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• 38/68 asuu Anttolassa, 16/68 ei asu Anttolassa, 14 on mökkiläisiä, 
työläisiä ja entisiä asukkaita

• 42/68 oli sitä mieltä, että opasteet olivat selkeät. 24 olivat sitä mieltä, 
että ne ovat epäselvät.

Asutko Anttolassa? Ovatko opasteet mielestäsi 
selkeät?
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”Opastetaulut/kartat/infopiste”



Luontoretkikohteet

• Neitvuori 43/68

• Rakokallio 21/68

• Sydänmaan retkeilyreitti 18/68

• Hallavuori 11/68

• Tikaskaarteenvuoren 
kalliomaalaukset 1/68

Käytätkö seuraavia/löytyvätkö seuraavat 
helposti?
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Palvelut

• Majoituspalvelut 20/68

• Ravintola-kahvilapalvelut 
31/68

• Vuokravälineyritykset 12/68

• Risteilyt 4/68

• Hanhitila 6/68

• Harrasteet 5/68

• Leirintäalue 21/68

Muut

• Puukirkko 37/68

• Viljamakasiini 22/68

• Satama 34/68

• Lotjasaari 13/68

• Vanhan Hovin kartano 4/68

• Elämän lähde 2/68

• Koivula 18/68

• Uimaranta 18/68

• Urheilukenttä 13/68
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Luontoreitit
• Sisäisistä opastuksista usein puuttuu 

määrite mikä tai millainen kohde on 
kyseessä. Esim. pelkkä Neitvuori tai
Rakokallio kyltissä ei kerro varsinkaan 
matkailijoile juuri mitään.

• Neitvuori on ainoa, joka on hyvin 
opastettu. Missä on Hallavuori?

• Retkikohteille voisi olla nimikyltit teiden 
varsilla.

• Ainakin luontoretkikohteisiin teettäisin 
reittien alkupisteisiin sekä 
merkittävimpiin risteyspaikkoihin uudet 
kartalla varustetut opastaulut reilulla 
talkookorvauksella esimerkiksi 
paikalliselta urheiluseuralta Anttolan 
Urheilijoilta, joilla löytyy aineistoa ja 
osaamista. 

Miten opastus on puutteellista?
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Taajama-alue
• uimarannan opasteet tulisi 

olla jo kt62

• Joidenkin yritysten 
mainoskyltit esim. 
Tienvarsilla on kirjoitettu 
pienellä/ omatekemät 
käsinkirjoitetut, 
epäselkeät/säästä 
pilaantuneet. Kävelyteiden 
varsille Pieniä opaskylttejä, 
esim. Apteekki 50m ja muita 
yrityksiä ja niiden etäisyyksiä. 

• Kartta johonkin kylälle missä 
mitäkin on.

Anttola

• Kyltit satamaan puuttuvat

• 62 varrelle molempiin päihin 
isommat kyltit ja tietoa 
kylästä. Poikkea kylään tai 
jotain vastaavaa 

• Palveluja ei löydä google
mapsistä tai bingistä. 

• Mikkelintien kaupungin 
puoleisessa päässä on 
edelleen opastuskyltin merkki 
levikkeelle. Siellähän ei ole 
mitään.

Opastuksen puutteellisuutta kysyttiin useissa kohdissa. Tässä on kootut vastaukset.
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VINKKEJÄ:
• Kaikkiin yhteneväiset, huomion 

kiinnittävät opasteet. 

• Yhteneväiset Anttolan näköiset 
tievarsikyltit ja muutoin "visitanttola"-
sivujen ylläpitoon yksi ihminen. 

• Alueen yhteismarkkinoinnilla, alueen 
infotaulu

• Pienet opaskyltit etäisyyksineen 
keskeiselle paikalle, useita jos eri 
suunnissa. 

• Sataman veneiden tankkaus. Ihmiset 
jättävät veneen tankkaus pisteeseen 
lojumaan kauppa tai ravintola käynnin 
ajaksi. Tankkausalue merkittävä 
paremmin ja useampaan kohtaan kyltti, 
että vene siirrettävä pois tankkauksen 
jälkeen.

Miten opastus on puutteellista?
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Taajama-alue

• Ainakin vanhan hovin 
kartano kaipaa lisää 
opastusta.

• Harrastusmahdollisuudet ja 
nähtävyydet paremmin 
opastetuiksi

• Urheilukenttä. Ja sieltä on 
viety roskis pois, että se on 
kyllä välttämätön.

• Uimarannalle parempi 
opastus

Anttola
• 60 km/h nopeusrajoitus Imatrantielle 

Anttolan kohdalla, jotta olisi suurempi 
mahdollisuus että joku jopa kääntyisi 
kääntymään kylälle.

• Taajamasta ja sen palveluista 
suhauttaa tietämättään ohi, kun on 
vain tienpitäjän opastukset eikä 
varsinkaan edeltäviä ulkoilmatauluja 
("Satamasi Saimaalla + maininnat 
peruspalveluista). 

• Yhteismainontaa helposti luettavaan ( 
fontti riittävä) tauluun/tolppaan 62 
varteen 3 km ennen Anttolan 
molempiin päihin.

Opastuksen puutteellisuutta kysyttiin useissa kohdissa. Tässä on kootut vastaukset.
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Virheellisiä opasteitako?
Agassin infotaulu, Pajatien yritystaulu, sataman opastaulu, toimintansa lopettaneet 
liikekiinteistöt, Hermannintien opasteviitta puuttuu, ”Esim kirjasto on googlessa
väärässä paikkaa. Viljamakasiini puuttuu kartoista kokonaan. Samoin uimaranta. 
Matonpesupaikkaa ei ole merkitty mihinkään.”
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” Ajantasalla oleva 
kooste, 
vastuuhenkilö tai -
taho.”

”Taajamasta ja sen palveluista 
suhauttaa tietämättään ohi, kun on vain 
tienpitäjän opastukset eikä varsinkaan 
edeltäviä ulkoilmatauluja ("Satamasi 
Saimaalla + maininnat 
peruspalveluista). Sisäisistä 
opastuksista usein puuttuu määrite 
mikä tai millainen kohde on kyseessä. 
Esim. pelkkä Neitvuori tai Rakokallio 
kyltissä ei kerro varsinkaan matkailijoille 
juuri mitään.”
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