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1 Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava 

2013–2016 tehtävässä työssä laaditaan Mänttä-Vilppulan keskustaajaman 
oikeusvaikutteinen osayleiskaava ja siihen liittyvät selvitykset. Suunnittelun alustava 
tavoitevuosi on 2030. 

Tässä raportissa esitellään varsinaista kaavatyötä pohjustavat maankäytön 
viitesuunnitelmat, joista toivotaan palautetta Mänttä-Vilppulan asukkailta ja toimijoilta 
sekä muilta kaavahankkeen osallisilta. Tämän raportin liitteenä on kolme yleispiirteistä 
suunnitelmakarttaa, joista yksi käsittelee Mänttä-Vilppulan keskustaajaman 
identiteettiä ja paikan henkeä ja kahdessa on esitetty ideoita taajaman maankäytöstä. 

 

2 Viitesuunnitelmien syntyprosessi 

2.1 Kaavahankkeiden käynnistyminen työpajoilla 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavatyö on käynnistynyt syksyllä 2013. 
Työn alussa on järjestetty kolme työpajaa, joissa on hahmoteltu millainen paikka 
Mänttä-Vilppula olisi vuonna 2030. Lisäksi mietittiin, miten hahmoteltuun 
ideaalitilanteeseen voitaisiin päästä. Työpajoissa kehotettiin osallistujia antamaan 
mielikuvituksensa laukata vapaasti. Tuloksena saatiinkin hyvin monipuolisesti ideoita. 

Järjestetyt työpajat (liite 2): 

• 17.9.2013 Kaavahankkeen ohjausryhmälle 

• 19.9.2013 Kaupunginvaltuustolle 

• 11.2.2014 Yleisötilaisuudessa kaikille kuntalaisille 

  

2.2 Tulevaisuustarinat viitesuunnitelmakarttojen pohjaksi 

 

Työpajojen pohjalta on hahmoteltu kaksi lyhyttä tarinaa vuoden 2030 Mänttä-
Vilppulasta. Tarinoissa ei ole pyritty luomaan kahta toisensa täysin poissulkevaa 
vaihtoehtoa, vaan niissä on keskitytty hieman erilaisiin painotuksiin ja varauduttu 
erilaisiin tulevaisuudennäkymiin. Näin ollen suunnitelmista on mahdollista varsinaisen 
kaavoituksen käynnistyttyä poimia jatkotyöstöön parhaaksi koetut ominaisuudet. 
Molemmissa tarinoissa oletetaan Mänttä-Vilppulan keskustaajaman väkiluvun kasvavan 
850:llä asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. 

Rinnakkaisten tarinoiden kaksi erilaista kuvausta eroavat toisistaan esimerkiksi siinä, 
miten teknologiaa hyödynnetään, miten ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja 
millaista kaupunkimiljöö ja elinkeinoelämä vuonna 2030 ovat. Kummassakin 
skenaariossa noudatetaan kaupungin rakennemallin tavoitetta, jossa Mäntän ja 
Vilppulan taajamat kurottuvat toisiaan kohti. 

Tarinoiden kehittämisessä on käytetty apuna tulevaisuudentutkimuksen alan 
työvälineitä. Vuoden 2030 yhteiskunnallisessa kuvauksessa on hyödynnetty mm. 
kansainvälisen Spread Sustainable Life Styles 2050 -tutkimusprojektin julkaisuja sekä 
tekeillä olevan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 skenaariotarkastelua. 
Maakuntakaavoituksen skenaariotyötä 2040 on esitelty lyhyesti Mänttä-Vilppulan osalta 
tämän raportin luvussa 2.3.   
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Tulevaisuustarina 1 

Maailma vuonna 2030 

Tervetuloa Eurooppaan vuonna 2030! 

Öljyn hinnan nousu on ohjannut liikenteen teknologioiden 
muuttumiseen. Ihmiset liikkuvat sähköautoilla ja nopeilla junilla, ja 
liikenteessä on myös robotteja.  

Liikkumisen kallistuessa ihmiset panostavat asumisessaan asunnon 
koon sijasta hyvään sijaintiin. Asuminen on tiivistä ja 
kaupungistuminen kiihtyvää. Suurien ja pienten kaupunkien 
kaupunkirakenteet ovat ehyitä ja tiiviitä. Lähiympäristön laatuun ja 
viihtyvyyteen panostetaan. 

Ruuan ja muiden hyödykkeiden tuotanto on globaalia, ja toimitukset 
hoituvat erittäin kehittyneen logistiikkajärjestelmän avulla. Ihmiset 
työskentelevät suurissa yrityksissä, joista monet ovat kansainvälisiä. 
Koulutusta ja oppimista arvostetaan. Oppiminen jatkuu läpi koko 
elämän. Ihmisellä voi olla elämänsä aikana useita erilaisia työuria. 

 

Mänttä-Vilppula vuonna 2030 

Tervetuloa Mänttä-Vilppulaan vuonna 2030! 

Mänttä-Vilppula on Pohjois-Pirkanmaan keskuskaupunki. Kaupunkiin 
pääsee huippunopealla junalla, aina Tampereen keskustasta Mäntän 
taidejuna-asemalle asti. Mäntän ja Vilppulan välisessä tiiviissä taajamassa 
kulkevat paikallisjunat. Myös robottibussit ja -taksit ovat käytössä. 

Mänttä-Vilppulan taajama on siististi hoidettua ja laadukasta, viihtyisää 
ympäristöä. Rakentaminen on kaikkein tehokkainta juna-asemien 
ympäristöissä. Mäntän ja Vilppulan palvelukeskustoissa on pieniä ja suuria 
kauppoja, myös uusia ostoskeskuksia. Kerrostaloissa on hissit ja 
ympäristö on esteetöntä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on keskitetty 
Sarapihaan. 

Kaupungissa on suuria teollisia toimijoita, vireän paperiteollisuuden lisäksi 
esimerkiksi uusi biodieseltehdas, jotka sijoittuvat logistisesti oivallisiin 
paikkoihin. Myös matkailu on merkittävä elinkeino; kaupunki houkuttelee 
turisteja ja loma-asukkaita kotimaasta ja ulkomailta, erityisesti Venäjältä. 
Matkailupalvelut ovat korkeatasoisia. Vilppulassa toimii kalastuspuisto ja 
hiihtoputki. Koskelanlampi on Suomen suurin vesipuisto, jossa on myös 
Euroopan suurin suihkulähde. Mäntänvuoren ympäristö on suosittu 
urheilupaikka, jonne monia urheilupalveluita kuten jäähalli keskitetään. 
Vasta avattu Joulupukin maa houkuttelee väkeä niin läheltä kuin kaukaa. 
Majoitustarjonta on monipuolista, erikoisuutena mainittakoon kelluvat 
lauttahotellit. Kaupungissa järjestetään paljon taide- ja 
urheilutapahtumia, kuten KHL-liigan jääkiekko-otteluita. 

