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ESIPUHE
Palvelukohteiden
maakunnallisessa
opastussuunnitelmassa
(EteläPohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on määritelty maakunnan opastusstrategiasta seuraavasti: ”Maakunnan opastusstrategian tarkoituksena on
parantaa palvelukohteiden viitoituksen laatutasoa, edistää palvelukohteiden
viitoituksen yleisten tavoitteiden toteutumista sekä lisätä sidosryhmien, erityisesti kuntien ja palvelujen viitoituskelpoisuutta suosittelevien toimijoiden,
tietoisuutta opastusasioissa. Maakunnan opastusstrategian avulla pyritään
omalta osaltaan edistämään maakuntaohjelman ja matkailustrategian sekä
niiden toimenpidesuunnitelmien toteutumista.”
Uuden palvelukohteiden viitoitusohjeen myötä Kuusiokunnissa Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri on lähdetty suunnittelemaan seudullista palveluopastussuunnitelmaa. Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa on kartoitettu
maakunnallisesti tärkeät viitoituskohteet ja sen pohjalta jatketaan seudullista
opastussuunnitelmaa. Työryhmässä ovat olleet mukana seuraavat henkilöt:
Jyri Saranpää, Kuortaneen kunta
Timo Myllymäki, Alavuden kaupunki
Juhani Ketola, Töysän kunta
Irma Kuoppala, Ähtärin kaupunki
Esa Simelius, Tiehallinto, Vaasan tiepiiri
Antti Pirttijoki, Tiehallinto, Lupapalvelut
Tuija Purjo, WSP Finland Oy
Eveliina Majuri, WSP Finland Oy
Kuusiokuntien seudullinen opastussuunnitelma on laadittu kesän ja syksyn
2009 aikana.
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1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT
Tiehallinto on laatinut uuden palvelukohteiden viitoitukseen ohjeen vuonna
2007. Se sisältää uudet viitoitusperiaatteet ja ohjeet käytettävien tunnusten
valintaan. Merkittävänä uudistuksena on otettu ruskea väri käyttöön vapaaajan matkailuun tarkoitettujen palveluiden osoittamiseen ja tunnuksien määrää on kasvatettu. Nykyiset palveluopasteet tulee uusia ohjeen mukaisiksi
vuoden 2013 loppuun mennessä.
Tiehallinto on laatinut Palvelukohteiden maakunnallisen opastussuunnitelman Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueille vuonna
2007. Kuusiokuntien Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri alueelle laaditaan
maakunnallisen opastussuunnitelman pohjalta palveluopasteiden seudullinen opastussuunnitelma. Osittain tarkastelua joudutaan tekemään paikallisellakin tasolla, johtuen alueelle sijoittuvista merkittävistä matkailukohteista
ja niihin liittyvistä liikennevirroista.

1.1

Tavoitteet

Tavoitteena on kartoittaa Kuusiokuntien alueelta palveluopasteiden nykytilanne, määrittää viitoitusperiaatteet ja edellisten pohjalta laatia palveluopasteiden suunnitelmat kullekin kunnalle.

2 PALVELUKOHTEIDEN JA OPASTUSMERKKIEN
NYKYTILANTEEN INVENTOIMINEN
2.1

Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma

Palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa on kartoitettu
Kuusiokuntien Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri alueella maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti merkittävät nähtävyydet, aktiviteettipaikat, matkailualueet,
leirintäalueet ja opastuspaikat.
Virallisten suositustenantajien suosittelemia viitoitettavia kohteita ovat:
- Kuortaneella Kuortaneen talomuseo ja Klemetti-museo sekä Ähtärissä Ähtärin kotiseutumuseo
- Eläinpuisto Ähtärissä
- Kuortaneella Ruonan taistelun muistomerkki, Alvar Aallon syntymäkoti ja muistoreliefi sekä Soile Yli-Mäyryn taidehalli. Ähtärissä Pirkanpohjan taidekeskus
Muiden tahojen viitoitettavaksi suosittelemia kohteita ovat:
- Kuortaneella Haapaniemen hiippakuntakartano
- Sarvikkaan kosket Kuortaneella
- Galleria Lasiateljé Myllynkivi ja Muistojen kappeli ja sankarihautausmaa Alavudella sekä Tuurin kauppakylä Töysässä.

Palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa on myös todettu
maakunnallisesti merkittäviksi palveluiksi tai kohteiksi Ähtärin eläinpuisto,
Kuortaneen vapaa-aikakeskus eli Kuortaneen urheiluopsito ja Tuurin kyläkauppakeskus.
Leirintäalueita Kuusiokunnissa ovat Sampsalampi Alavudella, Aholankangas
Kuortaneella, Sepänniemen lomakylä ja Onnela Töysässä sekä Ähtärin
eläinpuiston leirintäalue. Näistä Sampsalammella ei ole toimintaa tällä hetkellä, joten sitä ei esitetä viitoituksessa.
Maakunnallisessa opastussuunnitelmassa kappaleessa 3.4.1 on myös täsmennetty asioita, jotka tulee huomioida seudullista opastussuunnitelmaa laadittaessa.

2.2

Matkailuesitteet ja internet

Kuusiokuntien alueen palveluita kartoitettiin ennen maastokäyntien suorittamista matkailuesitteiden ja internetistä kuntien matkailusivustojen kautta.
Etukäteen kartoitetut palvelut sijoitettiin kartalle ja tietojen perusteella laadittiin suunnitelma maastokäyntejä ja opasteiden kuvaamista varten.

2.3

Maastokäynnit

Neljän eri maastokäynnin aikana valokuvattiin maastokäyntisuunnitelman
mukaiset nykyiset opasteet.

2.4

Haastattelut ja kyselyt

Palveluyrittäjiin oltiin yhteydessä lähinnä työryhmän edustajien kautta.

2.5

Inventointikartat

Inventointien perusteella laadittiin kustakin kuusiokunnasta nykyisten palveluopasteiden inventointikartta. Laaditut kartat auttoivat hahmottamaan alueen palveluopasteiden viitoituksen nykytasoa. Inventointikartat ovat liitteinä.

3 PALVELUKOHTEIDEN NYKYTILANTEEN
ANALYSOINTI
Inventointikarttojen perusteella Kuusiokuntien palvelukohteiden viitoituksen
nykytilannetta pystyttiin havainnoimaan kokonaisvaltaisesti. Palvelukohteiden viitoituksen nykytilassa huomattiin selkeää kirjavuutta. Yrittäjillä oli paljon omia mainoksiaan teiden varsilla, jotka eivät enää ole sallittuja. Opasteiden kunto oli paikoitellen huono ja palvelukohteiden toimintakin on vuosien
saatossa muuttunut, niin etteivät opasteiden tunnukset enää päteneet. Kuusiokuntien alueella samantasoisilla palveluilla on saattanut olla eri tasoisia
opasteita. Myös viitoitusetäisyydet ovat vaihdelleet.
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4 SEUDULLISTEN VIITOITUSPERIAATTEIDEN
MÄÄRITTÄMINEN
4.1

Yleiset tavoitteet

Palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa on asetettu palvelukohteiden yleisiksi tavoitteiksi:
• Kaikkien viitoitettavien palvelujen, nähtävyyksien, aktiviteettien ja
maaseutuyritysten tulee olla hyvätasoisia ja viitoituskriteerit täyttäviä
kohteita.
• Palvelukohteet osoitetaan viitoitusohjeiden ja alueellisten viitoitusperiaatteiden mukaisesti. Opastuksen tulee olla helposti luettavaa.
• Opastusmerkeissä käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuksia.
• Suurissa taajamissa ja matkailualueilla kohteeseen perille löytäminen
perustuu ensisijaisesti toimivan tieverkon viitoitukseen sekä opastuspaikan opastuskartassa annettuun tietoon tai tie- tai katunimeen ja
osoitenumeroon.
• Yrittäjiä tulee kohdella tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
• Liikenneturvallisuudesta tulee huolehtia merkkien oikealla määrällä ja
oikealla sijoittelulla.
• Opastuksella pyritään vähentämään mainostamistarvetta.
Taajamassa sijaitsevien kohteiden viitoitus aloitetaan vasta taajaman
sisällä. Näitä kohteita ei esitetä seudullisissa suunnitelmissa. Taajamista tulee tehdä erikseen paikalliset opastussuunnitelmat, joissa on tarkemmassa mittakaavassa tutkittu viitoitettavat kohteet ja taulujen sijainnit.

