
MÄNTTÄ 
KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.12.2005
ARKKITEHTUURITOIMISTO HEIKKINEN-KOMONEN OY
JWM-ENGINEERING OY, WSP LT-KONSULTIT OY

makter
Konekirjoitusteksti
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI,  MÄNTÄN KESKUSTA-ALUEEN SUUNNITTELU 2015-2016

makter
Konekirjoitusteksti
                                                                              KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (2005)

makter
Konekirjoitusteksti
LIITE 1



Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen - Komonen Oy

Mikko Heikkinen, arkkitehti
Markku Komonen, professori, arkkitehti

Riina Palva, arkkitehti
Ilkka Juhani Salminen, arkkit. yo

Kristianinkatu 11-13
00170 Helsinki
tel +358 9 751 02 111
fax +358 9 751 02 166
ark@heikkinen-komonen.fi

Valaistussuunnittelu ja -tekniikka
JWM-Engineering Oy

Joel Majurinen & Antti Kulmala

Ruosilantie 14 B 213
00390 Helsinki
tel +358 9 8559 0600
fax +358 9 8559 0601
joel.majurinen@kolumbus.fi

Liikennesuunnittelu
WSP LT- Konsultit Oy

Jukka Syvälahti, yli-insinööri
Pentti Murole, professori
Ritva Anttila, tekninen avustaja

Heikkiläntie 7 
FI-00210 Helsinki 
tel +358 9 615 811 
fax +358 9 6158 1430 
jukka.syvalahti@wspgroup.fi 

Sisällysluettelo Suunnittelijat

19.11.2005 JWM-Engineering Oy / Työ n:o 20058 / Mänttä 9

             Valaisintyypit

5   Aviso B Mosaique 1
-Valaisimien väli 10 m
-Pylväs 4 m (maanpäällinen osuus 3,2 m)
-Keraaminen monimetallilamppu 35 W / 3000K

4   Aviso B Mosaique 2 / Mosaique 1
-Valaisimien väli 15 m
-Pylväs 6 m (maanpäällinen osuus 5,2 m)
-2 x keraaminen monimetallilamppu 150 W / 3000K
-Torille päin heijastimena Mosaique 2

3   Aviso B Mosaique 1 /
Mosaique 1
-Valaisimien väli 15 m
-Pylväs 6 m (maanpäällinen
osuus 5,2 m)
-2 x keraaminen
monimetallilamppu 150 W /
3000K ja 150 W / 3000K

1   Aviso B Mosaique 1 /
Mosaique 1
-Valaisimien väli 15 m
-Pylväs 6 m (maanpäällinen
osuus 5,2 m)
-2 x keraaminen
monimetallilamppu 150 W /
3000K
-4 valonheitintä puiden valaisuun

2   Aviso
-Pylväät 10 m / 12 m
-2 x keraaminen
monimetallilamppu 150 W /
3000K
-2 risteävää jonoa
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Mänttä
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Mäntän kaupunki sijaitsee Ylä-Pirkanmaalla. Vanha 
teollisuuspaikkakunta on ollut aiemmin vahvasti kytköksissä 
Serlachiuksen sukuun, jonka perintö vaikuttaa edelleen 
kaupungissa. Nyt Serlachiuksen tehtaat kuuluvat Metsäliitto-
yhtymälle. Serlachiuksen nimi näkyy museoissa, joita Serlachiuksen 
säätiöllä on kaupungissa kaksi. Myös muu taidetarjonta on 
kaupungissa runsasta. Vuosittaisia tapahtumia ovat Mäntän 
kuvataideviikot ja Mäntän musiikkijuhlat.

Tietoja Mäntän kaupungista

Perustettu   1973
Väestö    6 583 asukasta (31.12.2004)
Pinta-ala   85,84 km2
Maapinta-ala   64,23 km2
Vesipinta-ala   21,61 km2 (sisävesiä)
Asukastiheys   102 asukasta/km2

Mäntän keskusta kaakosta nähtynä, nykytilanne



Näkymä keskustorille, nykytilanne

Näkymä Valtatien ja Seppälän puistotien risteyksestä keskustorille, nykytilanneNäkymä keskustorilta Valtatien ja Seppälän puistotien risteykseen, nykytilanne

YLEISSUUNNITELMA

Johdanto

Mäntän kaupunki on uuden kehitysvaiheen kynnyksellä. Teollisuusyrityksen 
myötä syntynyt ja sen ympärille kasvanut yhdyskunta profiloituu nyt 
myös kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävänä taidekaupunkina. 
Serlachiuksen teollisuussuvun perintö avaa mahdollisuuksia tähän 
kaupungin uuteen kaksoisrooliin.