Mänttä-Vilppulassa on paljon eriasteisia koululaitoksia, mm. taide- ja 
urheilulukio sekä ammattikorkeakoulu ja arvostettu muotoiluinstituutti. 
Lähiliikuntapaikat ovat koulujen lähellä. 
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Tulevaisuustarina 2 

 

Maailma vuonna 2030 

Tervetuloa Eurooppaan vuonna 2030! 

Virtuaalivallankumous on tuonut käyttöömme nettipalvelut ja 3D-
tulostuksen. Toimintojen siirtyminen verkkoon on vähentänyt ihmisten 
liikkumistarvetta merkittävästi. 

Muuttoliike ei enää tapahdu voimakkaasti työn perässä, sillä työ 
tehdään joka tapauksessa Internetin välityksellä. Työtä tehdään yhä 
enemmän yksityisyrittäjinä. Tämä kehitys herättää uudenlaista 
yhteisöllisyyttä. Perustetaan yhteisiä työtiloja ja erilaisia kiltatyyppisiä 
järjestelyitä. Kaupat siirtyvät nettiin, ja myös ruoka-aineet toimitetaan 
tilauksen mukaisesti kotiin. Kaupunkirakenne on monikeskuksinen. 
Ruoka ja teollisuuden raaka-aineet tuotetaan lähellä kuluttajia. 
Jätteiden kierrätys on kehittynyt huomattavasti. 

Virtuaalivallankumouksen ja toisaalta yhteisöllisyyden kasvun vuoksi 
myös opiskelu ja oppiminen tapahtuu pienemmissä yksiköissä. Taitoja 
jaetaan verkko- ja paikallisyhteisöissä henkilöltä toiselle. Tieto on 
avointa ja usein myös ilmaista. 

 

Mänttä-Vilppula vuonna 2030 

Tervetuloa Mänttä-Vilppulaan vuonna 2030!  

Mänttä-Vilppulan väkiluku on viimeisen kahden vuosikymmenen ajan 
ollut maltillisessa kasvussa. Mänttä-Vilppulan monikeskuksinen 
taajama koostuu useista kylämäisistä yhteisöistä. Taajaman ”kylät” 
ovat keskenään erilaisia, ja monissa niistä on teema-asumista. 
Teemakyliä on Taidekylästä Rantakylään, Hiihtolasta Golfilaan, 
Puutarhalasta Lentolaan. Näissä keskittymissä on palvelukioskeja, 
etätyö- ja oppimiskeskuksia 3D-tulostimineen sekä ruuan ja muiden 
tilaustuotteiden toimituspisteitä. Kylissä on omia uimarantoja ja muita 
lähiliikuntapalveluita. 

Kylien välialueiden luonto ja puistot muodostavat 
kokonaisympäristötaideteoksen, joka sitoo taajaman yhteen. Hiihto- ja 
pyöräilyreittiverkosto kulkee läpi taajaman. Puhdas luonto on turvattu 
määrätietoisella vesistöjen ja ympäristön suojelulla. Maaseudulla asuu 
pienviljelijöitä, jotka tuottavat suuren osan kaupunkilaisten ravinnosta. 

Mänttä-Vilppulan teollisuustiloihin sijoittuu perinteisten suurten 
toimijoiden rinnalla paljon pienyrityksiä ja esimerkiksi 
internetpalvelinfarmeja. Taide on kaupungin ehdoton virtuaalityön 
moottori. Mänttä-Vilppula tunnetaan kansainvälisesti mm. 
elokuvateollisuudesta. Kaupunginjohtajan uniformuun kuuluu punainen 
baskeri. Kaupunki on suosittu kotimaan matkakohde, ulkomailla se 
tunnetaan virtuaalipalveluiden tuottajana. 
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2.3 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 

Pirkanmaan liitto on käynnistänyt maakuntakaavatyön, jossa laaditaan vuodelle 2040 
ulottuvaa maakuntakaavaa. Kaavatyössä esitettiin aluksi neljä maankäyttövaihtoehtoa, 
joissa kaikissa Mänttä-Vilppula oli pohjoisen Pirkanmaan seutukeskuksena. 
Vaihtoehtojen nimiksi on annettu Aurinko 1, Aurinko 2, Planeetat ja Tähdet. 
Aluekehityksellisessä painopistetarkastelussa Mänttä-Vilppula oli pohjoisen Pirkanmaan 
pääkeskuksena Aurinko 1 ja Planeetat -malleissa. Myös liikennevirtoja Tampereen 
ydinkaupunkiseudulta Mänttä-Vilppulan suuntaan todettiin pystyttävän ohjaamaan 
tehokkaimmin näissä malleissa. Edelleen Planeetat -vaihtoehto, joka tukeutui 
kokonaisuudessaan vahvasti raideliikenteeseen, antoi Aurinko 1-vaihtoehtoa hieman 
paremmat lähtökohdat tähän tarkoitukseen. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus teki 
10.3.2014 päätöksen kannanotosta maakuntaliitolle rakennevaihtoehtoja koskien. 
Kaupunginhallitus puolsi Tähdet ja Planeetat -vaihtoehtoja. 

Maankäyttövaihtoehtoihin saadun palautteen pohjalta Pirkanmaan maakuntavaltuusto 
päätti kevätkokouksessaan 28.4.2014 perusratkaisut, joiden mukaisesti 
maakuntakaavaluonnosta lähdetään laatimaan. Arvioitujen vaikutusten ja saadun 
palautteen pohjalta maakuntakaavan perustan muodostavat pääosin maankäyttö-
vaihtoehdossa Aurinko 2 esitetyt maankäytölliset ja liikenteelliset ratkaisut, erityisesti 
ydinkaupunkiseudulle ja eteläiselle Pirkanmaalle sovellettavana mallina. Muun 
Pirkanmaan osalta kokonaisuutta täydennetään sekä Tähdet että Planeetta –
vaihtoehdoissa esitetyillä ratkaisuilla, jotka tukevat paikallisen elinkeinoelämän ja 
maankäytön kehittämisedellytyksiä. 

Pohjoisen Pirkanmaan (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Ruovesi, Virrat) todettiin 
maakuntaliitossa seuraavat johtopäätökset: 

 
• Kaavaluonnoksen laadinnassa nojaudutaan vaihtoehtojen Tähdet ja Planeetat 

yhdistelmään.  
• Varaudutaan asemanseutujen vahvaan kehittämiseen.  
• Edistetään hyviä ja sujuvia matkaketjuja.  
• Käsitellään joukkoliikenteen merkittävät vaihtopaikat, liityntäpysäköinnin 

edellyttämät seudulliset ratkaisut sekä raideliikenteen asemat.  
• Kehitetään Mänttä-Vilppulan keskustaajamaa seutukeskuksena, jonka 

pitkämatkainen joukkoliikenne tukeutuu ensisijaisesti rautatiehen. 
• Virtain osalta selvitetään erityisesti hyvää kytkeytyvyyttä ja elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksiä.  