5 SEUDULLINEN PALVELUOPASTUSSUUNNITELMA
5.1

Alavuden palveluopastussuunnitelma

Palvelukohteiden maakunnallisessa opastussuunnitelmassa muiden tahojen
viitoitettavaksi suosittelemista kohteista Muistojen kappeli ja sankarihautausmaa Alavudella sijaitsevat taajamassa ja niitä ei esitetä seudullisessa
opastussuunnitelmassa.
Aikaisemmin Hotelli Puustelli opastettiin valtatie 18:lta ja kantatie 66:lta.
Kohde sijaitsee kuitenkin taajamassa ja uuden ohjeen mukaisesti opastus
aloitetaan vasta taajaman sisällä.

5.1.1

Opastuspisteet

Info läntinen
- opastettu vt 18:lta
- infopiste sijaitsee nuorisoseurantalon pihalla ja alue ei ole Tiehallinnon ylläpitämä paikoitusalue/levähdysalue
- pelkästään info-opastus

Info eteläinen
- opastettu kt 66 lta
- pysäköintialue
Info itäinen
- uusi pysäköintialue Töysän kunnan rajalla vt 18:lla, jolla sijaisisi sekä
Alavuden että Töysän infotaulut
Info pohjoinen
- opastettu kt 66:lta
- opastuspiste sijaitsee Alavuden puolella varalaskupaikan eteläpäässä pysäköintialueella

5.1.2

Aktiviteetit

Uimarannat
- Uimarannoista on opastettu ruskealla osoiteviitalla ja uimaranta tunnuksella keskustan alueella Vähäjärvi, Tusa ja Kirkkojärvi sekä hajaasutusalueella Kuorasjärvi, Iso Allasjärvi ja Ilosalo

5.1.3

Maaseutuyritykset

Ouran loma
- aamiaismajoituspaikka (n. 200 hlö), jossa tilausravintola
- B&B-tunnuksen kanssa ei ole suositella käytettävän ravintolatunnusta
- opastetaan vt 18:lta ja kt 66:lta ruskealla opastaululla B&Btunnuksella
Nummela
- päätoiminto aamiaismajoitus (30 hlö)
- opastetaan maantie 7071:ltä ruskealla osoiteviitalla ja ennakkomerkeillä
Galleria Lasiatelje Myllynkivi
- päätoiminto käsityöpaja
- epävirallisen tahon viitoitettavaksi kohteeksi suosittelema
- opastetaan ruskealla osoiteviitalla ennakkomerkein vt 18:lta
Alavuden Ratsastuskoulu
- - viitoitetaan kt 66:n varresta ruskealla osoiteviitalla ja ratsastuspaikan tunnuksella
Kaislan Kymppi-Turve
- viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla ilman tunnusta Pollarin tien varresta
Taidekeskus Harri
- ei ole virallisen tai muun tahon suosittelema
- viitoitetaan osoiteviitalla ja ennakkomerkeillä ilman tunnusta kt 66:lta
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5.2

Kuortaneen palveluopastussuunnitelma

Virallisten tahojen viitoitettavaksi suosittelemat Kuortaneen talomuseo ja
Klemetti-museo sijaitsevat taajamassa ja niiden opastus aloitetaan vasta
taajaman sisällä. Myös Alvar Aallon syntymäkoti ja muistoreliefi ovat viitoitettavaksi suositeltavia, mutta koska rakennus on yksityisomistuksessa ja
asuinkäytössä, kohdetta ei voida viitoittaa.
Haapaniemen hiippakuntakartano on muiden tahojen viitoitettavaksi suosittelema. Hiippakuntakartanon tarjoama palvelu ei kuitenkaan täytä vapaaajan matkailun palvelun kriteerejä. Kohde viitoitetaan mustalla osoiteviitalla
maantieltä 17524.
Hiekkaranta Bed & Breakfast sijaitsee Kuortaneen taajamassa ja viitoitus
aloitetaan taajaman sisältä.
Nokiotta sijaitsee taajamassa ja viitoitus aloitetaan taajaman sisältä.