Monimuotoiset kehityssyklit kuuluvat pienten ja suurten kaupunkien vai-
heisiin. Yksi esimerkki on vaikkapa Philadelphia Yhdysvalloissa. Se kasvoi 
kukoistukseensa raskaan teollisuuden myötä, mutta teollisuuden hiipuessa 
siitä tuli myöhemmin merkittävä pankki- ja pörssitoiminnan keskus. Nykyisin 
tämän miljoonakaupungin vaurauden keskeinen lähde on matkailu, joka 
kumpuaa kaupungin varhaishistoriasta kansakunnan perustuslain säätä-
mispaikkana.

Taidekaupunki Mänttä tarvitsee keskustan kehittämisohjelman vastatak-
seen uuden epiteettinsä synnyttämiä mielikuvia ja odotuksia.

Tämä suunnitelma on laadittu arkkitehdin, liikennesuunnittelijan ja valais-
tussuunnittelijan yhteistyönä.

Keskeisenä lähtökohtana on ollut se, että keskustan uutta kaupunkikuvaa 
on voitava kehittää vaiheittain ja ilman mittavia rakennushankkeita.

Tärkeänä keinona Mäntän uuden ilmeen kehittämiseksi on tässä suun-
nitelmassa valaistus – katujen, kävelypolkujen ja tärkeiden rakennusten 
valaistus. Muotoiluiltaan korkeatasoiset valaisimet lyövät laadukkaan 
leiman kaupunkikuvaan kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina. Keskeis-
ten rakennusten korostaminen valaistuksella antaa lisäksi mahdollisuuden 
alleviivata kaupungin historiallista kertomusta ja virittää valotapahtumia 
pimeään vuodenaikaan.

Mäntän risti

Kaupungin keskusta muodostuu kahdesta ristikkäisestä pääakselista: Val-
tatiestä ja kirkon ja kaupungintalon välisestä katu- ja toritilasta.

Keskustan kaupunkikuvallinen ja liikenteellinen kehittäminen keskittyy tälle 
alueelle.

Risteyksen keskipisteeseen on esitetty rakennettavaksi kiertoliittymä, joka 
parantaa liikenneturvallisuutta ja antaa mahdollisuuden rakentaa maamer-
kin, josta voi syntyä Mäntän symboli.

Valtatie

Kaupungin sisääntuloväylä Valtatie tarvitsee kohennusta.

Tienpientareet kaipaavat perkausta ja uusien katuvalojen sekä istutetta-
van puukujan avulla sisääntuloväylästä voidaan kehittää kaupunkimainen 
katutila.

Valtatien molempiin päihin on syytä rakentaa opastaulut, jotka kertovat 
keskustan rakenteesta ja taidekaupungin toimipisteistä. Kolmas opastaulu 
tulisi sijoittaa vanhan torin tuntumaan.

Seppälän puistotie

Puistotien kehittämisen painopiste on katuvalojen uusimisessa ja kaupun-
gintalon edustan liikennejärjestelyissä.

Kiertoliittymä selkeyttää liikennettä ja korostaa kaupungintalon roolia kau-
pungin hallintokeskuksena kirkolle johtavan akselin toisena päätepisteenä.

Öisen ralliajon hillitsemiseksi ajoradat on suunniteltu yksikaistaisiksi.

Keskustori / Kirkkotori

Toriaukio on Mäntän tärkein kaupunkitila ja sitä tulisi kehittää määrätietoi-
sesti. Nykyisellään liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ovat sekavia ja paikka 
vaikuttaa monin tavoin rämettyneeltä.

Torin hahmo voidaan kehittää selkeän kiilamaiseksi ja pysäköinnistä 
vapaaksi kaupunkiaukioksi, jota puurivit ja tyylikkäät valaisimet reunusta-
vat. Torin pinnoite on syytä tehdä korkeatasoisesta kivimateriaalista, joka 
kattaa myös torin poikki kulkevat liikenneväylät.

Paikalla oleva grillikioski on keskustan aktiivinen toimipiste, mutta kau-
punkikuvallisesti se on erittäin ongelmallinen. Tälle liiketoiminnalle tulisi 
löytää torin varrelta toinen paikka.

Suunnitelmassa on esitetty S-marketille uudisrakennusvaihtoehto, jossa 
pysäköintialueen ja torin välissä on aukiota rajaava rakennus. Tähän pa-
viljonkimaiseen rakennukseen voisi hyvin sijoittaa nykyisen grillin ja sen 
lisäksi esimerkiksi kaupungin info-tilan ja marketin mainos/näyttelytiloja.

Kauppakatu

Katu on liikennemääriin nähden turhan väljästi mitoitettu. Istutettavien 
puurivistöjen avulla siitä tulee miljöönä miellyttävämpi ja puiden väliin 
sijoitettavat autopaikat palvelevat myös torialueen pysäköintitarvetta.