• Päivittäistavara-ja keskustahakuinen erikoiskauppa suunnataan ensisijaisesti 

keskusta-alueille. 

• Valtatie 9 on kehitettävä päätie. Valtakunnallisen maantieverkon sujuvuus edellyttää 

valtatien 9 kehittämistä Tampere-Orivesi –välillä. 

• Tukeudutaan olevaan liikenneverkkoon ja tuetaan sen ylläpitoa.  

• Varaudutaan luonnonvaratalouden vahvaan ja kestävään kehittämiseen.  

• Turvataan maankäyttöratkaisuilla maaseutuelinkeinojen kehitysedellytykset.  

• Pori-Haapamäki rataa tutkitaan kaavaluonnoksen yhteydessä; tässä vaiheessa ei 

kannanottoa tarpeeseen. 
 

Vuonna 2015 maakuntakaavatyössä edetään ehdotusvaiheeseen. Maakuntakaavatyön 
tuore ja laaja selvitysaineisto toimii myös tämän yleiskaavatyön lähtöaineistona. 
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/ 
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3 Viitesuunnitelmat 

Viitesuunnitelmissa tavoitepajojen ja tulevaisuustarinoiden villistä ideoinnista on 
siirrytty konkreettiseen suuntaan. Kartoilla on esitetty strategisia maankäytön 
tavoitteita ja toimenpiteitä. Viitesuunnitelmakartat koostuvat kolmesta karttalehdestä, 
joista ensimmäinen sivu on kuvaus suunnittelualueen paikan hengestä ja kaksi muuta 
sivua tulevaisuustarinoiden avulla syntyneitä maankäyttökuvauksia. 

3.1 Keskustaajaman paikan henki 

Ensimmäiselle viitesuunnitelmien karttasivulle on koostettu kaavasuunnittelijoiden sekä 
maiseman, arkeologian ja rakennusperinnön asiantuntijoiden yhteistyönä laatima 
karttakuvaus Mänttä-Vilppulan keskustaajaman paikan hengestä. 

Kartalle on tunnistettu sinisenä hahmona alue, jolla maisema- ja kulttuuri-identiteetti 
tulee vahvasti esille. Punaisena hahmona on osoitettu alue, joka nähdään erityisenä 
miljöön ja identiteetin kehittämistarvealueena. Tämän lisäksi keskeiset paikat ja 
maisemaelementit on nimetty kartalle. 

Paikan henki –analyysin tuloksena on Mäntän ja Vilppulan keskustaajamille 
kehittämistavoitteet: 

Vilppulan ympäristö: 

Kehitetään taajaman luonnetta ja identiteettiä. 

Mäntän ympäristö: 

Vahvistetaan taajaman teollisuushistoriaan ja taiteeseen nojaavaa luonnetta ja 
keskustamaisuutta. 
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3.2 Viitesuunnitelmat 

Viitesuunnitelma 1: 

Viitesuunnitelma 1 on kehitetty tulevaisuustarinan 1 pohjalta. Suunnitelmassa on 
osoitettu kaksi toisiaan kohti kurottuvaa taajama-aluetta Mäntän ja Vilppulan ympärille. 
Lisäksi suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota matkailu- ja virkistyskohteiden 
kehittämiseen. 

Vilppulan keskustaajama-alue: 

Tavoite: 

Kehitetään taajaman luonnetta ja identiteettiä 

Keinot: 

• Täydennetään taajamaa tiiviinä ja matalana, inhimillisessä mittakaavassa.
Hyödynnetään rautatieaseman läheisyys. Tehdään lähiympäristöstä houkuttelevampaa
ja toimivampaa.

• Muutetaan käyttämättömiä ja vajaakäyttöisiä liiketontteja asumiskäyttöön.

• Tutkitaan vajaakäyttöisten kerrostalojen muutosmahdollisuutta rivitaloiksi
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Mäntän keskustaajama-alue: 

Tavoite: 

Vahvistetaan taajaman teollisuushistoriaan ja taiteeseen nojaavaa luonnetta ja 
keskustamaisuutta. 

Keinot: 

• Täydennetään taajamaa aktiivisesti ja kerrostalovaltaisesti, ympäröivän
kaupunkimiljöön mittakaavan ehdolla. Hyödynnetään erityisesti lähijunaliikenteen
asemanpaikkojen läheisyys ja keskitettyjen palveluiden ympäristöt.

• Täydennysrakentamisen yhteydessä parannetaan keskustan viihtyisyyttä ja toimivuutta
sekä liikenneturvallisuutta.

Kehittyvät matkailukohteet: 

Tavoite: 

Hyödynnetään Mänttä-Vilppulan matkailuvaltit. 

Keinot: 

• Kehitetään ja täydennetään nykyisiä keskeisiä virkistys- ja matkailupaikkoja ja
varmistetaan yhteydet niihin. Kehittämisessä kiinnitetään huomiota siihen, että
luonnon- ja kulttuurimaiseman arvoja ei menetetä ja “paikan henki” vahvistuu.

• Hyödynnetään rautatieyhteyttä matkailupalveluiden saavuttamisessa. Kiinnitetään
erityistä huomiota pysäkkien ympäristöön.
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Viitesuunnitelma 2: 

Viitesuunnitelma 2 on kehitetty tulevaisuustarinan 2 pohjalta. Suunnitelmassa on 
tunnistettu taajaman alueelta pienempiä kokonaisuuksia ja tutkittu niihin liittyviä 
kehittämisteemoja. Erityistä huomiota on lisäksi kiinnitetty rantavyöhykkeeseen, joka 
sitoo taajaman osat yhteen. 

Vilppulan suunnan teemaympäristöt:

Tavoite: 

Kehitetään taajaman luonnetta ja identiteettiä 

Keinot: 

• Täydennysrakennetaan rautatieaseman lähiympäristöä ja parannetaan keskustan
katumiljöötä. Ympäristön eheytyminen houkuttelee toimijoita ja etätyöpisteitä
vajaakäytöllä oleviin kiinteistöihin.

• Vilppulan ydinkeskustaa ympäröivistä naapurustoista etsitään paikkoja, joissa voidaan
maankäytön ratkaisuilla tukea yhteisöllisyyttä ja eri väestöryhmien kohtaamista.
Asukkaita kannustetaan osallistumaan ympäristöstään huolehtimiseen.

• Uusia asukkaita houkutellaan teema-asumisella. Vilppulan erityisteemoja voisivat olla
saavutettavuus junalla, golf ja vesiurheilu, hyötyviljely sekä asumisen ja
pienteollisuusyrittäjyyden yhdistäminen.
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Mäntän suunnan teemaympäristöt: 

Tavoite: 

Vahvistetaan taajaman teollisuushistoriaan ja taiteeseen nojaavaa luonnetta ja 
keskustamaisuutta 

Keinot: 

• Täydennysrakennetaan taajamaa ympäristönsä mittakaavassa. Kiinnitetään huomiota 
keskustamiljöön virikkeisyyteen, esteettömyyteen ja kohtaamispaikkojen syntymiseen 
julkiseen tilaan. Parannetaan kävely-ympäristöä varmistamalla reittien jatkuvuus 
keskustasta mm. rantojen virkistysalueille. 