5.2.1

Opastuspisteet

Info läntinen
- opastettu seututie 697:ltä
Info eteläinen
- opastettu kt 66:lta
- opastuspiste sijaitsee varalaskupaikan pohjoispäässä pysäköintialueella

5.2.2

Hotellit

Liikuntahotelli
- päätoiminto hotelli, lisäksi ravintola
- opastetaan sinisellä opastaululla hotelli ja ravintola tunnuksella kt
66:lta
- etelän suunnasta sijoitetaan ennakkotaulu 3 km:n päähän, jotta kohteeseen tulijat eivät turhaan käänny Kuortaneen keskustaan
Kuharanta
- päätoiminto hotelli, lisäksi ravintola ja kylpylä
- Kuharanta viitoitetaan kt 66:lta ja st 697:ltä ruskealla opastetaululla
- sijoitetaan Kuortane golf -opasteen kanssa samoihin pylväisiin

5.2.3

Retkeilymajat

Finnhostel Virtaniemi
- päätoiminto on majoitus (50 hlö), paikasta saa kuitenkin myös aamupalaa
- lisäksi myös kokouspalveluita
- viitoitetaan seututie 697:ltä sinisellä opastetaululla ja retkeilymajan
tunnuksella

5.2.4

Leirintäalueet

Aholankangas
- Aholankankaan leirintäalue sijaitsee Kuortaneen taajamassa Kuortaneenjärven rannassa, myös uimapaikka
- leirintäalueella mökkejä (n. 45 hlö), retkeilymaja (31 hlö) ja matkailuvaunupaikkoja (50 paikkaa)
- viitoitetaan sinisellä opastaululla, leirintäalue ja uimaranta –
tunnuksilla kantatie 66:lta

5.2.5

Levähdysalueet

Kuhapirtti
- Kuhapirtin levähdysalueella sijaitsee myös Cafe Rest Kuhapirtti, josta
saa ravintolapalveluita
- viitoitetaan kantatie 66:lta sinisellä opastaululla ja levähdyspaikan ja
ravintolan tunnuksilla

5.2.6

Ulkoilualueet

Urheiluopisto
- urheiluopiston alueella voi harrastaa monenlaista liikuntaa
- viitoitetaan päätoimintona ulkoilualue ja lisäksi uintipaikka
- opastetaan sinisellä opastaululla ulkoilualueen ja uintipaikan tunnuksilla kt 66:lta
- etelän suunnasta sijoitetaan ennakkotaulu 3 km:n päähän, jotta kohteeseen tulijat eivät turhaan käänny Kuortaneen keskustaan
- sijoitetaan samoihin pylväisiin liikuntahotellin opasteiden kanssa

5.2.7

Nähtävyydet

Soile Yli-Mäyryn taidehalli
- virallisen tahon viitoitettavaksi suosittelema ja se viitoitetaan ruskealla opastaululla ja muu nähtävyys tunnuksella kt 66:lta ja st 697:ltä
Ruonan taistelun muistomerkki
- virallisen tahon viitoitettavaksi suosittelema ja se viitoitetaan ruskealla opastaululla ja muu nähtävyys tunnuksella kt 66:lta
Ruonan silta
- ei ole virallisten tahojen suosittelema, joten se viitoitetaan ruskealla
osoiteviitalla ja muu nähtävyys tunnuksella
Suomen sodan opastuskeskus
- viitoitukselle ei ole suositusta, joten se viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla ja ennakkomerkeillä kt 66:lta ilman tunnusta