Koskelanlampi

Lampi on leimallinen osa keskustan kaupunkikuvaa. Sen pintaan hei-
jastuvat tehtaiden kuvajaiset ja sen äärellä sijaitsee myös pääkonttori, 
nykyinen museorakennus. Lammen ympäri kiertävä valaistu kävelypolku 
liittäisi tämän miljöön kauniisti kaupungin keskustaan.

Tehdasrakennusten lammenpuoleisia julkisivuja korostetaan valaistuk-
sella, johon voidaan liittää myös eri taidetapahtumiin liittyviä valoesityksiä 
korkeatasoisella projisointitekniikalla.

Mäntän keskusta lännestä nähtynä, nykytilanne
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LIIKENNESSUUNNITELMA

1. Yleistä

Mäntän ensimmäinen kunnallinen liikennesuunnitelma valmistui v.1969. 
Nyt laaditun uuden keskustaa ja sisääntuloteitä koskevan
liikennesuunnitelman tavoitteena on liikennejärjestelyjen  toimivuuden ja 
esteettömän kevyen liikenteen edellytysten parantaminen. Se sisältää 
myös keskustan pysäköinnistä ratkaisun, joka on toiminnan kannalta 
riittävä ja samalla kaupunkikuvaa parantava. Keskustan uutta liiken-
nesuunnitelmaa laadittaessa on toimivuuden ja kaupunkikuvan lisäksi 
tärkeänä lähtökohtana ollut kaikkien liikennemuotojen turvallisuusnäkö-
kohdat.

Suunnitelmassa ehdotetaan muutoksia lähinnä seuraaviin kohteisiin:
- Valtatie (maantie 347) välillä Kaivokatu – Pakkaajankatu
- Tehtaankatu välillä Kaivokatu – Kauppakatu
- Kaupungin valta-akseli kirkolta kaupungintalolle
- Kauppakatu

Näkyvin muutos koskee vanhaa torialuetta, Valtatien ja Seppälän puis-
totien liittymää, kaupungintalon edustaa ja Kauppakatua. Merkittävin 
muutos autoliikenteen kannalta on yksisuuntaisen liikenteen jatkaminen 
Kirkkopuiston ympäri sekä Valtatien ja Seppälän puistotien liittymän 
muuttaminen kiertoliittymäksi.

Liikennesuunnitelman toteuttaminen on mahdollista vähitellen pieninä 
osakokonaisuuksina taloudellisten resurssien puitteissa päämääränä 
kuitenkin ehdotetun kokonaisratkaisun saavuttaminen.

2. Katuverkko

Liikennesuunnitelman muutokset koskevat lähinnä sisääntuloväyliä, 
joita ovat Valtatie ja Tehtaankatu sekä pääkatuja Seppälän puistotie, 
Kauppakatu, Länsi- ja Itätorikatu sekä R. Erik Serlachiuksen katu. 
Valtatie säilyy muutamaa liittymää lukuunottamatta nykyisellään. Sen 
ilme keskustan kohdalla muutetaan puuistutuksilla ja niitä tehostavalla 
valaistuksella maantiestä katumaiseksi. Kadun länsipäässä poistetaan 
linja-autoaseman liittymä. Jäljelle jää parannettuna viereinen liittymä 
Hallituskadulle. Valtatien länsipään kiertoliittymä kevyen liikenteen jär-
jestelyineen on säilytetty nykyisellään. Kaupungin keskusakselia kirkolta 
kaupungintalolle korostetaan Valtatien risteyksessä uudella kiertoliitty-
mällä, jonka keskiympyrän halkaisija on 20 m. Ympyrän havaittavuutta 
tulee tehostaa valaistuksella ym. rakenteilla. Liittymän kaistajärjestelyt 
suunnitelmassa on ehdotettu siten, että kaikilta neljältä haaralta tullaan 
ympyrään kahta kaistaa, joista uloimmalta käännytään oikealle seuraa-
valle haaralle ja sisemmältä jatketaan ympyrään. Vähäisen junaliiken-
teen aiheuttama katkaisu katuliikenteessä hoidetaan edelleen liikenne-
valoilla tai puomeilla.

Valtatielle ehdotetaan uutta T-liittymää n. 200m em. kiertoliittymästä 
itään, mikäli tien eteläpuolella oleva liikekiinteistö toteutuu suunnitel-
massa esitetyllä tavalla.

Toisena kaupungin sisääntuloväylänä toimii Tehtaankatu, joka  on ajora-
dan osalta säilytetty nykyisellään. Muutokset koskevat kevyen liikenteen 
järjestelyjä.