• Uusia asukkaita houkutellaan teema-asumisella. Mäntän erityisteemoja voisivat olla 
keskusta-asuminen, palveluasuminen, hevosläheinen asuminen, taide, talviurheilu ja 
ilmailuharrastus. 

 

Kehittyvä rantavyöhyke: 

Tavoite: 

Taajaman halki kulkevan vesistön ympärillä on identiteetiltään vahva vyöhyke, joka 
muodostuu mm. arkeologisista, maataloushistoriallisista, teollisuushistoriallisista ja 
luonnonmaiseman arvoista. Tätä vyöhykettä pyritään hyödyntämään maankäytön 
suunnittelussa monipuolisten virkistys- ja matkailutoimintojen pohjana. 

Keinot: 

• Tunnistetaan keskeiset tärkeät paikat reitin varrelta ja mietitään miten niitä voisi 
kehittää sillä tavoin, että paikkojen persoonallisuus ja arvot säilyvät. Varmistetaan 
helpot kulkuyhteydet taajamista rantavyöhykkeelle ja yhteydet rantareitin paikkojen 
välillä. Hyödynnetään maisemasuunnittelun ja ympäristötaiteen keinoja eheän 
kokonaisuuden luomisessa. 

• Tunnistetaan rannat, jotka on syytä säilyttää julkisina. Tunniste§taan rannat, jotka 
voidaan osoittaa yksityisasumiseen tai esimerkiksi matkailutoiminnoille. Tunnistetaan 
missä loma-asuntoja on mahdollisuus muuttaa ympärivuotisiksi asunnoiksi. 
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4 Palaute viitesuunnitelmista 

Tämä selostus ja tähän liittyvät viitesuunnitelmakartat asetetaan nähtäville luonnoksen 
yhteydessä. Nähtävillä olon aikana kaavahankkeen asukkaiden ja toimijoiden sekä 
muiden osallisten toivotaan jättävän suunnitelmista palautetta Mänttä-Vilppulan 
kaupungin kaavoitukselle tällä sivulla alempana olevaan osoitteeseen. 

Avoimen palautteen lisäksi yleisöllä ja osallisilla on mahdollisuus kommentoida 
viitesuunnitelmia yleisötilaisuudessa nähtävillä olon aikana. 

Yhteystiedot ja kirjallinen palaute: 

Mänttä-Vilppulan kaupunki / 
kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti 

Seppälän puistotie 15, PL 69, 35801 Mänttä 
03-4888301, 050-3800669
sähköposti: sirkka.sortti@manttavilppula.fi

Kaavan laatijana toimii 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Suunnittelupäällikkö 
Helena Ylinen, arkkitehti SAFA 

Suunnittelijat 
Mari Seppä, arkkitehti SAFA / 
Maritta Heinilä, arkkitehti SAFA 
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historia

Kulttuurihistoriaa

Mänttä-Vilppulan rakennuskantaan ehkä eniten vaikuttanut henkilö on tehtailija G. A. Serlachius. Hänen 
vaikutustaan on Mäntän teollistuminen ja hän osallistui myös Vilppulan teollistamiseen. Teollisuuden 
ympärille on syntynyt tehdasyhteisö, ja tehdas on rakennuttanut virkailijoilleen merkittäviä rakennuksia 
ja virkistyspaikkoja.

Toinen merkittävä tekijä on rautatien tulo Vilppulaan. Rautatien rakennustyömaa työllisti väkeä ja rata 
mahdollisti teollistumista omalta osaltaan. Rautatiellä oli merkittävä rooli myös vuoden 1918 tapahtu-
missa, jotka heijastuivat myös Mänttä-Vilppulan historiaan monin tavoin.

Maisemallisesti Mänttää määrittää metsäisyys, joka nostaa kontrastisesti peltotilkkujen merkityksen 
alueellisesti. Erityisesti Vilppulan asuinalueet ovat paikoin metsäisiä ja toisaalta suuremmat tilat ovat 
rakentaneet peltojen viereen, näköalapaikoille. Vesireiteillä on ollut suuri merkitys ennen rautatien tuloa 
ja vesistöt edelleen määrittävät paikkoja luoden mm. näköyhteyksiä merkkirakennusten välille.

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava 2030
Kaava-aineisto 25.9.2019

makter
Konekirjoitusteksti
   LIITE 2A
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Vilppulan keskustaajama

Tavoite:
Kehitetään taajaman luonnetta ja identiteettiä

Keinot:
Täydennetään taajamaa tiiviinä ja matalana, 
inhimillisessä mittakaavassa. Hyödynnetään 
rautatieaseman läheisyys. Tehdään lähiym-
päristöstä houkuttelevampaa ja toimivampaa.

Muutetaan käyttämättömiä ja vajaakäyttöisiä 
liiketontteja asumiskäyttöön

Tutkitaan vajaakäyttöisten kerrostalojen muu-
tosmahdollisuutta rivitaloiksi 

Mäntän keskustaajama

Tavoite:
Vahvistetaan taajaman teollisuushistoriaan ja taiteeseen 
nojaavaa luonnetta ja keskustamaisuutta.

Keinot:
Täydennetään taajamaa aktiivisesti ja kerrostalovaltaisesti, 
ympäröivän kaupunkimiljöön mittakaavan ehdolla. Hyö-
dynnetään erityisesti lähijunaliikenteen asemanpaikkojen 
läheisyys ja keskitettyjen palveluiden ympäristöt.

Täydennysrakentamisen yhteydessä parannetaan keskus-
tan viihtyisyyttä ja toimivuutta sekä liikenneturvallisuutta.

Viitesuunnitelma 1
Tarina 1
Mänttä-Vilppulan taajamaosayleiskaavan pohjaksi
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Kehittyvät matkailukohteet

Tavoite:
Hyödynnetään Mänttä-Vilppulan matkailuvaltit.

Keinot:
Kehitetään ja täydennetään nykyisiä keskeisiä virkistys- ja 
matkailupaikkoja ja varmistetaan yhteydet niihin. Kehit-
tämisessä kiinnitetään huomiota siihen, että luonnon- ja 
kulttuurimaiseman arvoja ei menetetä ja “paikan henki” 
vahvistuu.

Hyödynnetään rautatieyhteyttä matkailupalveluiden saavut-
tamisessa. Kiinnitetään erityistä huomiota pysäkkien ym-
päristöön.