5.2.8

Aktiviteetit

Uimarannat
- Kirkkorannan, Länsirannan venesataman, Salmen, Ruonan ja Löyänjärven uimapaikat opastetaan ruskealla osoiteviitalla uimapaikan tunnuksella ja edellä luetelluilla teksteillä
Kalastuspaikat
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Sarvikkaan kosket viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla kt 66:lta kalastuspaikan tunnuksella
Kuortane Golf
- Kuortane golf viitoitetaan kt 66:lta ja st 697:ltä ruskealla opastetaululla
- sijoitetaan Kuharannan opasteen kanssa samoihin pylväisiin
-

5.2.9

Maaseutuyritykset

Vasumäki
- päätoimintona mökkimajoitus, lisäksi kesäaikaan aamiaismajoitusta
(majoituspaikat yhteensä 47 hlö:lle)
- opastetaan kt 66:lta ruskealla opastaululla
- kantatiellä sijoitetaan samoihin pylväisiin Petäjäniemen opasteiden
kanssa
Petäjäniemi
- päätoimintona mökkimajoitus (15 hlö)
- opastetaan kt 66:lta asti ruskealla opastaululla, koska on tarpeellista
esittää etäisyydet ja opastaa perille usean kääntymisen takia
- kantatiellä sijoitetaan samoihin pylväisiin Petäjäniemen opasteiden
kanssa
Sarvikkaan koskimökit
- päätoiminto mökkimajoitus (yht 25 hlö)
- sijaitsevat sarvikkaan koskien kalastuspaikan lähellä
- opastetaan ruskealla osoiteviitan ennakkomerkeillä kt 66:lta mökki
tunnuksella
- sijoitetaansamoihin pylväisiin Sarvikkaan koskien opasteen kanssa
Ratsastustalli Polestar
- päätoiminto ratsastuspaikka
- opastetaan osoiteviitalla maantien 6992 varresta
Arjan lomapiha
- päätoiminto aamiaismajoitus (15 hlö, kesällä 35 hlö)
- opastetaan osoiteviitalla ja ennakkoviitoilla maantien 6992 varresta

5.3

Töysän palveluopastussuunnitelma

Tuurin kauppakylä on muun tahon viitoitettavaksi suosittelema ja maakunnallisesti merkittävä ostospaikka, joka aiheuttaa ruuhkaa Tuurin suunnalla.
Kauppakeskuksia ei yleensä viitoiteta palveluopasteilla. Tuurin tapauksessa
viitoitus ratkaistiin opastustoimiston avulla, joka sijaitsee kauppakeskuksen
sisätiloissa. Kauppakeskus on tekstillisenä lisäkilpenä opastustoimiston
opasteessa.

5.3.1

Opastuspisteet

Info läntinen
- uusi pysäköintialue Alavuden kunnan rajalla vt 18:lla, jolla sijaisisi sekä Töysän että Alavuden infotaulut
Info taajama
- opastus vt 18:lta
- sijaitsee huoltoaseman pihassa
Info itäinen
- opastus vt 18:lta
- pysäköintialue, jolla sijaitsisi myös Alavuden info-taulu
Info pohjoinen
- opastus maantie 7060:ltä
- pysäköintialue

5.3.2
-

5.3.3

Opastustoimistot
Keskisen kyläkaupan tiloissa sijaitseva opastustoimisto
opastetaan sinisellä opastaululla, jossa tunnuksena opastustoimisto
ja teksti Töysä
Opastauluun lisäksi lisäkilvellä teksti Kauppakeskus
idän suunnasta ennakkotauluun lisätään myös huoltoaseman tunnus

Hotellit

OnnenTähti
- päätoiminto hotelli (70 hlö)
- hotelli OnnenTähti viitoitetaan valtatie 18:lta sinisellä opastalululla,
jossa tunnuksena hotelli
- sijoitetaan samoihin pylväisiin Onnelan opasteiden kanssa

5.3.4

Matkailuajoneuvoalueet

Onnela
- päätoiminto matkailuajoneuvoalue (200 sähköpaikkaa)
- Onnela viitoitetaan valtatie 18:lta sinisellä opastalululla, jossa tunnuksena matkailuajoneuvoalue
- sijoitetaan samoihin pylväisiin Onnelan opasteiden kanssa
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5.3.5