Pääkaduista suurin muutos koskee Länsi- ja Itätorikatuja sekä R. Erik 
Serlachiuksen katua. Näilläkin ajoratojen reunakivilinjat pysyvät ny-
kyisellään paitsi Itätorikadulla, joka oikaistaan suoraksi Kirkkopuiston 
kulmalta liikenneympyrään. Liikenne muutetaan nykyisestä poiketen 

yksisuuntaiseksi myös Länsitorikadun eteläpäässä sekä R. Erik Serla-
chiuksen kadulla. Tämä aiheuttaa muutoksia näiden katujen liittymissä 
Tehtaankadulle. Hallitus- ja Kauppakatujen jatkeet torin poikki ovat 
kaksisuuntaiselle autoliikenteelle, mutta ne korotetaan viisteillä toripin-
nan tasolle tai viisi senttimetriä sen alapuolelle päällysteenä kiveys. 
Torialueesta tulee laatia tätä tarkempi suunnitelma, jossa määritetään 
päällystemateriaali värityksineen. Ajo torille voidaan tarvittaessa estää 
pollareilla.

Nykyisen 2+2-kaistaisen Seppälän puistotien ajoratoja kavennetaan 
suojateiden kohdalla Virtasalmentien ja Koskelankadun risteysten koh-
dalla. Tällöin jalkakäytävien puoleiset kaistat varataan pelkästään pysä-
köinnille. Muutos lisää Seppälän puistotien suojateiden käytön turvalli-
suutta. Puistotien päätteeksi suunnitelmassa ehdotetaan  samanlaista 
liikenneympyrää kuin Valtatienkin liittymässä. Se hidastaa nopeuksia, 
korostaa keskusakselia ja luo nykyistä edustavamman liikenneympäris-
tön kaupungintalon eteen. Suunnitelmassa on myös ehdotus viereisen 
Kauppatorin pysäköintijärjestelyistä.

Kauppakadun nykyinen n. 13 metriä leveä ajorata on  kavennettu seit-
semään metriin. Jalkakäytävien viereen saatu lisätila päällystetään 
kiveyksellä ja sille istutetaan toinen puurivi, jolloin Kauppakadun bule-
vardimaisuus entisestään tehostuu. Pysäköinti on kadun suuntaisesti 
viistetyllä reunakivellä korotetulla osalla puiden välissä. Pysäköintiruutu 
merkitään muusta kiveyksestä poikkeavalla materiaalilla tai värillä.
Hallituskadun ja Tehtaankadun liittymät Kauppakadulla siirretään vas-
takkain ja muutetaan korokejärjestelyt.

Opastaulut kaupungin sisääntuloliikenteelle on sijoitettu Valtatien levik-
keille linja-autoaseman kohdalle ja idässä Myllyrannan taidekeskuksen 
liittymän jälkeen.

3. Kevyt liikenne

Oleellisin muutos kevyen liikenteen olosuhteisiin on tehty Keskustorin 
ja Vanhan torin (Kirkkotori) alueilla. Torien muoto muutetaan selkeästi 
kiilamaiseksi. Niiltä poistetaan pysäköinti. Ne rajataan puuriveillä ja 
päällystetään yhtenäisellä kiveyksellä. Tarvittaessa autojen pääsy toril-
le estetään pollareilla. Suunnitelmassa on lisätty jalkakäytäviä katujen 
varsille, mikäli se on katualueella ollut mahdollista. Kaikilta osin riittävän 
leveän kevyen liikenteen väylän toteuttaminen ei onnistu puuttumatta 
viereiseen kiinteistöön. Tämä edellyttää kuitenkin nyt tehtyä tarkempaa 
suunnitelmaa. Ajoradoille on lisätty suojateitä ja keskisaarekkeita paran-
tamaan kevyen liikenteen turvallisuutta. 

Tehtaankadulle ehdotetaan molemmille puolille kevyen liikenteen väylää 
koko välille Kauppakadun liittymästä Klubirakennukselle Asemakadun 
liittymään. Tämä edellyttää tukimuuri- ja siltarakenteita Koskelanlam-
men kohdalla. 

Valtatiellä kevyen liikenteen väylä säilyy nykyisellään paitsi Koskelan-
lammen kohdalla, jossa se siirretään irti tiestä puurivin taakse. Ratkaisu 
edellyttää Virtasalmen ylitykseen uutta erillistä kevyen liikenteen siltaa.
Periaatteena kevyen liikenteen väylien käytöstä voisi olla se, että kai-
killa niillä raiteilla, joiden leveys on vähintään kolme metriä, sallitaan 
myös pyöräily, mutta ei mopoilua. Mopoilla ajo kevyen liikenteen väylillä 
suunnittelualueella olisi sallittu Valtatien varren raitilla, Tehtaankadun 
eteläpuolisella kevyen liikenteen väylällä sekä Hallituskadun viheralue-
jatkeella ja sitä risteävällä poikittaisella raitilla. Näiden raittien leveyden 
tulisi olla vähintään 3,5 metriä. Muualla katuverkossa mopojen tulee 
käyttää ajoratoja.

