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MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN 

Hankesuunnitelma 25.4.2012 / tark. 31.1.2013 / tark. 29.8.2013 

 

1. Kohderyhmä, tarve ja tavoitteet 

Mänttä-Vilppulan kaupunki on valtakunnallisesti merkittävä taidekaupunki. Kaupungissa vierailee 

vuosittain noin 60 000 - 80 000 matkailijaa.  Matkailijoiden määrän uskotaan kaksinkertaistuvan, 

kun Gösta Serlachiuksen taidesäätiön mittava museorakennushanke valmistuu vuonna 2014. 

Matkailun lisääntymisen myötä toimivan ja ajanmukaisen opastuksen merkitys kaupungissa nou-
see erityisen tärkeään asemaan. Kaupunkiin on laadittu vuonna 2005 keskustan kehittämissuunni-
telma, jossa on suunniteltu toimenpiteitä taidekaupungin keskustan kehittämiseksi ja "Taidekau-
punki" brändin luomiseksi. 
 
Nykyinen palvelukohteiden opastus ei ole kaikilta osin yleisten viitoitus- ja opastusperiaatteiden 
mukainen. Lisäksi kokonaisilmettä heikentävät luvattomat ulkomainokset sekä opasteet, jotka 
ovat usein heikkotasoisia ja saattavat jopa haitata turvallista opastusta.  Nykyiset ratkaisut ovat 
lisäksi vanhentuneita eikä niitä ole tarkasteltu kokonaisuutena.   
 
Edellä mainituista syitä johtuen Mänttä-Vilppulassa on tarve saada saattaa opastusjärjestelmä 
ajanmukaiseksi ja tuottaa virallisten opasteiden lisäksi taidekaupungin ilmettä kuvaavia kylttejä ja 
opastetauluja opastamaan matkailijat palvelukohteisiin. Edelleen opastuksen lisäksi hankkeessa 
uusitaan kaupungin bussikatokset, jotka yhtenäistävät taidekaupungin ilmettä. 
 
Hankkeen avulla tullaan yhtenäistämään opastusta ja varautumaan matkailijamäärien kasvuun 
sekä vierailuaikojen pidentymiseen.  Yhtenäiset opasteet ja kyltit antavat matkailijoille myös tasok-
kaan kuvan alueesta ja sen palvelutarjonnasta sekä mahdollistavat palvelujen näkyvyyden 
matkailijoille. 
 
Hankkeen yleisillä teillä sijaitsevat opasteet tullaan suunnittelemaan Pirkanmaan ELY-keskuksen 
ohjeistuksen ja lupapäätösten mukaisesti. Asemakaavoitetulla kaupungin tiealueella toteutukset 
tehdään vastaavasti kaupungin päätösten mukaisesti.  
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2. Hankkeen toteutus 
 
Lähtötiedot: 
Kartoitetaan keskustan kehittämissuunnitelmassa esitetyt käyttökelpoiset opastukseen liittyvät 
lähtötiedot ja ideat.  Lisäksi kartoitetaan mitä muita selvityksiä tai toimenpiteitä asian tiimoilta on 
laadittu. 
 
Kartoituksen pohjaksi rajataan hankealue, jonka sisältä keskeiset opastuskohteet esitetään 
kokonaissuunnitelmassa. Ohessa on esitettynä alustava hankerajaus konsultoivan suunnittelutyön 
pohjaksi. Hankerajaukseen kuuluu myös Kolhon kylätaajaman alue erityisesti bussikatosten 
kartoitusten osalta.  
 

 
 
Kartoitus ja suunnittelu: 
Hankkeessa laaditaan Mänttä-Vilppulalle opastus- ja viitoituskonsepti. Suunnittelun yhteydessä 
kartoitetaan opastuksen tarpeet. Tarvekartoituksessa selvitetään paikat, joihin opasteet tullaan 
hankkeen aikana asentamaan ja tulevat opastuskohdetarpeet palveluyritysten tarpeisiin sekä 
yhteistyökumppanit, jotka haluavat tulla näkyviin opastejärjestelmässä.  Lisäksi kartoitetaan 
julkisten mainospaikkojen sekä yritysalueiden opastustarpeet.  
 