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava 2030
Kaava-aineisto 25.9.2019



Asuminen

+hyötyviljely

Hevosläheinen

asuminen

Asuminen

+urheiluharrastus

Asuminen
+ilmailuharrastus

Asuminen

+urheiluharrastus

Asuminen

+taide

Asuminen

+työpajat
Keskusta

Bussi

Vilppulan suunnan 
teemaympäristöt

Tavoite:
Kehitetään taajaman luonnetta ja 
identiteettiä

Keinot:

Täydennysrakennetaan rautatiease-
man lähiympäristöä ja parannetaan 
keskustan katumiljöötä. Ympäristön 
eheytyminen houkuttelee toimijoita 
ja etätyöpisteitä vajaakäytöllä oleviin 
kiinteistöihin.

Vilppulan ydinkeskustaa ympäröivistä 
naapurustoista etsitään paikkoja, joissa 
voidaan maankäytön ratkaisuilla tukea 
yhteisöllisyyttä ja eri väestöryhmien 
kohtaamista. Asukkaita kannustetaan 
osallistumaan ympäristöstään huole-
htimiseen.

Uusia asukkaita houkutellaan teema-
asumisella. Vilppulan erityisteemoja 
voisivat olla saavutettavuus junalla, 
golf ja vesiurheilu, hyötyviljely sekä 
asumisen ja pienteollisuusyrittäjyyden 
yhdistäminen.

Kehittyvä rantavyöhyke

Tavoite:
Taajaman halki kulkevan vesistön ympärillä on identiteetiltään vahva vyöhyke, joka muodostuu mm. 
arkeologisista, maataloushistoriallisista, teollisuushistoriallisista ja luonnonmaiseman arvoista. Tätä 
vyöhykettä pyritään hyödyntämään maankäytön suunnittelussa monipuolisten virkistys- ja matkailu-
toimintojen pohjana.

Keinot:
Tunnistetaan keskeiset tärkeät paikat reitin varrelta ja mietitään miten niitä voisi kehittää sillä tavoin, että 
paikkojen persoonallisuus ja arvot säilyvät. Varmistetaan helpot kulkuyhteydet taajamista rantavyöhyk-
keelle ja yhteydet rantareitin paikkojen välillä. Hyödynnetään maisemasuunnittelun ja ympäristötaiteen 
keinoja eheän kokonaisuuden luomisessa.

Tunnistetaan rannat, jotka on syytä säilyttää julkisina. Tunnistetaan rannat, jotka voidaan osoittaa yksi-
tyisasumiseen tai esimerkiksi matkailutoiminnoille. Tunnistetaan missä loma-asuntoja on mahdollisuus 
muuttaa ympärivuotisiksi asunnoiksi.

Mäntän suunnan teemaympäristöt

Tavoite:
Vahvistetaan taajaman teollisuushistoriaan ja taiteeseen nojaavaa luonnetta ja 
keskustamaisuutta

Keinot:

Täydennysrakennetaan taajamaa ympäristönsä mittakaavassa. Kiinnitetään 
huomiota keskustamiljöön virikkeisyyteen, esteettömyyteen ja kohtaamispaikkojen 
syntymiseen julkiseen tilaan. Parannetaan kävely-ympäristöä varmistamalla reit-
tien jatkuvuus keskustasta mm. rantojen virkistysalueille.

Uusia asukkaita houkutellaan teema-asumisella. Mäntän erityisteemoja voisivat 
olla keskusta-asuminen, palveluasuminen, hevosläheinen asuminen, taide, talviur-
heilu ja ilmailuharrastus.

Viitesuunnitelma 2
Tarina 2
Mänttä-Vilppulan taajamaosayleiskaavan pohjaksi
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Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava 2030
Kaava-aineisto 25.9.2019



Työpajan 

muistiinpanot 

Hakula Anna 17.9.2013 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi 

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

Ohjausryhmän tavoitetyöskentely 

1 Ideaalitilanne 

Kuva 1: Työpajan lapputyöskentelyn 1. vaiheen tulokset. 

Asukkaat 

- Asukasluku 15 000
- Asukasluku 25 000
- Kaupungilla puhutaan ”kielillä”
- Joenniemessä kansainvälinen taidemuseo, jossa kansainvälisiä

taiteilijoita
- Monikielinen Mänttä-Vilppula

Matkailu 

- Lähimatkailun ykköskohde
- Venäjänkielisiä matkailijoita, kesäasukkaita ja opiskelijoita
- Kansainvälinen hiihtokeskus Mäntänvuori
- Mäntänvuori merkittävä virkistys- ja matkailualue
- Venäläinen lomakylä toteutunut
- Vilppulaan Koskenrannan Historia- ja kalastuspuisto toteutettu
- Suihkulähde (Euroopan suurin) Koskelanlammessa
- Pariisista turisteja katsomassa taideveistoksia
- Jokilaiva liikkuu
- Venematkailu Tampereelle ja Tampereelta toimii

Palvelut 

- Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat keskitetyt Sarapihaan
- Lähiliikuntapaikat koulujen läheisyydessä
- Kansallinen kaupunkipuisto keskustassa

1 (4) 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava 2030
Kaava-aineisto 25.9.2019

makter
Konekirjoitusteksti
   LIITE 2B
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- Rautatuen Asemapaviljonki palvelee
- Keskustan ostoskeskus (K-Spar)
- Koskelanlammen puistossa ja ympäristössä viihdytään ja viihdytetään
- Jäähalli
- Urheilukentän vieressä Suomen isoin ja hienoin leikkikenttä
- 2 Sisäkauppakorttelia rakennettu
- Mäntänvuoren Terveys Oy kansallinen ja kansainvälinen toimija

Koulutus 

- Urheilulukio
- Taidelukio + muotoiluinstituutti
- Pysyvää AMK-koulutusta
- Taidepainotteinen yhtenäiskoulu ”Kulttuuri- ja oppimiskeskus”

Identiteetti 

- Merkittävä valtakunnallinen taidekaupunki
- Ympäristötaide
- Taidekansalaisia joka iässä

Asuminen 

- Kaupunkirakenne tiivistynyt
- Yhteisöllistä asumista (Monikko-talo)
- Monipuolinen asuntotarjonta (myös rannoilla)
- Maaseudulla viihtyisää asumista.

Työpaikat 

- Kaupunkikeskustan liiketilat täynnä
- Alueella korkeateknologiateollisuutta Antigravitaatiolentokonetehdas
- Teollisuuden työpaikkojen lisääntyminen
- Kaupunginjohtajan virka-asuna on punainen baskeri
- MetsäBoard edelleen tukijalkana
- Hesburger ja Lidl vetävät
- Pirtutehdas restauroitu ja toiminnassa
- Tehtaan kyljessä biopolttoainetehdas kaupungilla tankkaus
- Globaali datakeskus
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2 Toimenpiteet 

Kuva 2: Työpajan lapputyöskentelyn 2. vaiheen tulokset. 