4. Pysäköinti

Huomattavin muutos Mäntän keskustan pysäköintijärjestelyissä on 
autopaikkojen poistaminen Keskus- ja Kirkkotorilta. Poistuvat paikat 
korvataan osittain lisäämällä pysäköintiä katujen varsilla. Tämä on 
mahdollista kaventamalla nykyisiä leveitä ajoratoja sekä yksisuuntais-
tamalla Länsitorikatu koko pituudelta ja R.Erik Serlachiuksen katu. Ka-
dunvarsipysäköinti akselilla kirkko – kaupungintalo erotetaan ajoradasta  
suunnitelmassa esitetyllä tavalla yhtenäisellä maaliviivalla  tai katko-
malla vastaava alue kuuden metrin pituisiin ruutuihin. Pysäköintikaistan 
leveys on 2,20 metriä. Kauppakadulla ajoradan suuntainen pysäköinti 
on viistetyn reunakiven takana puiden välissä. Pysäköintikaista ja sillä 
oleva autopaikkaa osoittava ruutu päällystetään kumpikin toisistaan 
poikkeavilla kiveyksillä, jotka erottuvat jalkakäytävän asfaltista. Keskei-
simmillä asiakasliikenteen tarpeisiin varatuilla pysäköintikaistoilla rajoi-
tetaan pysäköintiaikaa joko parkkikiekolla tai lippuautomaateilla, jolloin 
pysäköintipaikkojen kiertoaikaa saadaan nopeutettua.

Valtatien eteläpuolisen  liikekeskuksen pysäköintipaikkamäärä on nykyi-
sin torilla 91 paikkaa ja Sokoksen pihalla 47 paikkaa eli yhteensä 138 
autopaikkaa. Suunnitelmassa torialueen reunoilla on 44 paikkaa, Kirk-
kopuiston ympärillä 40 autopaikkaa ja laajennetulla Sokoskorttelilla 130 
paikkaa eli yhteensä 214 autopaikkaa. Täten torialueen pysäköinti-
paikkamäärä vähenee, mutta koko liikekeskuksen paikkamäärä kasvaa 
huomattavasti, mikäli Sokoskortteli toteutuu suunnitelmassa esitetyllä 
tavalla. Pysäköinti muuttuu myös nykyistä turvallisemmaksi, kun kadun 
ylitys torilta liikkeisiin jää pois.

Valtatien pohjoispuolella asiakaspysäköinti on Seppälän puistotien var-
rella kuten nykyisinkin, mutta sitä on tehostettu erottamalla ajoradan 
jalkakäytävän puoleiselle reunalle selkeä pysäköintikaista. Tarvittaessa 
pysäköintiaikaa voidaan tälläkin kadulla rajoittaa  parkkikiekolla tai lip-
puautomaateilla. Kortteleiden sisäisiin pysäköintijärjestelyihin suunnitel-
massa ei ole puututtu.

Uuden Kauppatorin pysäköinti on jaettu kahteen alueeseen torin mo-
lemmille laidoille. Varsinaista torikauppaa palvelevalle alueelle eteläreu-
nalle mahtuu 94 paikkaa ja kaupungintalon tarpeisiin pohjoisreunalle 
samoin 94 paikkaa eli yhteensä 188 autopaikkaa.

5. Joukkoliikenne

Aikataulun mukainen linja-autoliikenne Mäntän keskustan kohdalla 
käyttää Valtatietä. Suunnitelmassa linja-autoasema säilytetään nykyi-
sellä paikalla Hallituskadun länsipäässä. Asema-alueen kahdesta liitty-
mästä läntisin ehdotetaan suljettavaksi, jolloin ajolinjat laajalla kentällä 
selkiintyvät ja linja-autoille saadaan lisää tilaa. Muutoinkin huoltoase-
man ja linja-autoaseman liikenne tulee erottaa toisistaan nykyistä sel-
keämmäksi.

Valtatien muut linja-autopysäkkiparit ovat Seppälän puistotien liittymän 
länsipuolella ja Myllyrannan taidekeskuksen liittymän länsipuolella.
Vilppula – Mänttä rataosalla ei ole nyt henkilöliikennettä. Mikäli kisko-
bussiliikenne saadaan käynnistettyä, tulisi sillä Asemankulman lisäksi 
olla pysäkki linja-autoaseman kohdalla, jolloin olisi sujuva jatkoyhteys-
mahdollisuus linja-autoilla Mäntän ympäristöön.   