Suunnittelun yhteydessä päätettäviin kohteisiin (taajama-alue Mänttä, sisääntulot Mäntässä ja 
Vilppulassa) toteutetaan opastustaulut ja infotaulut. Keskusaukiolle (Kirkkotorille), Torille ja 
Myllyrantaan suunniteltavista infotaulusta on nähtävissä eri palvelukohteet Mäntässä. Keskeiset 
opastaulut toteutetaan siten, että opasteiden kartta-aineisto on jatkossa sähköisesti yritysten ja 
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kaupungin käytössä. Kokonaissuunnittelu sisältää lisäksi tarkennetun sisällön Mänttä-Vilppulan 
taajamien (Mänttä, Vilppula, Kolho) opasviittojen, sormiopasteiden ja bussikatosten tarpeista ja 
sijainnista.  
 
Yritysten osallistumisosuus hankkeeseen on kokonaisuudessaan 2000 euroa. Osallistumisosuudet 
kootaan yrityksiltä rahoituspäätöksen ja kilpailutusten varmennettua syksyllä 2013.  
 
Koko konseptin suunnittelu tilataan kaupunkisuunnitteluun, muotoiluun ja opastukseen 
erikoistuneelta konsultilta.  
 
Opasteiden suunnittelu: 
Opasteiden ja bussikatosten suunnittelussa on huomioitava  
seuraavat seikat: 

- taidekaupunki brändi 
- visuaalinen ilme ja muotoilu 
- opastusjärjestelmän osat: maamerkkiopasteet, kaupungin portit (sisääntulon 

risteysalueet), karttataulu, viitat ja infopisteet sekä teknologia millä nämä tullaan 
toteuttamaan 

- sähköisen opastuksen kytkennät verkkosivulle ja päivitysjärjestelmään 

- toteutusperiaate 
- sijoituspaikat 

Lisäksi suunnittelussa on huomioitava ELY -keskuksen ohjeistus opasteiden sijoittelussa. 
 
Alkukartoituksen ja opastussuunnitelman toteuttamiseen tehtiin alustava työohjelma, jonka 
pohjalta suunnitteluvaiheen konsultti kilpailutettiin (ks liite A, alustava työohjelma 25.4.2012). 
Mänttä-Vilppulan kaupungin opastusjärjestelmän kehittämistyöhön valittiin kilpailutuksen 
pohjalta konsultiksi WSP Finland Oy joulukuussa 2012.  
 
WSP:n toteuttama opastussuunnitelma (ks liite A1, suunnitelmaraportti 28.8.2013) esittää 
opastekonseptin kokonaisuudessaan, jotta kaikki opastuksen puutteet voidaan ottaa kaupungin 
toimesta huomioon myös lähitulevaisuudessa. Suunnitelman tarkennetut kohteet esitetään 
toteutettavaksi tämän hankerahoituksen puitteissa niin pitkälle kuin se on hankerahoituksellisesti 
mahdollista. Tähän vaikuttaa lopullisesti kilpailutuksen lopputulos. Opastekonseptin hyöty 
kaupungille, yrityksille ja matkailijoille on paljon laajempi, kuin pelkästään tässä hankkeessa 
toteutettavat kohteet. Konsepti antaa selkeän suunnan usean vuoden aikana tehtäville 
opastustoteutuksille. Opastuskonseptissa ei puututa virallisiin liikennemerkkeihin ja niihin 
liittyvään opastukseen. 
 
Toteutetun opastussuunnitelman pohjalta hankerahoitettavia kohteita tulevat olemaan seuraavat 
kohteet ja toteutus tehdään myönnettyjen lupien ja kilpailutusten pohjalta tässä esitetyssä 
järjestyksessä. Mikäli hankerahoitus ei riitä Vilppulan sormiopasteiden ja Kolhon bussikatosten 
toteuttamiseen tässä hankkeessa, niin ne toteutetaan erillishankkeena. 
 

1. Karttaopasteet eli opastepylonit (3 kpl, valaistut) 
2. Opasteviitat Mäntän taajama-alueella (6 kpl)  
3. Opasteviitta Vilppulan satamassa (1 kpl) 
4. Sormiopasteet Mäntän taajama-alueella (15 kpl) 
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5. Teollisuusalueen infotaulu (1 kpl) 
6. Bussikatokset (4 kpl Mäntässä, 2 kpl Vilppulassa)  
7. Vilppulan taajaman sormiopasteet (15 kpl) 
8. Kolhon bussikatokset (3 kpl)  

 
Suunnitelmassa esitetyt seuraavat opaskohteet toteutetaan erillisinä hankkeina tämän 
hankerahoituksen ulkopuolella.  

