
Viitasaaren vanha yhteiskoulu on merkittävä 
osa kaupunkikuvaa sekä paikallista historiaa. 
Vanha yhteiskoulu on ollut keskeisellä paikalla 
Viitasaarella 1900-luvun alusta saakka. 
Nykyisin rakennus näkyy esteettömästi 
Nelostielle, joka on pohjois-etelä-suuntaisen 
liikenteen rinnalla myös Viitasaaren kohdalla 
tärkeä osa itä-länsi-suuntaiselle Sinisen tien 
liikenteelle.
Viitasaaren kaupunki panostaa nyt monin 

tavoin laajempaan, niin sanottuun Vanhan 
Viitasaaren alueeseen, johon kuuluu vanhan 
yhteiskoulun lisäksi viereinen Haapasaari ja 
sinne vievä vanha kääntösilta sekä Porthanin 
puisto ja Torinranta. Viitasaaren keskusta oli 
pitkään keskittynyt tälle alueelle.

Yrittäjä pääsee vaikuttamaan 
sisätilojen muutoksiin
Kaupungin Vanha Viitasaari –
investointihankkeen kautta on jo tehty 
useita kehittämistoimia, joiden avulla 
kulttuurihistoriallisesti arvokasta vanhaa 
yhteiskoulua ympäristöineen on saneerattu 
viihtyisäksi vierailukohteeksi. Syksyn 2021 
aikana aloitetaan entisen koulun sisätilojen 
ennallistaminen sekä keittiön rakentaminen, 
joten valittava yrittäjä pääsee vaikuttamaan 
tilojen suunnitteluun.
Toteutettujen ja tällä hetkellä suunniteltujen 

investointien arvo on noin 500 000 euroa. 
Rakennuksen paikoitusalue sekä koulua 
ympäröivät viheralueet on uudistettu 
ja pysäköintialueelle on myös tulossa 

sähköautojen latauspiste. Keitele-järven 
rannalla olevalle paikalle voi saapua myös 
veneellä. Tehty työ luo hyvän alustan 
toiminnallisuuden kehittämiselle yhteistyössä 
yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Monipuolinen keskus 
erinomaisella sijainnilla
Vanhan Viitasaaren aluetta kehitetään 
erilaisilla maanrakennustöillä sekä 
toiminnallisuuksien kehittämisellä. 

Toimenpiteitä tehdään valittavan yrittäjän 
tarpeet ja toiveet sekä rakennuksen historia 
huomioiden. Rakennuksen historiallisista 
kerrostumista ja alueen kulttuurihistoriasta 
voi ammentaa sisältöjä yhteistyöverkostojen 
kanssa.
Yhteiskoulun sijainti ja siihen liittyvä 

historia tarjoaa virikkeellisen pohjan kehittää 
houkuttelevia palveluita kaupunkilaisille, 
vapaa-ajan asukkaille sekä matkailijoille. 
Vanha yhteiskoulu tulee toimimaan 
tulevaisuudessa monipuolisena matkailu-, kult-
tuuri- ja tapahtumakeskuksena.

Vanha yhteiskoulu on mahdollisuus Nelostien
liikenteen äärellä ja tärkeä osa Viitasaaren historiaa

Kesällä 2021 otetussa ilmakuvassa näkyvät alueella 
tehdyt maanrakennustyöt sekä vanhan yhteiskoulun 
sijainti Nelostien vieressä (oikeanpuoleisin ajorata).

Vanha Vanha 
yhteiskouluyhteiskoulu

Toteuta unelmasi Viitasaaren vanhalla yhteiskoululla - haemme yrittäjää! Hakemuksen voi jättää 
maanantaihin 30.11.2021 klo 15 mennessä, lisätiedot www.viitasaari.fi/toteutaunelmasi



Paikalliskulttuurista 
kumpuava kohtaamispaikka 
eri kohderyhmille
Toukokuussa 2021 aloitetun EU-rahoitteisen 
Pikkasen enemmän liiketoimintaa –projektin 
keskeinen tavoite on synnyttää yhteiskoulun 
tiloihin uutta ja vetovoimaista, erityisesti 
Viitasaaren paikalliskulttuurista sekä 
historiasta kumpuavaa liiketoimintaa yhdessä 
yrittäjien ja järjestöjen kanssa.
Suunnitelman lähtökohta on, että vanha 
yhteiskoulu toimisi teemoitettujen, uusien 
palveluiden ja tuotteiden myynti- sekä 
esittelytilana. Toiminnallinen ja virikkeellinen 
kulttuurikeskus toimisi myös Nelostien 
liikennevirtojen pysäyttäjänä, tuoden 
kaupungin palveluiden käyttäjiksi uusia 
asiakkaita. Kehittämistyöllä luodaan 
elämyksellinen kohtaamispaikka monille eri 
kohderyhmille.

Tuo omat näkemyksesi esiin 
toiminnan kehittämiseksi
Vanha Viitasaari -kulttuurikeskusta 
on toiminnallinen kokonaisuus, jonka 
kehittäminen etenee vaiheittain. Nyt tehtävä 
yrittäjähaku on ensimmäinen vaihe. Kahvila- 
ja ravintolapalveluiden rinnalla yrittäjä voi 
toimia yhteistyökumppanina tapahtumille sekä 
näyttelyiden järjestäjille ja vastata esimerkiksi 
rakennuksessa sijaitsevien pienmyymälöiden 
tuotteiden myynnistä.
Yhteiskoulun toiminnallisuuden kehittämiseksi 

ei ole laadittu yksityiskohtaista suunnitelmaa, 
vaan valittu yrittäjä on mukana kokonaisuuden 
suunnittelussa ja voi tuoda esille omia 
näkemyksiään sekä verkostotoimijoita.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Hannu Nevala, 040 1932 565, hannu.nevala@viitasaari.fi


