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TAUSTA 

Tämän selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa Mäntässä olevien kulttuuri-, arkkitehtuuri- ja 

historiakohteiden ja reittien kytkeytymistä ja niiden hyödyntämistä asukkaiden ja matkailijoiden 

palvelemiseksi. Kytkeytymisessä merkityksellistä on juuri asiakkaan palvelupolku. Kulttuuri- ja 

taidekohteiden kytkemisessä luontokohteisiin on onnistuttu silloin, kun asiakkaan näkökulmasta ne 

lomittuvat yhteen sopivina palveluina toisaalta viestinnässä ja toisaalta maastossa. 

Selvitystä tehdessä on ilmennyt, että Mänttä-Vilppulan kaupunki on toteuttanut omana työnään 

arkkitehtuurioppaan, jossa kuvataan kaikki merkittävät kohteet. Tästä johtuen tähän työhön ei 

erikseen kuvata yksittäisiä kohteita.  

Selvitystä varten haastateltiin seuraavia henkilöitä, joilta on saatu arvokasta ja ajantasaista tietoa 

kulttuurikohteiden ja -reittien osalta: 

• Kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, Mänttä-Vilppulan kaupunki 

• Vt. kulttuurijohtaja Antti Korkka, Mänttä-Vilppulan kaupunki 

• Matkailukoordinaattori Anni Inkiläinen, MW-Kehitys Oy 

• Yleisötyön päällikkö Päivi Nieppola, Serlachius-Museot 

• Suunnittelija Tarja Haikara, Serlachius-Museot 

Selvityksen laatijana on ollut kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallinnoima Keurusselkä satamat ja reitit 

-hanke. Selvitys on osa hankkeessa laadittujen suunnitelmien kokonaisuutta. 

Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeessa laaditut kehittämissuunnitelmat ja raportit: 

− Keuruun Kaivoslahden linnustokunnostuksen suunnitelma 

− Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen loppuraportti 

− Keurusselän alueen luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston kehittämissuunnitelma 

− Keurusselän kraatterimatkailun kehittämissuunnitelma 

− Keuruun ja Mäntän satamien kehittämissuunnitelma 

− Kolhon ja Ukonselän alueen palveluiden ja reittien kehittämissuunnitelma 

− Mäntän kulttuuri- ja taidekohteiden kytkeminen luontoreitteihin 

− Mäntänvuoren ulkoilualueen kehittämissuunnitelma 

− Nyyssänniemen leirintäalueen kehittämissuunnitelma 

− Reitin arviointilomake 

− Reittiaineisto – Keurusselän luonto- ja kulttuurireittejä 

− Taukopaikka-aineisto – Keurusselän taukopaikkoja 

− Tervan rannan kehittämissuunnitelma 

− Vanhan Keuruun kulttuuritapahtumien kehittämissuunnitelma 

 

Kannen kuvat:  

Koen Vanmechelenin pronssiteos T-REX 

Viktor Janssonin Poika ja kala -suihkukaivoveistos 

Matti Peltokankaan veistos Vuosi 2000  

Maisema Selkisaaresta Kolhosta 

 

Kuvat Keurusselkä satamat ja reitit -hanke 
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LÄHTÖTILANTEEN TARKASTELU 

Mäntän arkkitehtuuriopas 
Mänttä-Vilppulan kaupunki on toteuttanut vuonna 2019 arkkitehtuurioppaan, jossa kuvataan kaikki 

arkkitehtuurisesti merkittävät kohteet.  

Mänttä on arkkitehtuuriltaan yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuskaupungeista. Kaupungin 

yhdyskuntasuunnittelu ja yksittäisten rakennusten arkkitehtuuri saivat muotonsa G. A. Serlachius 

Oy:n toiminnan kautta.  Nykyisessä Mäntän kaupunkikuvassa kulttuuri, museot, taidegalleriat, 

erilaiset näyttelytilat täyttävät tyhjiksi jääneitä arvokiinteistöjä.  Tämä kertoo paperi- ja 

metalliteollisuuskaupungin rakennemuutoksesta kohti vahvempaa kulttuuri- ja taidekaupunki-

imagoa kantavaa matkailukaupunkia. Merkittävä osa Mäntän keskustan alueesta on suojeltu 

teollisuushistoriallisesti arvokkaana, valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna 

kulttuuriympäristönä. (Mäntän Arkkitehtuuriopas, 2019.)   