9. Tienvarsitaulujen kuvien uusinnat (2 kpl)  
10. Autoilijoiden infotaulujen karttaopasteuusinnat (2 kpl)  
11. Yrittäjien kohdeopasteet (2 kpl)  
12. Sisääntulon maamerkkitaulut risteysalueilla (2 kpl, sis. runkorakenteet)  

 
Kylä-, luonto- ja puistokohteista tehdään erikseen omat tarkennetut suunnitelmat. Samoin kunnan 
alueella oleville muille teollisuusalueille pyritään jatkossa toteuttamaan opastus 
hanketoteutusmallin mukaisesti.  
 
Opasteiden lupakäytännöt ja lupien hakeminen: 
 
Edellä kuvattujen eri opasmallien lupiin vaikuttavat niiden sijainti. Opastuksen 
suunnitelmaraportissa on kuvattuna yksityiskohtaisesti kunkin opastuksen vaatima lupamenettely 
ja viranomainen (ks. liite A1 sivut 44-47).  
 
Yleissääntönä on, että yleisillä (ELY:n hallinnoimilla) tieosuuksilla lupa haetaan ELY:stä. Lupa 
saattaa vaatia myös toisen viranomaisen esim. Liikenneviraston lausuntoa. Hakumenettelyssä 
viranomaiset hakevat lausunnot keskinäisillä neuvotteluilla ja käytännöillä. Kaupungin 
hallinnoimalla asemakaavoitetulla alueella lupapäätöksen tekee vastaavasti kaupunki. Luvissa 
huomioidaan tieliikennelain säädökset. Yksityisten maanomistajien lupaa vaaditaan myös joissakin 
kohteissa. 
 
Luvat haetaan viranomaisten ja kaupungin ohjeistuksen mukaisesti syyskuussa 2013. 
 
Opasteiden hankinta: 
Kartoitetaan valmistajat ja toteuttajat, jotka voivat valmistaa ja asentaa fyysiset opasteviitat, 
infotaulut ja bussikatokset. Suunnitellaan toteutusaikataulu ja kilpailutetaan toimittajat.  
 
Toimittajat voidaan valita rahoituspäätöksen ja lupien varmistuttua loppusyksystä 2013. 
 
Asennus ja käyttöönotto: 
Toteutetaan viittojen, opasteiden, opastetaulujen ja bussikatosten asennukset.  
 
Opasteiden toimivuuden arviointi: 
Matkailijoille ja yrittäjille tehdään erikseen kysely kesällä 2014, miten he kokevat opastuksen 
toimivuuden ja ilmeen sekä miten opastusta voisi kehittää edelleen. 
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3. Toteutusaikataulu 2012–2014 
 
Hanke toteutetaan kesäkuun 2012 (käynnistetty käsittelyn viivästymisen vuoksi loppuvuodesta 
2012) ja joulukuun 2014 välillä.  
 
Lähtötietojen kartoitus aloitetaan joulukuussa 2012 ja kevättalvella 2013 tehdään kartoitus ja 
oåpastuskonseptin suunnittelu. Kesän 2013 aikana laaditaan vielä yksityiskohtaisemmat suun-
nitelmat ja hankitaan tarvittavat luvat syys-lokakuussa 2013.  
 
Jos sääolosuhteet sallivat, niin toteutuksiin voidaan päästä jo loppusyksystä 2013. Asennus 
tapahtuu pääosin keväällä ja kesällä 2014. Loppukesästä ja alkusyksystä 2014 täydennetään ja 
viimeistellään asennuksia sekä arvioidaan kyselyiden perusteella hankkeen onnistumista. 
 
Hanke tulee työllistämään opastuksen suunnittelussa ulkopuolisen asiantuntijan sekä kaupungin 
henkilöstöä. Kaupunki nimeää hankkeeseen koordinaattorin, joka vastaa hankkeen eteenpäin 
viemisestä. Hankkeen koordinaatiotyöstä vastaa Mänttä-Vilppulan kaupunkikonserniin kuuluvan 
MW-Kehitys Oy:n asiantuntija (ks. liite B, päätös koordinaatiotyön hankinnasta 30.1.2012).  
Keskustan kehittämissuunnitelma sekä opastuksen toteutus ja ylläpito tulevat työllistämään lisäksi 
useita henkilöitä toteutusvaiheessa sekä muutamia henkilöitä ylläpidossa. Välillisesti hanke tulee 
työllistämään henkilöstöä palvelualojen yrityksiin. 
 