Asukkaat 

- Otetaan eri toimijoiden suhteet ja verkostot käyttöön tehokkaasti
- Keskustan vetovoimaisuus
- Vastaanottokeskuksen kapasiteettiä nostetaan 150  1 500
- Puistot, valot, ympäristötaide

Matkailu 

- Panostetaan Venäjän markkinointiin
- Panostetaan kv-markkinointiin
- Erilaisten monipuolisten tapahtumien luominen ”Mää oon Mänttästä”
- Otetaan tarinat ja legendat hyötykäyttöön
- Göstasta kaikki irti

Liikenne 

- Lähijunaliikenteestä neuvottelut VR:n, Trafin ja Liikenneviraston
kanssa

- Lähijunan kehittämisen lobbaaminen

Palvelut 

- Mäntänvuoren terveys myy hyvinvointipalveluja venäläisille
huipputuotteena plastiikkakirurgia

- Ostoskeskus, Kaupunkipuisto, tapahtumat
- Irtautuminen sairaanhoitopiiristä

Koulutus 

- Venäjän ja kiinan kielen ja kulttuurin opetus
- Taiteilijat lukioon vahvasti mukaan



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työpajan muistiinpanot 4 (4) 
Post-it 

17.9.2013 

20130917_ohjausryhma.docx 

Asuminen 

- Laadukas, houkutteleva- ja korkeatasoinen taajama-asuminen
- Taiteilijoille järjestetään ateljeeasuntoja
- ”Omat asuntomessut”
- Julkinen/yksityinen rakentaminen tasokkaasti

Rahoitus 

- Perustetaan setelipaino
- Houkutellaan investointeja Venäjältä ja Kiinasta
- Valtio nimeää Mäntän Tax Free –alueeksi.



Työpajan 

muistiinpanot 

1 (4) 

Mari Seppä 11.2.2014 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi 

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

Yleisötilaisuuden tavoitetyöskentely 

1 Tavoitetilanne 2030 

Asukkaat 

- Vanhuksia, paluumuuttajia
- Paljon pienyrityksiä
- ”Sumut” kasvun voimana (= suomalainen muuttaja)
- Luova ympäristö
- Kuinka monta v 2030? < 20 000 – tietyn asteiset palvelut

Asuminen, kaupunki, taajamat 

- Taajamat ovat viihtyisän näköisiä: istutuksia, joita myös hoidetaan
- Kaupunkikuva on siisti
- Vapauden kaupungin osa
- Ihmisen mittakaavassa rakennetut keskusta-alueet – palvelut lähellä,

rakennusten koko hallittu
- Harrastuspaikkojen säilyminen
- Viihtyisä pikkukaupunki
- Tullaan katsomaan ulkomailta
- Kansainvälisesti merkittävä taidekeskus – Suomen Firenze
- Miinanpello ??? Newski Prospekt, sankaritie, art garden
- Puhas asuminen
- Omavaraisia maaseutuyhteisöjä
- Sassissa laadukasta ekologista asumista
- Esteetön ympäristö keskustassa vanhuksille
- Kaikissa kerrostaloissa on hissit
- Väljä, viihtyisä asuinalue vesistön äärellä

Matkailu 

- Matkailijoita näkyy kaupunkikuvassa kaupunkilaisten lisäksi
- Matkailun lisääntyminen
- Kaksi uutta hotellia; kokovuotinen, matkailu

Palvelut 

- Kaupungissa on saatavissa peruspalvelut: terveydenhuolto,
sosiaalipalvelut

- Palveluiden säilyminen
- Sassissa on hieno golf-kenttä ym.
- Koskelanlampi on valaistu + vilkas käyttö
- Kaupungista löytyy myös erikoisliikkeitä päivittäistavarakauppojen

lisäksi
- Joulupukin maa
- Sisällissotamuseo
- Vilppulan lasihiihtoputki
- Taideliikuntapäiväkoti
- taidepuisto
- Euroopan elokuvateollisuuden keskus
- Vesi-sentter
- Amazon –palvelin
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- Mäntän ooppera
- Virtuaalimaailma ja fyysiset palvelut toimivat yhdessä
- Dallas hevosihmisille
- Veneilypalveut, Keurusselän ympäristö
- Lauttahotellit
- Art Garden
- Uimahalli, jäähalli – liikuntapaikkojen läheisyydestä pääsee

hiihtoladulle, ei vain 1 km pururadalle
- Vilppulan taajama: Peruspalvelut pidettävä toimivina
- Ikääntyvät huomioon

Koulutus 

- Paperitehtaassa tehdään biopolttoainetta
- Euroopan portti Aasian kasvaville markkinoille
- Kiinalainen yliopisto
- Taidekaupunki – yliopisto
- toisen asteen koulutuspaikat ovat olemassa – lukio- ja

ammattikoulutus – koulutukseen panostaminen

Liikenne 

- Liikutaan pyörällä keskustassa – keskustojen välissä
- Myös Mäntästä on junayhteys Tampereelle. Muutenkin julkinen liikenne

toimii.
- Pirkkalan lentokentälle hyvät julkiset liikenneyhteydet
- Moottoritie Jämsään, Tampereelle, Keuruulle
- Automaattiohjattu tilaustaksi
- Lähijunapysäkit
- Nopea lähijuna Tampereelle
- Julkinen liikenne toimii hyvin
- Junarata ylitys turvallisemmaksi keskustassa ”silta”

Luonto 

- Kaikkia rantoja ei ole rakennettu, vaan on myös luonnontilaista aluetta
- Mäntänvuori on kaikkien käytössä (Vuorenmaja ja polut)
- Taiteen ja luonnonympäristön yhdistävä reitristö – visuaalinen

houkuttavuus

Elämäntapa, imago 

- Uuden luovuuden ja taiteen keskus
- Liikutaan roboteilla
- Suomen tunnetuin kokousmatkailukohde
- Kouluissa ja kaikissa julkisissa laitoksissa syödään lähiruokaa
- Monipuolisia tapahtumia ympäri vuoden
- Ekokaupungin osa
- Taidejuna
- KHL –mestaruusajo 2030
- Valon kaupunki
- Kaikki mitä tarvitset on lähellä – ajallisesti ja fyysisesti
- Kaupungissa on mahdollista harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria
- Countrylife-rauhaa
- Kaupungissa järjestetään erilaisia kulttuuritapahtumia
- Taide-juna-asema
- Suomen iloisin media
- Suomen tapahtuma-pääkaupunki
- Turisteja 190 % asukkaista
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2 Toimenpiteet 

Asukkaat 

- Otetaan eri toimijoiden suhteet ja verkostot käyttöön tehokkaasti

Resurssit, tahto, asenne 

- Tarvitsemme yhteisen tavoitemielikuvan. On synnytettävä tarina jossa
on hyvä juoni