8 MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 9

LIIKENNESUUNNITELMA 1:4000

P



10 MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 11

P

LIIKENNESUUNNITELMA 1:2000



12 MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 13

1. 2.

3.
4.

5.

5.
8.

1.  KIRKKO

2. VALKOINEN TALO

3.  TORI

4. KADUNVARSIPYSÄKÖINTI

5.  ISTUTETTAVA PUURIVI

6. SOK

7. SOK VITRIINIRAKENNUS

8. TOTEEMI

7. 6.

P

LIIKENNESUUNNITELMA 1:2000



VALAISTUSSUUNNITELMA

Yleistä

Valaistussuunnitelman tavoitteena on keskeisten liikenneväylien 
ja kaupunkitilojen valaisu pimeinä vuorokauden- ja vuodenaikoina. 
Päätavoitteet ovat turvallisuus ja viihtyisyys.

Valaistussuunnittelussa katuvalaisimet toteutetaan tai uusitaan
- Valtatielle (maantie 347)
- Valtatien ja Seppälän puistotien risteykseen
- Seppälän puistotielle
- Vanhalle torille (Kirkkotori) ja toria kiertäville kaduille
- Koskelan lammen ympäri kiertävälle jalankulkureitille

Rakennusten julkisivut on suunniteltu valaistaviksi
- Kirkko
- Valkoinen talo
- Mäntän klubi
- Pirtutehdas - Sellutehdas - Paperitehdas -rakennusvyöhyke

Tapahtumiin ja juhliin on suunniteltu toteutettaviksi erikoisvalaistuksia, 
joissa projisoidaan valoteoksia tehdasrakennusten seiniin, julkisiin 
rakennuksiin tai maastoon.

Katu- ja aluevalaistuksien teknisenä ratkaisuna on suunniteltu 
käytettäväksi Thorn Aviso -ulkovalaisinsarjaa, josta modifioidaan 
Mäntän kaupungille nimikkovalaisin. Valaisin on heijastintyyppinen, 
jossa on pylvääseen kiinnitetty monimetallilamppuvalaisin ja optisista 
mosaiikkipaloista koottu heijastin.

1. Valtatie

Valtatie on suunniteltu valaistavaksi molemmin puolin tietä, puiden 
väliin sijoitetuilla kaksoisvalaisimilla. Lisäksi pylväisiin on suunniteltu 
sijoitettavaksi kohdevalaisimet, jotka suunnataan puihin ja muihin 
tiehen liittyviin kohteisiin. Valaisimien väli on 15 m ja pylväskorkeus 
5,2 m, lamppuina 150 W monimetallilamput. Valaistus täyttää valtatien 
valaistusvaatimukset. Valaisimet ja valaistut puut muodostavat vaikuttavat 
puitteet Mäntän kaupungin sisääntuloväylälle.

2. Valtatien ja puistotien risteys

Risteys on suunniteltu valaistavaksi kiertoliittymän keskelle sijoitetulla 
valaisinryhmällä. Valaisimet sijoitetaan kahteen toisensa risteävään jonoon, 
toinen 10 m korkea ja toinen 12 m korkea jono. Lamppuina käytetään 
150 W monimetallilamppuja. Valaistus täyttää risteävän liikenteen 
valaistusvaatimukset. Valaisimet muodostavat liikenteen jakajan ja 
matkaetapin Mäntän kaupungin sisääntuloväylälle.

3. Seppälän puistotie

Seppälän puistotie on suunniteltu valaistavaksi keskikaistalle puiden väliin 
sijoitetuilla valaisimilla, oma valaisin kummallekin ajoradalle. Valaisinväli 
on 15 m ja pylväskorkeus 5,2 m, lamppuna 150 W monimetallilamppu. 
Valaistus täyttää puistokatu-tasoisen kadun valaistusvaatimukset. 
Valaisimet ja puut tekevät Kaupungintalolle johtavasta puistokadusta 
bulevardin.

4. Vanha tori ja ympäröivät kadut

Tori on suunniteltu valaistavaksi torin reunoille puiden väliin sijoitetuilla 
valaisimilla. Valaisinväli on 15 m ja pylväs 5,2 m, lamppuna 150 W 
monimetallilamppu. Torin puoleinen valaisin on alempana. Toria ympäröivät 
kadut on suunniteltu valaistaviksi samoista pylväistä kuin tori, heijastin 
pylvään päässä ja lamppuna 150 W monimetallilamppu. Valaistus 
täyttää katuvalaistukselle asetetut vaatimukset. Valaisimet ja valaistus 
muodostavat torista valaistus tilan, jota kiertävä katuvalaistus korostaa 
ja jolle ympäröivien rakennusten seiniin heijastuva kajo luo turvallisen 
tunteen.