 
4. Kustannukset ja rahoitus 

Kustannusarvio  

Palkat ja palkkiot  1 200 € 

- kaupungin vastuuhenkilöiden työpanos virkamiestyönä (koordinaatio hankitaan ostopalveluna) 

- seurantaryhmän kokouspalkkiot (4 kokousta x 6 jäsentä, yht. 1200 €) 

Vuokrat   -  

Matkakulut   - 

- sisältyvät ostopalveluihin  

Ostopalvelut   147 500 € 

- opastussuunnitelma & opasteiden ja bussikatosten suunnittelu 49 000 € (WSP Finland Oy) 

- koordinaatiotyön hankinta 9000 € (MW-Kehitys Oy) 

- opasteiden ja bussikatosten hankinnat ja asennukset 89 500 € (hankinnat tarkennetaan 

toteutettavassa opastussuunnitelmassa) 

Muut kustannukset 1 300 € 

- kokouskulut, tilavuokrat, postitukset… 

Kustannukset yhteensä 150 000 € 
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Rahoitussuunnitelma 

Leader-rahoitus/Poko Ry  105 000 €  

Kuntaraha/Mänttä-Vilppulan kaupunki 43 000 €  

Yksityinen rahoitus  2 000 €  

Kokonaisrahoitus  150 000 € 

 

Mänttä-Vilppulan kuntarahoitus on sidottu kaupungin investointisuunnitelmaan (hallituksen 

päätös 7.5.2012 ja valtuuston päätös 28.5.2012). 

 

5. Tiedotus ja viestintä 

Hankkeen viestinnässä noudatetaan Euroopan Maaseuturahaston ohjeita ja logojen käyttämistä. 

Pääasiallisena ulkoisena tiedottamiskanavana toimivat Mänttä-Vilppulan kaupungin sekä MW-

Kehitys Oy:n internet-sivut. Tarpeen mukaan käytetään myös muita tiedottamiskanavia kuten 

paikallislehteä. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan rahoittajille, yhteistyökumppaneille ja 

seurantaryhmälle.  

Opastusjärjestelmän rahoitustuki tulee näkymään toteutettavissa infopylväissä, joihin tullaan 

sijoittamaan sekä Leader- että EU-lippulogo. Logojen käytön oikeellisuus tarkennetaan vielä 

lopullisesti tarkennetuissa suunnittelukuvissa syyskuussa 2013. 

 

6. Projekti- ja seurantaryhmä  

Hankkeen projektiryhmään kuuluvat Mänttä-Vilppulan kaupungista tekninen johtaja Erkki Viitanen 

ja kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti sekä MW-Kehitys Oy:stä toimitusjohtaja Ismo Korhonen ja 

ohjelmajohtaja Antti Korkka.  

 

Hankkeen toteuttamisen tueksi valitaan seurantaryhmä alueen palveluyrittäjistä ja -

organisaatioista (5-7 jäsentä, ensimmäinen kokoontuminen helmikuussa 2013). Seurantaryhmän 

tehtävänä on hankkeen vetäjän tukeminen ja ohjaavien päätösten tekeminen hankkeen kannalta 

merkittävistä asioista. Seurantaryhmä antaa asiantuntemustaan hankkeen käyttöön sekä toimii 

linkkinä hankkeen sidosryhmiin.  Seurantaryhmän tehtävänä on arvioida hankkeen toteutumista 

väli- ja loppuraporttien yhteydessä.   

Projekti- ja seurantaryhmien tukena toimii lisäksi asiantuntijajäsen Pirkanmaan ELY-keskuksen 

liikenne ja infrastruktuurin vastuualueelta.   
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7. Yhteystiedot  

Hankkeen hallinnollisena vastuuhenkilönä toimii tekninen johtaja Erkki Viitanen ja hankkeen 

koordinoijana toimii ohjelmajohtaja Antti Korkka MW-Kehitys Oy:stä. 

Erkki Viitanen, tekninen johtaja  

Mänttä-Vilppulan kaupunki  

Seppälän puistotie 15, PL 69, 35801 Mänttä 

puh. 050 380 0643  

erkki.viitanen@manttavilppula.fi  

 

Antti Korkka, ohjelmajohtaja 

MW-Kehitys Oy  

Seppälän puistotie 15, PL 69, 35801 Mänttä  

puh. 040 834 6676  

antti.korkka@mw-kehitys.com  
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