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SAMMAN FATTNING  

Vägvisningsplanen  för landskapets serviceanläggningar  är en  strategisk  plan 
 för landskapet, i vilken  man  utreder områdets särdrag i fråga om  service  för 

vägtrafikanterna, utarbetar  en  strategi för utvecklingen av vägvisningssyste
-met på  lång sikt samt organiserar handläggningen av vägvisningsärenden 

 på  landskapsnivå. Planen tjänar speciellt experter inom vägvisningen, hand-
läggare av skyltningstillstånd och vägvisningens intressentgrupper, samt styr 
regionala vägvisningsplaner som görs upp i ett senare skede.  

De  viktigaste sevärdheterna, aktiviteterna, turistmålen, campingplatserna 
och informationsställena i Södra Österbottens, Österbottens och Mellersta 
Österbottens landskap kartlades och prioriterades i samarbete med instan-
ser som ger rekommendationer om  de  olika anläggningarnas lämplighet för 
vägvisning samt med kommunerna och andra intressentgrupper. Resultatet 
av prioriteringen kommer i framtiden att utnyttjas  bland  annat vid bestäm-
ningen av vägvisningssätten för anläggningarna i samband med uppgöran-
det av planerna för informationsmärken och handläggningen av skyltnings-
tillstånd. För ändamålet delades varje landskap upp i regionala planerings-
områden för uppgörande av detaljerade  planer  för informationsmärken. Av-
sikten  är  också att i varje landskap grunda  en samarbetsgrupp  för vägvis-
ningen, med uppgift att sammanträda årligen eller vid behov oftare för att föl-
ja upp hur vägvisningsstrategin för landskapet genomförs, behandla  de  regi-
onala vägvisningsprincipernas funktion samt kontrollera att uppgifterna som 
kartlades i vägvisningsplanen för landskapet  är  aktuella. Arbetsgruppen har 
också i uppdrag att förbättra kännedomen om vägvisningsärenden  bland in-
tressentgrupperna. Då samarbetsgruppernas  verksamhet har stabiliserats 
skall  man  undersöka möjligheten att sammanslå samarbetsgrupperna i  de 

 tre landskapen  till en  enda  organisation. 

En  separat vägvisningsstrategi gjordes upp för varje landskap. Ärenden som 
 togs  med i strategin inkluderar att grunda  en samarbetsgrupp  för vägvis-

ningen, inleda uppgörandet av regionala vägvisningsplaner för  service-
anläggningarna och iståndsätta informationsställena. Att föra vägvisnings- 
strategierna framåt  är en  långsiktig och kontinuerlig  process,  där  en  av hörn-
stenarna för framgång  är  fungerande samarbete med intressentgrupperna. 

Det kanske mest centrala målet för vägvisningsplanen för landskapet  är  att 
utöka informationen mellan Vägförvaltningen och intressentgrupperna i väg- 
visningsärenden samt att starta ett interaktivt samarbete. Vägförvaltningen 
har också i framtiden beslutanderätt i fråga om placeringen av  informations-
märken vid landsvägarna,  men de  allmänna målen för vägvisningen  till  ser-
viceanläggningar, exempelvis jämlikt bemötande av företagarna, uppnås 
bäst genom  en regional vägvisningsplanering  och samarbete med intres-
sentgrupperna. Behovet av samarbete utökas också av  de  omfattande änd-
ringar i fråga om informationsmärkena som genomfördes i februari  2007, då 

 användningen av bruna skyltar utvidgades och nya informationsmärken  togs 
 i bruk. Vägvisningen  till  serviceanläggningarna skall förnyas i enlighet med 

 de  nya anvisningarna före slutet av  år 2013.  För informationsställenas  del 
 skall skyltningen förnyas redan före slutet av  år 2009.  

Vid Vägförvaltningen har handläggningen av skyltningstillstånd  på  riksnivå 
förlagts  till  Tammerfors i oktober  2006.  För varje informationsmärke som 
placeras i terrängen krävs ett skyltningstillstånd. 



FÖRORD 

Vägförvaltningens  Vasa  vägdistrikt inledde i januari  2007  uppgörandet av  en 
 vägvisningsplan  för serviceanläggningarna i alla landskap inom området. 