- Houkutellaan hyvätuloisia eläkeläisiä
- Kannustetaan rakentamiseen
- Suunnitelmat-> delegaatiot vievät etenpäin
- Talkootyölle ja oma-aloitteisuudelle mahdollisuudet
- Tuetaan ja madollistetaan kaupunkilaisten harrastuksia -> vaikuttaa

kansanterveyteen -> terveydenhuollon kustannuksiin
- Asiat tärkeysjärjestykseen
- Tällä hetkellä: rahoituksen hankkiminen yksityiseltä puolelta
- kaikki toteutettava laadukkaasti
- Jotta erotutaan muista – pikkukaupunki
- Kokonaistaloudellinen ajattelu kunniaan
- Suunnittelulle riittävät voimavarat
- Uskottava omaan päämäärään
- Poliittinen tahtotila
- Lähijuna Mänttään
- Hyvä ilmapiiri -> yhteistyö
- yhteinen tavoite ja tahto
- Lobbaus poliittisiin päättäjiin päin
- Poliitikkojen keskityttävä tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen
- Ollaan ylpeitä omasta kaupungista! Arvostetaan sitä, mitä täällä on

tarjolla
- Pidetään huolta ympäristöstä: luonnosta, kaupunkikuvan siisteydestä

ja viihtyisyydestä

Liikenne 

- Junayhteys ja –liityntä: palvelubussi – asema-keskeiset kohteet
(vaihtelevat eri ajakohtina)

- Toimivat julkiset liikenneyhteydet vieruskuntiin

Työpaikat 

- Lisää työpaikkoja
- Työpaikkoja ja yrittäjiä lisää
- Tuetaan työpaikkojen perustamista
- Uusia työpaikkoja
- Yritystoimintamyönteisyys

Palvelut 

- Netissä M-V Palvelukeskus – hallinnon palvelut; aikavaraukset;
ostokset ja kotiinkuljetus

- Kannustetaan kaupunkilaisia käyttämään oman kaupungin palveluja;
kaupat, kulttuuri- yms. tilaisuudet.

- Kohde opastus turisteille näkyväksi
- Ohjaava visuaalisuus – ”maankäyttökäytävät”
- Ydinkeskustat: ”taidepalvelukeskittymiä”; siisteys; taide esillä; palvelut

jalankulkuympäristöissä
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Koulutus 

- Koulutukseen panostetaan; estetään nuorten syrjäytymistä

Asuminen 

- Rakennetaan aina laadukkaasti
- Yhteishanke Sassi, kaup. & maanomistaja
- Tarjotaan vaihtoehtoisia asumisalueita: taide- , opiskelu-, luonto-

liikunta-, vesistö-harrastus- ja etätyökeskukset
- Metsäkaupungin” luontovaltti” turvattu määrätietoisella vesistöjen ja

ympäristön suojelulla

Vetovoimaisuus 

- Kunnan tekeminen houkuttelevaksi -> lisää veronmaksajia
- Markkinointi suunnattava oikein
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Mari Seppä 19.9.2013 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi 

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

Valtuustoseminaarin tavoitetyöskentely 

1 Ideaalitilanne 

Asuminen 

- Asukkaat koostuvat ikäihmisistä
- Asukkaita yli 25 000 (Keurusselän kaupunki)
- Väestörakenne monipuolinen
- Hienot 2-krs-rivitalot
- Satama
- Myllyranta
- ”Hawaijila” –rantatonttialue kultaisilla hiekkarannoilla
- ”hiihtola” – tontteja, joilta mahdollisuus lähteä sukset jalassa ladulle
- ”Golfila” – parkkivuoren läheisyydessä 30 tonttia golfareille
- Sassiin omakotitaloalue
- Ranta-asumisen max. hyödyntäminen -> rivi- ja ok-taloasujille
- Loilanniemeen omakotitalo-ekokylä
- Vanhustaen palvelutalot vanhan paloaseman ja Honkahovin väliin
- Sassin alue rakennettu, viihtyisä oma asuinalue

Kaupunkirakenne 

- Tammikankaan suoran siirto ok-alueen vuoren puolelle
- Vilppulan ja Mäntän väliin rannan puolelle rivi- ja pienoiskerrostaloja
- Laajentuneen kunnan merkittävä keskuspaikka
- Mäntän ja Vilppulan taajamien raja-aluetta ei erota
- Mänttä-Vilppulan taajamat yhdistyneet
- Mäntän ja Vilppulan taajaminen väli on kurottu ympeen. Se yksi ”huvin

vuoks ei minnekään” –liittymä on jätetty muistoksi menneiltä ajoilta
- Mäntänja Vilppulan taajaminen välinen alue ”täytetty” – palveluita ja

asumista

Työpaikat, elinkeinot 

- Kaupunkirakenne tiivistynyt
- Yhteisöllistä asumista monikko-talo
- Monipuolinen asuntotarjonta (myös rannoilla)
- Maaseudulla viihtyisää asumista
- Pieniä liikkeitä keskustaan
- Ei lisää supermarketteja
- Paljon yrittäjyyttä
- Taiteilijaresidensseihin on jonoa
- Paperinteko loppu venäläiset vallanneet vapaat ranta-alueet
- ATK-palvelinkeskukset (vettä ja sähköä löytyy)
- Tehtaalla tehdään biodieseliä ja spriitehdas kunnostettu
- Vilppulan keskusta on iäkkäiden menopaikka
- Etätyöntekijöitä ympäri maailmaa

Matkailu 

- Matkailu kehittynyt voimakkaasti
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- Sisällissota
- Puisto ja kalastuspuisto toimii Vilppulassa
- Alarannan alueella on korkeatasoista majoitusta
- Ulkoilma-allas
- 1600 mökkiläisestä puolet asuu Mänttä-Vilppulassa
- Tuplasti enemmän kesäasukkaita (kuin v 2013)
- Keurusselän matkailun kehittäminen
- Koskelanlampi Suomen suurin vesipuisto
- Hienoja vieraita nousee junasta Mäntän paviljonkiasemalle
- Kevyenliikenteenyhteys ja ladut vuoreen jne.
- Keskisenlahti
- Myllyranta
- Taidehotelli

Palvelut 

- Kaksi sisäkauppakorttelia rakennettu
- Palveluita on lähinnä hoivaan ja kauppaan liittyviä
- Muotoilu-instituutti (Sasky)
- Taidekoulutus
- Mäntävuoren talviurheilukeskus ja joulumaa
- Taide/kulttuurilukio
- Jäähalli
- Vanhuspalvelut ovat koko maan parhainta!
- Palvelutoiminnot säilyneet/uusiutuneet sairaa
- Maaseudulla perheitä jotka tuottavat itse ruokansa
- LIDL
- ”Heppala” – raviradan ympäristössä 20 ”ranchia”
- Lähiliikuntapaikat kunnossa, jäähalli
- Taidelukio, koululaitokset, toinen aste, AMK-toiminta