Mänttä-Vilppulan kulttuuristrategia 
Mänttä-Vilppulan kulttuuristrategian 2019 – 2029 lähtökohtana on Taidekaupungin visio 2020-

luvulle. ”Mänttä-Vilppula on Suomen vetovoimaisin ja tunnetuin taidekaupunki, jossa hyvinvointi 

perustuu vahvaan elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen, taide- ja kulttuuritoiminnan arvostamiseen sekä 

luovaan osaamiseen ja monipuoliseen koulutustarjontaan”. Kulttuuristrategia täydentää 

kaupunkistrategiaa ja lähtökohtana on asukkaiden hyvinvointi ja tyytyväiset asiakkaat.  

Kulttuuristrategian tarkoituksena on ollut määrittää tavoitteet ja toimenpiteet, joilla vahvistetaan 

kuvaa kehittyvästä taidekaupungista.  

Kulttuuristrategian mukaisesti tavoitteena kehittää opastuksia mm. matkailijoita varten ja 

kannustaa liikkumiseen taiteen ja kulttuurin avulla. Toimenpiteenä mainitaan strategisten ja 

kulkemista ohjaavien paikkojen kartoittaminen tulevien taideteosten osalta. Tarkoituksena on 

hyödyntää digitaalisia välineitä ja palveluita tarinankerronnassa ja historiakohteissa. Vaihtoehtona 

on esimerkiksi historiapuistomobiilipalvelu. Myös teosnostot kaupungin verkkosivuilla ja 

karttapalvelu teospaikoista on noussut strategiassa esiin. (Mänttä-Vilppulan kulttuuristrategia 2019 

– 2029, Korkka 2019.)  

Tällä hetkellä suunnitelmissa on toteuttaa yhteistyössä Mänttä-Vilppulan ja Serlachius-Museoiden 

kanssa sähköinen ns. historiapuistopalvelu, joka toimii mobiilisovelluksena. Sovellukseen on 

tarkoitus lisätä kaikki nykyiset kulttuuri-, arkkitehtuuri- ja historiakohteet sekä luoda virtuaalisesti 

aikaisemmin olleita kohteita, jotka on esimerkiksi purettu. Yksi tällainen kohde voisi olla Mäntän 

linna.  Kulttuuripääkaupunki-projektiin on palkattu suunnittelija, joka vie osaltaan tätä asiaa 

eteenpäin (Korkka, 2019; Sortti, 2019). 

Ns. historiapuistopalvelun suunnittelussa on tärkeää suunnitella kuljettava reitti: miettiä, miten 

reitille pääsee keskustasta ja mikä on lähtöpiste. Suunnittelu täytyy lähteä matkailijan 

näkökulmasta. Historiapuiston toteutuksessa on hyvä huomioida, miten puisto tukee kaupungin 

matkailua laajemminkin.  Esillä on ollut ajatus suunnitella erilliset kierrokset Mänttään ja Vilppulaan, 

jolloin reittien välimatkan voisi kulkea esimerkiksi pyörällä. Matkan varrelle voisi sijoittaa 

taukopaikkoja tai penkkejä, jotka ovat maisemallisesti / miljööltään edustavia (Sortti, 2019). 
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OLEMASSA OLEVAT REITIT 

Serlachius -museon reitit 
Mäntässä sijaitsee kaksi Serlachius säätiön museota Gösta ja Gustaf. Serlachius-museoita ylläpitää 

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, joka on perustettu vuonna 1933 hoitamaan ja ylläpitämään 

vuorineuvos Gösta Serlachiuksen (1876–1942) keräämää taidekokoelmaa. Nykyään taidekokoelma 

on mittava ja sitä täydennetään säätiön asettaman kokoelmapoliittisen suunnitelman mukaisesti 

(www.serlachius.fi). 

Serlachius-museoilla on kaksi erillistä mobiiliopastettua veistosreittiä, jotka löytyvät museon 

kotisivuilta. Toisella veistosreitillä voi tutustua Emil Wikströmin veistoksiin 

(http://tarinasoitin.fi/wikstrom). Toinen veistosreitti sisältää Mäntässä olevat julkiset veistokset 

(http://tarinasoitin.fi/veistokset). Reiteille ei ole suunniteltu varsinaista kulkureittiä, vaan jokainen 

voi valita itse reittinsä ja valita mihin veistoksiin haluaa tutustua. Veistoskierroksella kannattaa myös 

käydä tutustumassa Mäntän kirkon sisällä oleviin Hannes Autereen puuveistoksiin (Haikara ja 

Nieppola 2019, serlachius.fi). 