Nähtävyydet

Tonhin Äijän kivi
- ei ole virallisen tahon suosittelema viitoituskohde
- viitoitetaan luontokohteen tunnuksella ruskealla osoiteviitalla maantien 7072 varresta
Tohnin ristiraunio
- ei ole virallisen tahon suosittelema viitoituskohde
- viitoitetaan luontokohteen tunnuksella ruskealla osoiteviitalla TohniLuoma tien varresta

5.3.6

Aktiviteetit

Uimarannat
- Vuorenmaan, Lääkärinrannan, Koskimaan, Vähä Vuorenjärven, Valkialammen, Jouttilammen, Iso-Liesjärven uimarannat viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla ja uimaranta tunnuksella
Labyrinttimaailma
- viitoitetaan vt 18:lta ruskealla osoiteviitalla ja osoiteviitan ennakkomerkeillä, joissa tunnuksena on huvi- tai teemapuisto
- avoinna vain kesällä
Kartingrata
- avoinna päivittäin myös matkailijoille
- viitoitetaan vt 18:lta ilman tunnusta ruskealla osoiteviitalla ja ennakkomerkeillä

5.3.7

Maaseutuyritykset

Sepänniemi
- päätoiminto mökkimajoitus (64 hlö), lisäksi asuntovaunupaikkoja (20
paikkaa) ja telttapaikkoja sekä kahvio
- talvella avoinna tilauksesta
- viitoitetaan vt 18:lta ruskealla opastaululla, jossa tunnuksina mökki,
matkailuajoneuvoalue ja kahvio
Heikin tupa
- päätoiminto aamiaismajoitus, lisäksi mökki (yhteensä 30 hlö)
- viitoietaan maantieltä 7060 ruskealla opastaululla ja aamiaismajoituksen tunnuksella
- lisäksi ennakkomerkki etelästä saavuttaessa 3 km:n päähän
Koski-Tuurin kammarit
- päätoiminto aamiaismajoitus (17 hlö)
- viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla ja aamiaismajoitus tunnuksella
Tuurintieltä
Metsälän talli
- päätoiminto ratsastustalli
- viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla ja ratsastuspaikan tunnuksella Holkonkyläntieltä
Luomu Tuokko
- päätoiminto suoramyyntipaikka
- viitoitetaan vt 18:lta ruskealla opastetaululla ja suoramyyntipaikan
tunnuksella

5.4

Ähtärin palveluopastussuunnitelma

Pirkanpohjan taidekeskus on virallisten tahojen suosittelema viitoituskohde,
joka sijaitsee taajamassa ja sen opastus aloitetaan vasta taajaman sisällä.

5.4.1

Opastuspisteet

Info itäinen
- opastus vt 18:lta
- pysäköintialue
Info eteläinen
- opastus kt 68:ta
- pysäköintialue
Info läntinen
- opastus vt 18:lta
- pysäköintialue, jolla sijaitsisi myös Töysän info-taulu
Info taajama
- opastus kantatie 68:lta

5.4.2

Hotellit

Hotelli Mesikämmen
- päätoiminto hotelli, lisäksi ravintola ja kylpylä
- viitoitetaan nykyiseltä etäisyydeltä sinisellä opastaululla
- tunnuksina hotelli ja ravintola (kylpylää ei opasteta)
Honkiniemen kurssikeskus
- kurssikeskus, jossa rivitalohuoneistoja (82 hlö), lisäksi mökkejä (42
hlö) kesäaikaan, kokoustiloja
- aamiaistarjoilu ja kesällä lounas- ja päivällistarjoilua
- viitoitetaan sinisellä opastaululla kantatieltä 68 hotellin tunnuksella

5.4.3

Nähtävyydet

Kotiseutumuseo
- viitoitus esitetään tässä suunnitelmassa vt 18:lta, kotiseutumuseon
liittymä vt 18:lle tulee poistumaan tulevaisuudessa ja taulut siirretään
- ruskea osoiteviitta, tunnus museo
Ähtärin eläinpuisto
- päätoiminto eläintarha, lisäksi caravan-alue ja mökkimajoitusta, alueella myös Ähtäri-halli
- viitoitetaan nykyiseltä etäisyydeltä ruskealla opastaululla
- tunnus eläintarha, lisäksi matkailuajoneuvoalue ja golf (ks. Ähtärin
Golf alempana)
- sijoitetaan samoihin pylväisiin Hotelli Mesikämmenen opasteen
kanssa