5. Koskelan lampi

Valaisimet on suunniteltu sijoitettaviksi 10 metrin välein, pylväskorkeus 3,2 
m ja lammpuna 35 W keraaminen monimetallilamppu. Valaistus täyttää 
jalankulkuliikenteen vaatimukset. Valaisimet muodostavat “helminauhan” 
lammen ympärille ja heijastuessaan tyyninä iltoina veden pinnasta 
vaikutelma kaksinkertaistuu.

6. Kirkko

Kirkon julkisivut ja kellotorni on suunniteltu valaistavaksi siten, että 
rakennuksen muodot ja kirkon symbolit näkyvät rauhallisina puiston 
keskeltä.

7. Valkoinen talo

Valkoisen talon julkisivut on suunniteltu valaistavaksi kaikilta suunnilta ja 
valon voimakkuus saa talon hohtamaan valkoisena Mäntän kaupungin 
illassa.

8. Mäntän klubi

Mäntän klubin julkisivut on suunniteltu valaistaviksi sisäänkäynnin 
puolelta etujulkisivun rakenteita korostaen.

9. Tehtaat

Tehtaiden julkisivut on suunniteltu valaistaviksi tasaisesti, 
rakennusten ääriviivoja korostaen. Syvyysvaikutelmaa ja tehtaiden 
merkitystä korostamaan on rakennusten taustalle suunniteltu 
korostusvalaisimet.

10. Projisoinnit

Projisointikäyttöön on suunniteltu projektoritornit, jotka koostuvat 
pyörillä olevista jalustoista ja lasirakenteisista projisointiosista. 
Jalustan sisälle sijoittuu sähköä tuottavat generaattorit ja 
projisointiosaan elokuvakone, teatteriprojektori tai valonheitin ja 
äänilähetysyksiköt. Projektoritornit (30 kpl) sijoitetaan vapaasti 
eri puolille kaupunkia ja niillä voidaan heijastaa esim. tehtaiden 
julkisivuihin valoesitykset, joiden ääniä voidaan kuunnella maastoon 
sijoitetuista kaiutintorneista tai kuulokkeilla.

Thorn Aviso

14 MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 15

VALAISTUSSUUNNITELMA 1:4000

P



9.

8.  TOTEEMI

9. VALAISIN, TYYPPI A

10. VALAISIN, TYYPPI B

P

VALAISTUSSUUNNITELMA 1:2000

16 MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 17



8.
10.

9.

9.

8.  TOTEEMI

9. VALAISIN, TYYPPI A

10. VALAISIN, TYYPPI B

VALAISTUSSUUNNITELMA 1:2000

P

18 MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 19



Valaisin pos. 1 / ajorata Valaisin pos. 3 / 2-puolinen ajorata
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             Valaisin pos. 3 / 2-puolinen ajorata

Ajoradan luokitus EN 13201-2
mukaan on ME2, lukuunottamatta
pitkittäistasaisuusarvoja. Valomäärä,
yleistasaisuus ja häikäisyarvot
täyttävät standardin vaatimukset.

Mikäli pylväsväli lyhennetään esim.
10 metriin, niin valaistus menee
parhaimpaan ME1-luokkaan
kaikkien arvojensa puolesta.
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             Valaisin pos. 1 / Ajorata

Ajoradan luokitus EN 13201-2
mukaan on ME2, lukuunottamatta
pitkittäistasaisuusarvoja. Valomäärä,
yleistasaisuus ja häikäisyarvot
täyttävät standardin vaatimukset.

Mikäli pylväsväli lyhennetään esim.
10 metriin, niin valaistus menee
parhaimpaan ME1-luokkaan
kaikkien arvojensa puolesta.

Valaisin pos. 4 / ajorata
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             Valaisin pos. 5 / Kävelytie

Valaistus täyttää K1-luokan valaistusvaatimukset.

Valaisin pos. 5 / kävelytie
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             Valaisin pos. 4 / Ajorata

Ajoradan luokitus EN 13201-2
mukaan on ME2, lukuunottamatta
pitkittäistasaisuusarvoja. Valomäärä,
yleistasaisuus ja häikäisyarvot
täyttävät standardin vaatimukset.