Vilppulan historiareitti 
Vilppulan historiareitistä on saatavilla tietoa Mänttä-Vilppulan kaupungin kotisivuilla 

(https://www.manttavilppula.fi/taidekaupunki/vilppulan-historiareitti/). Jokaisessa kohteessa on 

selitetaulu ja QR-koodi, josta pääsee kohteen tietoihin internetsivustolle (Inkiläinen, 2019).  

Kuva 1 Vilppulan historiareitti (Kartta: Mänttä-Vilppulan kaupunki, 2019) 

 

Samanlaiset fyysiset historiaopasteet on suunnitelmissa toteuttaa myös Mäntässä, ja 

kokonaisuuteen on ollut tarkoitus kytkeä Kolhon historialliset kohteet ja tapahtumat. 

Kellarigalleriassa on esillä Mäntän pommitusten jäljet, ja kokonaisuuteen on tulossa opastus. 

Myllyrannan satamassa sijaitsevassa Suulissa on tapahtumia kesäisin. Suulissa tapahtuvaa toimintaa 

kehitetään koko ajan eteenpäin. Mäntän Klubi täyttää vuonna 2020 100-vuotta. Juhlavuodeksi on 

tulossa näyttely ja tapahtumia joka kuukaudelle (Korkka, 2019). 

http://www.serlachius.fi/
http://tarinasoitin.fi/wikstrom
http://tarinasoitin.fi/veistokset
https://www.manttavilppula.fi/taidekaupunki/vilppulan-historiareitti/
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Mäntänvuoren luontoreitit 
Mäntänvuoren virkistysreitit muodostavat pohjan Mäntän luontoreiteille. Alue on arvokas ja sitä on 

kehitetty eri toimijoiden yhteistyössä. Reitistä viestitään tällä hetkellä Mäntän kaupungin kotisivuilla 

(https://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/liikunta/mantanvuoren-ulkoilualue/). 

Mäntänvuoren reittien kehittämistä varten on hankkeessa laadittu oma kehittämissuunnitelmansa 

(Mäntänvuoren ulkoilualueen kehittämissuunnitelma).  

Kuva 2 Mäntänvuoren luontoreitit (Kartta: Mänttä-Vilppulan kaupunki, 2019) 

 

https://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/liikunta/mantanvuoren-ulkoilualue/
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IDEAT UUSISTA REITEISTÄ 

Vilppula-Mänttä-reitti 
Mänttä-Vilppulassa on kaupungin työntekijöiden toimesta noussut esiin kävely- ja pyöräilyreitin 

kehittäminen Vilppula-Mänttä välille. Suunnitellun reitin kulku on seuraava:  

Vilppulan satama – Vilppulan koski – Vilppulan urheilutalo – Lumometsäntupa/puupuisto – golfkenttä 

– Välikoski – Melaskoski – Serlachius-Museo Gösta – Lemmenpolku – Honkahovi – Rusinniemi – 

(henkilölossi väliin) – Myllyranta – Mäntänvuori – Sassi (Sassin aluetta kehitetään parhaillaan) 

Reitti tukeutuu olemassa oleviin kevyen liikenteen väyliin ja polkuihin, ja reitin varrella on paljon 

nähtävää. Reitti tulisi suunnitella niin, että sitä voi kulkea myös pienemmissä osissa (Ahvenjärvi, 

2019). Reitti vaatii vielä tarkemman suunnittelun (reitin alustava hahmotelma kts. kuva 3). 

Muut kytkösreitit 
Vilppula-Mänttä reitin lisäksi Myllyrannan sataman, Sassin ja Mäntänvuoren väliset kytkösreitit 

vaativat vielä suunnittelua. Kytkösreittien osalta tulee huomioida turvallinen pyöräily- ja 

jalankulkumahdollisuus. 

Hankkeessa testattiin Mänttä-Kolho-pyöräilyreitti. Tarkemmat tiedot ja reitin kehittämisehdotukset 

on esitelty Reittiaineistossa (kuva 3, vihreä katkoviivanuoli). 

Kuva 3 Vilppula-Mänttä-reitti ja kohteita reitin varrella sekä Sassi ja Mäntänvuori (Kartta: Maanmittauslaitos, 2019) 

 

Melontareitit 
Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeessa toteutettiin melontareittitestaus, jossa testattiin kaksi eri 

pituista melontareittiä. Reittien tarkemmat kehittämissuunnitelmat käyvät ilmi reittitestauksen 

raportoinnista. Melontareittien lähtöpaikkana on Myllyrannan satama tai Katiskalahden satama. 