Resultaten av arbetet för alla tre landskaps  del  har nedtecknats i  en  finsk-
språkig  plan.  För landskapet Österbotten har också gjorts upp  en  separat 
svenskspråkig  plan.  Vägvisningsplanerna  för landskapen Södra Österbotten, 
Österbotten och Mellersta Österbotten har gjorts upp i enlighet med  de  nya 
anvisningarna för uppgörandet av Vägförvaltningens regionala vägvisnings - 
plan.  

Vägvisningsplanerna  för landskapen Södra Österbotten, Österbotten och 
Mellersta Österbotten har gjorts upp genom intensiv växelverkan med kom-
munerna inom området, Södra Österbottens landskapsförbund, Södra Ös-
terbottens landskapsmuseum,  Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy,  Mellersta  Os-

terbottens  landskapsförbund, Västra Finlands miljöcentral, Forststyrelsen, 
Österbottens landskapsförbund, Österbottens Turism rf, Österbottens  muse-
um,  Österbottens konstkommission samt Museiverket och Finska Camping-
platser il. För lokala intressentgrupper har  under  arbetets gång i tre olika 
skeden organiserats  informations-  och presentationsmöten, där  man  har be-
rättat om arbetets mål och resultat samt samlat  in  deltagarnas åsikter om re-
sultaten och riktlinjer för att föra arbetet vidare. Ett centralt mål för mötena 
var dessutom att förbättra kännedomen om vägvisningsärenden  bland in

-tressentgrupperna.  Referensmaterial sändes ut  på  förhand för  informations- 
och presentationsmötena, och protokoll gjordes upp över mötena. Intres-
sentgrupperna hade också möjlighet att kommentera vägvisningsplanen för 
landskapet medan planen ännu var  på  utkaststadiet. lntressentgruppernas 

 respons hade  en  betydande inverkan  på  slutresultatet. 

Instanserna som ger rekommendationer om  de  olika anläggningarnas lämp-
lighet för vägvisning ombads i början av arbetet att lämna ett utlåtande.  I 

 slutskedet hade instanserna som lämnat utlåtanden möjlighet att precisera 
sina tidigare utlåtande utgående från hur planen framskridit och intressent- 
gruppernas ställningstaganden. 

Det egentliga planeringsarbetet har styrts av  en  arbetsgrupp som verkar  un-
der  vägdistriktet. Arbetsgruppen har bestått av  Otto  Kärki  (ordförande fram 

 till 1.9.2007),  Veijo Voutilainen  (ordförande från och med  1.9.2007)  och  Esa 
 Simelius  från Vägförvaltningens  Vasa  vägdistrikt samt  Reijo  Vaarala  (sekre-

terare) från  Insinööritoimisto  Liidea  Oy.  

Planen har gjorts upp av  Insinööritoimisto  Liidea  Oy,  där  Reijo  Vaarala,  Jussi 
Lassila  och  Jyrki  Suorsa  har ansvarat för arbetet.  

Vasa,  december  2007  

Vägförvaltningen 
 Vasa  vägdistrikt 
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I  INLEDNING  

1.1  Planens uppbyggnad  

Den  finskspråkiga vägvisningsplanen för serviceanläggningar i Södra Öster-
botten, Österbotten och Mellersta Österbotten inkluderar delar som  är  ge-
mensamma för alla tre landskapen samt separata landskapsspecifika delar.  I 

 punkterna  1-2  presenteras frågor som  är  gemensamma för landskapen.  I 
 punkterna  3-5  går  vi  för  de  enskilda landskapens  del  igenom kartläggningen 

av nuläget, principerna för utvecklingen av informationsställena, bestäm-
ningen av landskapets viktigaste tjänster och serviceanläggningar, regionala 
planeringsområden, landskapets vägvisningsstrategi och landskapets sam- 
arbetsgrupp för vägvisningen. 

Översättningen  till  svenska av planen gäller endast landskapet Österbotten.  