Mikäli pylväsväli lyhennetään esim.
10 metriin, niin valaistus menee
parhaimpaan ME1-luokkaan
kaikkien arvojensa puolesta.
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             Valaisintyypit

5   Aviso B Mosaique 1
-Valaisimien väli 10 m
-Pylväs 4 m (maanpäällinen osuus 3,2 m)
-Keraaminen monimetallilamppu 35 W / 3000K

4   Aviso B Mosaique 2 / Mosaique 1
-Valaisimien väli 15 m
-Pylväs 6 m (maanpäällinen osuus 5,2 m)
-2 x keraaminen monimetallilamppu 150 W / 3000K
-Torille päin heijastimena Mosaique 2

3   Aviso B Mosaique 1 /
Mosaique 1
-Valaisimien väli 15 m
-Pylväs 6 m (maanpäällinen
osuus 5,2 m)
-2 x keraaminen
monimetallilamppu 150 W /
3000K ja 150 W / 3000K

1   Aviso B Mosaique 1 /
Mosaique 1
-Valaisimien väli 15 m
-Pylväs 6 m (maanpäällinen
osuus 5,2 m)
-2 x keraaminen
monimetallilamppu 150 W /
3000K
-4 valonheitintä puiden valaisuun

2   Aviso
-Pylväät 10 m / 12 m
-2 x keraaminen
monimetallilamppu 150 W /
3000K
-2 risteävää jonoa

Valaisintyypit

Risteys on suunniteltu valaistavaksi 
kiertoliittymän keskelle sijoitetulla 
valaisinryhmällä. Valaisimet sijoitetaan 
kahteen toisensa risteävään jonoon, 
toinen 10 m korkea ja toinen 12 m 
korkea jono. Valaisimet muodostavat 
liikenteen jakajan ja matkaetapin 
Mäntän kaupungin sisääntuloväylälle.
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Katu

Pysäköinti
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Katu

Pysäköinti

             Aviso-valaisimia eri ympäristöissä
Erikoispylväs, Århus
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 5

 4 3 1

             Valaisimien mittasuhteet
 2

3,2 m

5,2 m5,2 m5,2 m

12 m (korkeampi valaisin)

10 m (matalampi valaisin)

Valaisimien mittasuhteet “Taide”tori
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          Projisoinnit
Projisoinnit
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             Heijastimen tekninen periaate

Suojamaali
Metallisoitu pinta
Läpinäkyvä
PMMA-kerros

Mosaique 1 -heijastin Mosaique 2 -heijastin

Heijastimen tekninen periaateAVISO-valaisimia eri ympäristöissä



Sisääntulo
autosta
katsottuna

Sisääntulo sivulta
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Mäntän kaupunki
valaistusuunnittelu

Mäntän kaupunki
valaistusuunnittelu

Seppälän pistotie sivulta

Seppälän puistotie
autosta
katsottuna
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Mäntän kaupunki
valaistusuunnittelu

Tori ja katu sivulta
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Tori ja katu
autosta
katsottuna

Mäntän kaupunki
valaistusuunnittelu
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Kävelytie sivulta

Kävelytie
näkymä

Mäntän kaupunki
valaistusuunnittelu

Projektorit

Projektorit
 näkymä
   ”vesi”

Mäntän kaupunki
valaistusuunnittelu

Projektorit
  näkymä
”tähtitaivas”

Mäntän kaupunki
valaistusuunnittelu

Projektorit
  näkymä
 ”animaatio”

Kaupungin keskusakselia kirkolta 
kaupungintalolle korostetaan Valtatien 
risteyksessä uudella kiertoliittymällä
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KAAVIO LIIKENNEYMPYRÄN VALAISEMISESTA, POHJAPIIRROS JA SIVUPROJEKTIO 1:100
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Valtatien suunta
Thorn Aviso 12m pylväs

Valaistussuunnitelman tavoitteena 
on keskeisten liikenneväylien ja 
kaupunkitilojen valaisu pimeinä 
vuorokauden- ja vuodenaikoina. 
Päätavoitteet ovat turvallisuus ja 
viihtyisyys.
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Valaisimet ja valaistut puut muodostavat 
vaikuttavat puitteet Mäntän kaupungin si-
sääntuloväylälle. Koskelan lammen ympä-
rille valaisimet muodostavat “helminauhan” 
jonka vaikutelma kaksinkertaistuu sen hei-
jastuessa veden pintaan tyyninä iltoina.
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Tehtaiden julkisivut on suunniteltu valais-
taviksi tasaisesti, rakennusten ääriviivoja 
korostaen. Syvyysvaikutelmaa ja tehtaiden 
merkitystä korostamaan on rakennusten 
taustalle suunniteltu korostusvalaisimet.
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Tapahtumiin ja juhliin on suunniteltu 
toteutettaviksi erikoisvalaistuksia, 
joissa projisoidaan valoteoksia teh-
dasrakennusten seiniin, julkisiin ra-
kennuksiin tai maastoon.
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