Lyhyempi melontareitti kiertää Keurussaaren ja pidempi käy Lietunhiekassa (kuva 4 sinisellä). 

Mänttä-Kolho-melontareitti on myös kehittämisen arvoinen reitti, mutta Keurusselkä satamat ja 

reitit -hankkeen resurssit eivät riittäneet sen testaamiseen (kuva 4, violetti katkoviivanuoli). Kolhon 

melontareitin testausaineisto on esitelty Reittiraportissa. Pidempien melontareittien 

mahdollisuuksia Mäntästä on myös Kuoreveden ja Ruoveden suuntaan, mutta ne eivät kuuluneet 

hankkeen toiminta-alueeseen. 
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Kuva 4 Mäntän melontareitit (Kartta: Maanmittauslaitos, 2019) 

 

Taidemelontareitti Göstan rannasta 
Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeessa toteutetun melontareittitestauksen yhteydessä nousi 

esille idea taidemelontareitin toteuttamisesta. Reitin kehittämisehdotuksia on kirjattu hankkeen 

reittitestauksen raportointimateriaaliin. 

Kuva 5 Ehdotus taidemelontareitiksi (Kartta: Maanmittauslaitos, 2019)  
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KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMIA 

Mäntässä olevien kulttuuri-, arkkitehtuuri- ja historiakohteiden ja reittien kytkeytymistä toisiinsa on 

jo tehty, mutta potentiaalia paljon laajempaan kokonaisuuteen on olemassa. Toimenpiteitä on jo 

käynnissä ja kehittäminen on huomioitu Mänttä-Vilppulan kulttuuristrategiassa 2019 - 2029. Myös 

Mäntän arkkitehtuuriopas osaltaan vie asiaa eteenpäin. Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Serlachius-

museon suunnittelema sähköinen ja mobiilisovelluksena toimiva ns. historiapuistopalvelu on 

osaltaan erinomainen palvelu niin paikallisten kuin matkailijoiden käyttöön toteutuessaan. Kulttuuri- 

ja luontoreittejä tulisi kehittää kokonaisuutena. Kehittämisessä on hyvä muistaa luontoreittien ja 

luontopalveluiden potentiaali matkailijoiden viipymää kasvattavana tekijänä. Potentiaali saadaan 

käyttöön kytkemällä palveluita ja kehittämällä alueellista viestintää (kts. Keurusselän alueen 

luontoreitti- ja taukopaikkaverkoston kehittämissuunnitelma). 

Selvitysten perusteella suositellaan, että perustetaan työryhmä suunnittelemaan Mäntän luonto- ja 

kulttuurireittien jatkokehittämistä. Työryhmän työskentelylle on hyvä sopia aikataulu, tavoitteet ja 

sisällöt, esim. reittien kytkeytymisen suunnittelu ja Keurusselkä satamat ja reitit -hankkeen tulosten 

hyödyntäminen. Työryhmässä toteutettavan suunnittelutyön perusteella olisi hyvä löytää luonto- ja 

kulttuurireittien kehittämisen koordinoinnin vastuutaho sekä reittien ylläpidon vastuutaho. 

Työryhmän työskentelyyn olisi hyvä sisällyttää suunnitelma tulevista investoinneista, jota voidaan 

tarkentaa tarvittaessa. Tärkeitä kehittämisen alueita ovat myös viestintä ja viestintäyhteistyö. 

Hankkeessa tehtyjen selvitysten perusteella on suositeltavaa kehittää keskustasta käsin helposti 

saavutettavia rengasreittejä. Tällaisten reittien käyttöarvo on suurin sekä paikallisia asukkaita että 

matkailijoita ajatellen. Alla olevassa kuvassa on jaoteltu Mäntän keskustasta käsin saavutettavia 

reittejä alueittain. Sinisellä on hahmoteltu olemassa olevia polkuja ja reittejä. 

Kuva 6 Keskustasta käsin saavutettavissa olevat reitit. 1. Keskustan kulttuuri- ja kävelyreitit 2. Sassin ja Mäntänvuoren reitit 3. 
Vilppula-Mänttä-reitti 4. Pohjoiset melontareitit 5. Eteläiset melontareitit 6. Mäkelänvuoren Mänttä-Kolho pyöräilyreitti 
(Taustakartta: Maanmittauslaitos, 2019) 

 

Museomatkailija 
Museomatkailijalla on vaikeaa yhdistää samalle päivälle museokäynnit ja luontokohteet. Tämä on 

haastavaa niin aikataulullisesti kuin vaatetuksen/varustuksen osalta. Olisikin tärkeää saada 

matkailijat jäämään yöksi ja saada luoduksi viipymää. Alueellinen sivusto, jossa on kulttuuri- ja 

6. 