Liikenne 

- Henkilöjunayhteys Mäntästä
- Taajamajuna Mäntässä
- Lähijunaliikennepysäkki Mäntän keskustassa
- Lähijunan pysäkki (Kestikeidasta vastapäätä)
- Mustalahden liikenneympyrän uudistus
- Kävely- ja rollaattorikeskusta toteutettu
- Jokilaiva liikkuu
- Kaupungintalon edestä on poistettu kadun oikealta puolelta

pysäköintikielto-merkki
- ”Sisääntulotiet”  viihtyisämmiksi
- Tie radan tasolle = näköala Koskelanlammelle
- Tie Koskelanlammen eteläpuolelta pois
- Raideliikenteen turvallisuuden parantaminen
- HKI-Malmin Pienkonetoiminta Sassissa
- Raide ->junaliikenne kuntakeskuksien välillä
- ”Vapauden kaupunginosa” – Sassin lentokentän läheisyydessä tontteja

pienkonepaikoilla
- Vesibussi: Vilppula – Mänttä – Keuruu – Kolho
- Pohjaslahden satama
- Lähijunaliikenne
- Toimiva satama
- Ihmiset liikkuvat pyörillä paikasta toiseen tai rollaattorilla
- Vesiosuuskunnat kaatuneet kaupungin syliin
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- Kevyenliikenneväylien lisääminen ja nykyiset kuntoon
- Työmatkaliikenne muihinkin keskusalueisiin (esim. Tampere) onnistuu

alle puolessa tunnissa
- Liikkuminen taajama-alueilla helppoa välineestä riippumatta

Miljöö 

- Pukinlammen ympäristön kehittäminen
- Ohikulkijoille näkyvät ja vetovoimaiset ”portit” (ei voi ohittaaa!)
- Myllynrantaan kaikki veneet = satamamiljöö
- Luonto näkyy katkeamattomana läpi kaupungin
- Yhteiset ranta-alueet
- Keskustaan lisää viheralueita -> hyvin hoidetut
- Mäntänvuori on seudullinen virkistysalue myös talvellla
- ->liikuntaan aktivoiva ympäristö
- Luontopuisto-> levähdyspaikkoineen, mahdolisimman lähellä

asutusta

Arvot 

- Mänttä on viehättävä pikkukaupunki jota tullaan katsomaan
- Mäntän teollisuusyhteisö Unescon maailmanperintölistalla
- Arkkitehtuurin alkuperäinen perusajatus säilynyt
- Luonnonmukaisuus liikuntareiteillä/metsäpolkuja löytyy
- Maaseudulla oma var. yhteisöjä – biodiesel + lähiruoka
- Keskustassa puhutaan kielillä
- Ajellaan sähkö- ja biodiesel-autoilla, tankataan lähellä
- Siirtolapuutarhaalue Vilppulassa
- Paljon lapsiperheitä

2 Toimenpiteet 

Asukkaat, matkailu 

- Käytetään eri toimijoiden suhteet ja verkostot käyttöön tehokkaasti
- Keskustan vetovoimaisuus
- Vastaanottokeskuksen kapasiteettia nostetaan 150 – 1500 henkilöä
- Puistot, valot, ympäristötaide

Kaupunkirakenne 

- Kaupungin palvelupisteet lähialueen taajamissa
- Matkailuyhteistyö Keuruu – Ruovesi – Jämsä
- Kuntaliitokset
- Kuntaliitos, Keurusselän kaupunki

Tahtotila 

- Innovatiivinen elinkeinopolitiikka
- Puretaan vanha ja toimimaton, jotta voidaan rakentaa uutta ja

toimivaa (esim. Vilppulan keskusta)
- Rohkeutta uusiin avauksiin
- Rakentaminen toteutetaan laadukkaasti (aina)
- Kulttuuripääoman ymmärtäminen, arvostaminen paikallisesti

Luonto, ympäristö 

- Esim. Mustanlahden kaavassa maisemoinnin mahdollisuus (tila) ja
kaavan toteuttaminen
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- Istutetaan uudet lehmukset ajoissa (ennen kuin yhtiö kaatanut
metsänsä)

- Metsäkaupungin ”luontovaltti” turvattu määrätietoisella vesistöjen ja
ympäristön suojelulla

- Opasteet ja liikennemerkit suoraan ja rikkaruohot pois
liikenteenjakajista

Toimintamallit 

- Toimivat organisaatiot (modernit)
- Pitkän tähtäyksen ohjelmat (pitempi kuin valtk.)
- Kunnan pitää säästää kuluissa jotta rahaa jää investointeihin

(kuntaliitos) (1)
- Kärkihankkeet toteutetaan
- Erilaisia kokeiluhankkeita
- Kaavoituksien ja lupaprosessien yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen

(erityisesti mökkiläisille mahdollisuus tulla)

Vapaa-aika 

- Talviaktiviteetteja saatava lisää – kalastus, hiihtovuoret, tapahtumat
(5)

- Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseen asumiseen – vain oma
ilmoitus riittää

- Korkeatasoisten vapaa-ajan kiinteistöjen houkuttelu -> infra

Taide 

- Taidelaitosten arvostuksen korostuminen paikallisille ihmisille
- Taideoppilaitos
- Taidejäähalli

Yhteistyö 

- Metsä-Group saatava osallistumaan kaupungin kehitykseen (4)
- Kyläreviiriajattelu lopetettava = kaikki samaa kaupunkia (2)
- Kesäasukkaiden ottaminen osaksi kaupunkilaisuutta
- Yhteenhiileenpuhallus = Me-henki! Koko Mänttä-Vilppulan alueella
- Talkoohenki eloon
- Nuoret ideoimaan
- Viisaat päät yhteen
- Yhteistyö naapurikuntien kanssa niin matkailun kuin yritystoiminnan

kanssa

Markkinointi 

- Ulkomaat
- Tapahtumat
- Markkinoidaan hyvänä ikäihmisten kaupunkina
- Rohkea markkinointi esim. kulttuuripääkaupunki oli sellainen
- Ei myydä ”kaikkea kaikille” keskitytään selkeisiin kohderyhmiin –

kaavoitus tarkkaan harkittu
- Sassin alueen tehokas markkinointi ja ennakkoluuloton suunnittelu!
- Kuntamarkkinointiin panostettava lisää – matkailu-, tontti- ja

kulttuurimarkkointi

Liikenne/infra 

- Mäntän ja Vilppulan päääkaduille jalankulkijoille ”liukumatto” –
kuljetus: ikäihmiset voisivat siirtyä helposti palvelusta toiseen
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- Toteuttaa Mustanlahden liikenneympyrä
- Myllynranta – Sassi –logistiikkakeskus -> satama, rautatieasema,

lentokenttä
- Koko alueella yhteinen vesi- ja viemäriverkosto
- Valokuitu koko kaupungin alueelle
- Lasten kulkeminen kouluun huomioidaan suunnitellessa kävelyteitä ja

reittejä! Turvallisuus!
- Lähijunaliikenteestä neuvottelut VR:n, Trafin ja liikenneviraston kanssa
- Lähijunan kehittämisen lobbaaminen
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