17

5.4.4

Aktiviteetit

Uimarannat
- Kalliolammen uimaranta viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla st 621:ltä,
uimarantatunnus + teksti Kalliolampi
- Ähtärin keskustan uimaranta viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla Ostolantieltä ilman tunnusta, tekstillä Uimaranta
Kalastuspaikat
- Niemisjoki viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla vt 18:lta kalastuspaikan
tunnuksella
- Pakarinjoki viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla kt 68:lta kalastuspaikan
tunnuksella. Opaste sijoitetaan kantatiellä Vasikkaniemen opasteen
kanssa samoihin pylväisiin.
Ähtärin Golf
- Ähtärin golf sijaitsee samalla matkailualueella kuin eläinpuisto ja Hotelli Mesikämmen
- tunnus sijoitetaan eläintarhan opastauluun
5.4.5

Maaseutuyritykset

Puucot-majoitus
- päätoiminto mökkimajoitus (n. 16 hlö)
- viitoitetaan nykyiseltä etäisyydeltä vt 18:lta, koska perille on vaikea
löytää ilman opastusta mutkaisen tien vuoksi
- opastaulu, ruskea, tunnus: mökki
Hyvölän talo
- päätoiminto mökkimajoitus (väh. 25 hlö), lisäksi aamiaismajoitusta
kesäaikaan
- viitoitetaan nykyiseltä etäisyydeltä ruskealla opastaululla, mökkitunnuksella
Mikon Majat
- päätoiminto mökkimajoitus, lisäksi SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu
- viitoitetaan nykyiseltä etäisyydeltä ruskealla opastaululla
- tunnukset: mökki ja ratsastuspaikka
Vasikkaniemi
- Vasikkaniemen alueella on kaksi majoitusyrittäjää, jotka usein sekoitetaan toisiinsa
- Vasikkaniemen erä- ja lomamökit, päätoiminto mökkimajoitus (väh.
10 hlö)
- Wasikkaniemen mökkilomat, päätoiminto mökkimajoitus (alle 10 hlö)
- opastetaan kt 68:lta ruskealla osoiteviitan ennakkomerkillä, jossa
tekstinä Vasikkaniemi (jolla tarkoitetaan Vasikkaniemen aluetta)
- myöhemmin maantieltä 17133 molemmille yrittäjille oma osoiteviitta
Vanha Aleksanteri
- päätoiminto mökkimajoitus (väh. 10 hlö)
- viitoitetaan kantatie 68:lta osoiteviitan ennakkomerkeillä, tunnus
mökki
Valkeisen loma
- päätoiminto aamiaismajoitus, ympärivuotinen (n. 30 hlö)
- viitoitetaan nykyiseltä etäisyydeltä vt 18:lta ruskealla opastaululla
- nimi Valkeisen loma (entinen nimi Valkeinen on myös järven nimi),
tunnus B&B

Hankaniemen tila
- päätoiminto aamiaismajoitus (40 hlö)
- viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla maantieltä 17233, tunnus B&B
Lehtopeat turvehoitola
- turvehoitola ja suoramyyntipaikka, ei sopivaa tunnusta
- viitoitetaan ruskealla osoiteviitalla ilman tunnusta ennakkomerkeillä
kantatie 68:lta

6 YLEISÖTILAISUUS
Yleisötilaisuus järjestettiin 29.9.2009 Alavudella, Elinkeinotalolla. Tilaisuuteen saapui viisi suunnitelmista kiinnostunutta yrittäjää. Lisäksi muutaman
yrittäjät olivat olleet ennen tilaisuutta työryhmän jäseniin yhteydessä.
Yleisötilaisuudesta saatu palaute otettiin huomioon ohjeistuksen mahdollistamissa puitteissa.
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