3. 

5. 

4. 

1. 

2. 
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luontokohteet samassa, vahvistaisi matkailijan käsitystä siitä, että alueella on nähtävää ja koettavaa 

useammaksi päiväksi.  

Serlachius-museot tarjoavat veistosreittien lisäksi opastusta myös Lemmenpolun reitillä, jossa 

esitellään kansainvälisille matkailijoille Suomen luonnon piirteitä. Serlachius-museoilta kysytään 

tietoa myös Keuruun kohteista, varsinkin kirkoista. Matkailijat tarvitsevat tekemistä myös sille ajalle, 

kun museot ovat kiinni. Tällä hetkellä tarpeeseen vastaa museoiden näkökulmasta mobiiliopastetut 

veistoskierrokset, Mäntänvuoren ulkoilualue ja iltaisin avoinna olevat ravintolat. Lisää vastavia 

kohteita tarvitaan lisää (Haikara, 2019; Nieppola, 2019). Mänttä-Vilppulan majoituskapasiteettia olisi 

hyvä kehittää. 

Kerättyjä kehittämisideoita 
- Kolhon kulttuurireiteistä on laadittu hankkeessa oma kehittämissuunnitelma (kts. Kolhon ja 

Ukonselän alueen palveluiden ja reittien kehittämissuunnitelma) 

- Serlachius-museon veistosreiteistä kannattaisi suunnitella rengasreitti 

- Arkkitehtuurioppaasta nousseille kohteille (sisältää myös edellä mainitut veistokset) useampi 

rengasreitti, joita voi halutessaan yhdistellä 

- Kulttuurireittien kulkemista varten tarjolle mahdollisuus ns. kaupunkipyörien hyödyntämiseen, 

Serlachius-museolla pyörien lainaamismahdollisuus on jo olemassa. 

- Opastettuja kierroksia ja muuta palvelua toivotaan myös iltaisin, niin alueella matkailevien 

viipymää saadaan kasvatettua 

- Nykyiset ja tulevat reitit täytyisi saada kartalle kuvauksineen, sähköinen kartta ja mobiili 

(esimerkkinä luontoon.fi, virkistysalueiden sivustot sekä retkipaikka.fi -sivusto). 

- Alueellinen yhteistyö (Esimerkiksi Kallen Kallelan jäljillä; taiteilijat tulleet seudulle alun perin 

luonnon takia ja kuvaamaan sitä taiteessa) (Nieppola, 2019., Haikara, 2019.) 

- Alueen visiona voisi olla laajemmin kulttuurin, arkkitehtuurin, taiteen, luonnon ja historian 

kytkeytyminen toisiinsa ja niiden hyödyntäminen reittien toteutuksessa 
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LIITE 1 Ehdotukset kehittämisen vaiheiksi 
 

 

 

 

 

 

 

•Perustetaan työryhmä

•Asetetaan työryhmän työskentelyn tavoitteet ja sisällöt, 
esim. reittien kytkeytymisen suunnittelu ja Keurusselkä 
satamat ja reitit -hankkeen tulosten hyödyntäminen

•Asetetaan aikataulu

•Ryhmän kokoamisessa huomioidaan kulttuuriosaaminen 
ja luonto-/reittiosaaminen

Luonto- ja 
kulttuurireittien 

työryhmä

•Nimetään kulttuurin ja 
luonnon virkistyskäytön 
kehittämiseen 
koordinoiva taho

Yhteistyö ja 
koordinaatio

•Nimetään reittien 
ylläpidon vastuutaho 
kaupunki-
organisaatiossa

Reittien 
vastuutaho

•Suunnitellaan reittien 
kehittämisen investoinnit

•Esim. sovellukset, 
taukopaikat, kartat ja  
merkinnät

•Investointien 
hankkeistaminen

Investoinnit

•Suunnitellaan ja 
toteutetaan viestintäViestintä

•Suunnitellaan ja sovitaan 
viestinnän yhteistyöstä 
esimerkiksi Retkipaikan 
ja/tai muiden tahojen 
kanssa 

Viestintä-
yhteistyö

Työryhmän 

työskentelyn 

perusteella 


