Taidekaupungin
asiointipisteeseen sekä kaupungin verkkosivuille.

KAAVAN HYVÄKSYMINEN
Kaavaehdotus tarkistetaan saatujen
lausuntojen ja muistutusten
perusteella. Mikäli muutokset ovat oleellisia,
kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.
Muutoin kaava siirtyy hyväksymiskäsittelyyn.

Hyväksymipäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää.

Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Mikäli valituksia ei ole saapunut hallintooikeuteen määräaikaan mennessä,
kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi.

12

STRATEGIAT JA MUUT HANKKEET
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKISTRATEGIA 2016-2026
Kaupunginvaltuuston 5.9.2016 hyväksymä kaupunkistrategia on tavoitteellinen tulevaisuuden suunnitelma, jossa kuvataan kaupungin tahtotila sekä toiminnan keskeiset päämäärät. Strategiassa kerrotaan, miltä kaupungin halutaan näyttävän vuonna 2026 (visio), mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet), mihin periaatteisiin kaupungin päättäjät ja henkilöstö toiminnassaan sitoutuvat (toimintalupaus) ja millaisin keinoin.

Tärkeimmät maankäyttöä koskevat kaupunkistrategian tavoitteet
• asuntotarjonnan monipuolisuutta edistetään kaavoituksen ja maankäytön keinoin
• asuin- ja elinympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta (esim. valaistus ja liikennejärjestelyt) huolehditaan
• innostetaan asukkaita omatoimiseen asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden edistämiseen (esim. pihakilpailut ja ympäristötalkoot)
• viherrakentamiseen panostetaan ja puistoalueet kunnostetaan
• keskustojen kehittämissuunnitelmat saatetaan loppuun ja otetaan käyttöön taloudelliset realiteetit huomioon ottaen
• kaupungin omien kiinteistöjen hoito ja kehittäminen on aktiivista, suunnitelmallista ja jatkuvaa
• huomioidaan luonnonarvot sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen

Visio Mäntän keskustan kehittämisestä. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
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MÄNTÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN
0lQWWl9LOSSXODRQSUR¿ORLWXQXWYLLPHYXRVLHQDLNDQDPHUNLWWlYlNVLWDLGHNDXSXQJLNVL$OXHHQPDWNDLOXRQNHKLWW\Q\W
voimakkaasti. Mäntän keskustan kehittämissuunnitelman tavoitteena oli vuoden 2005 laaditun suunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen. Suunnitelma valmistui vuonna 2016. Se mahdollistaa kaupungin fyysisen ympäristön kehittämisen
taidekaupungin imagon ja kehittyvän matkailun edellyttämälle tasolle. Suunnitelma laadittiin siten, että se on mahdollista
toteuttaa vaiheittain.
Tärkeimmät osa-alueet ovat:
• korostaa Mäntän keskustan omaleimaista ja kaupunkikuvallista merkitystä ja historiallista ulottuvuutta
• luoda viihtyisää katutilaa asukkaiden ja kaupunkilaisten käyttöön
• motivoida kiinteistönomistajia entistä paremmin huolehtimaan rakennusten pihojen, aitojen ja jalkakäytävien
kunnossapidosta
• houkutella matkailijoita kiinnostavalle kävelyretkelle ainutlaatuiseen ympäristöön
• luoda edellytyksiä alueella olemassa oleville ja uusille yrityksille kehittää toimintaansa asiakkaiden käyntimäärien lisääntyessä
• kohottaa Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan tunnettavuutta ja kiinnostavuutta matkailukohteena
Mänttä-Vilppulan kaupunki on sitoutunut kaupunkistrategiassaan 2016-2026 toteuttamaan keskustojen kehittämissuunnitelmaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
KWWSVZZZPDQWWDYLOSSXODILNDXSXQNLSDOYHOXWNDDYRLWXVPDQWDQNHVNXVWDQNHKLWWDPLQHQ

TAIDEKAUPUNGIN LIIKENTEEN KEHITTÄMINEN
Mänttä-Vilppulan kaupunki on laatinut vuonna 2018 Taidekaupungin liikenteen kehittämissuunnitelman, jonka tavoitteena on tukea kaupungin muita kehittämistavoitteita, priorisoida keskeiset liikenteen kehittämishankkeet ja vahvistaa siten
Taidekaupungin imagoa ja vetovoimaisuutta. Kehittämällä liikennettä ja liikennepalveluja, parannetaan sekä sisäistä
että ulkoista saavutettavuutta. Samalla vastataan niin asukkaiden kuin teollisuuden ja matkailijoiden kasvaviin ja
muuttuviin tarpeisiin. Suunnitelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä liikenteen kehittämiseksi tulevina vuosina.
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$SUMISOHJELMA
Asumisohjelman tarkoituksena on kuvata Mänttä-Vilppulan kaupungin asumisen nykytila palveluineen ja taustatekijöineen. Asumisohjelma on laadittu ensisijaisesti kaupungin henkilöstölle päätöksenteon valmistelun tueksi ja ohjaamaan
asumisen teemojen ympärillä tapahtuvaa työntekoa. Asukkaille asumisohjelma tulee esiin muun muassa eri projektien
kautta, joissa ohjelman tavoitteita konkretisoidaan. Lisäksi asukkaiden kehittämisideoita oman asuin- ja elinympäristöön
liittyen pyritään tuomaan ohjelman kautta entistä paremmin esiin.
Asumisohjelma 2019-2022 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2019 (76 §).
8XGHQDVXPLVRKMHOPDQODDGLQWDNl\QQLVW\\YXRQQD

Visio Mäntän keskustan kehittämisestä. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
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TONTTITARJONTA MÄNTTÄ-VILPPULASSA 2022
Lisäksi on kaavoitusreserviä, jolle ei ole rakennettu infraa.
Rivi-, kerrostalo-, teollisuus- ja liike/asuin+liikerakennusten tonttien osalta luvut ovat
laskettu korttelialueittain.
MÄNTTÄ

Omakoti

- Koskela

1

- Rusinniemi

2

- Pieskanranta

Kerrostalo

Teollisuus

Liike/
asuin+liike

10

3

24

19

1

11

6

11

- Isoniemi

8

- Kanervalahti

8

- Vuohimetsä

1

- Vuohijoki

1

- Mustalahti

1

- Kortepoukama

Rivitalo

12

- Tammiranta

2

- Joenniemi

2
49

VILPPULA
- Väkkärävuori

13

- Sipilä

3

3

- Pukinmäki

2

4

16

6

- Lampisenniemi

34
POHJASLAHTI

6

KOLHO
- Onnelanmäki

6

- Aholanmäki

3

- Lipsonen

8

- Kaijanniemi

5

Yhteensä

22

5

111

28

1.2.2022
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5
4

40
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