1.2  Regionala  vägvisningsplaner  för serviceanläggningar  

_____ 	Med  en regional  vägvisningsplan  för serviceanläggningar avses  en  heltäck- 
/ 	 ande granskning av ett vidstrackt omrade dar  man tar  i beaktande vagtrafi- 

\ 	kanternas och serviceleverantörernas behov samt lokala förhållanden för att  
nå  flexibla och rättvisa skyltningslösningar.  I  principerna för  den  regionala 

LOKAL  NiVA 	) 	vägvisningsplanen för serviceanläggningar  är  det möjligt att precisera  de all- 
I 	männa  skyltningsprinciperna  så  att  de  bättre passar  de  regionala förhållan- 

\ 	REGIONAL 	/ 	 . 
NIvA 	 dena.  De  regionala vagvisningsplanerna indelas utgaende fran planerings- 

uppgörande av 	 område i  planer på  landskapsnivå,  regional  nivå och lokal nivå.  Den situation  
vagvusningsplaner 	 ..  som efterstravas  for  vagvisningssystemet uppnas  bast  genom att inleda pla-

neringen med  planer på  landskapsnivå.  

I  vägvisningsplanen  för landskapet utreds områdets särdrag, skapas  en 
 helhetsbild av landskapets serviceutbud, styrs uppgörandet av regionala 

vägvisningsplaner, utarbetas  en  vägvisningsstrategi  för utveckling av väg-
visningen  på  lång sikt samt organiseras handläggningen av vägvisnings- 
ärenden.  I  vägvisningsplanen  för landskapet uppgörs inga  planer  för infor-
mationsmärken för  den situation  som eftersträvas,  men  efter granskningen 

 på  landskapsnivå finns i  de  regionala vägvisningsplanerna jämförbara  data 
 över  de  övriga regionernas serviceutbud.  Då  blir planerna  på regional  nivå 

enhetliga och sinsemellan jämförbara.  

I den  regionala vägvisningsplanen,  som omfattar flera kommuner eller 
vägavsnitt, kartläggs alla serviceanläggningar som potentiellt skall skyltas 
inom det granskade området, inventeras  den  nuvarande skyltningen, preci-
seras  de  allmänna skyltningsprinciperna  så  att  de  bättre passar  de  regionala 
förhållandena och uppgörs  på  kartorna  planer  för informationsmärken för 

 den situation  som eftersträvas.  De  regionala planeringsområdena bestäms i 
allmänhet i vägvisningsplanen för landskapet.  Den  regionala vägvisnings- 
planen fungerar som ett av  de  viktigaste dokumenten för skyltningstillstån-
den och spelar  en  nyckelroll i  den  flexibla och  på  riksnivå enhetliga hand-
läggningsprocessen för serviceanläggningarnas skyltningstillstånd. 
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En  lokal vägvisningsplan  behövs  då  ett stort serviceutbud finns samlat 
inom ett litet område.  I den  lokala vägvisningsplanen ingår motsvarande 
uppgifter som i  den  regionala vägvisningsplanen,  men på  grund av det stora 
serviceutbudet tvingas  man  av omständigheterna  till  att i fråga om skyltning-
en finna alternativa lösningar, exempelvis genom  aft  utveckla ett  system  av 
informationsställen.  

1.2.1  Anvisning för uppgörande av  regional  vägvisningsplan  för 
serviceanläggningar  

De  olika vägdistriktens regionala vägvisningsplaner för serviceanläggningar 
bör  till  sitt innehåll vara enhetliga och sinsemellan jämförbara. För att under-
lätta uppgörandet färdigställdes i maj  2007  anvisningen  "Palvelukohteiden 

 alueellisen opastussuunnitelman laatiminen, VÄGF-2100051-07",  som be-
stämmer  de  olika nivåerna för regionala vägvisningsplaner och ger anvis-
ningar för uppgörandet och organiseringen av  planer på  olika nivåer. Publi-
kationen  är  tillgänglig  på  adressen www.tiehallinto.fi/julkaisut  (på  finska).  

1.2.2  Nya informationsmärken och symboler för serviceanlägg-
ningar  

I  februari  2007 togs  nya trafikmärken i bruk i vägvisningen  till  serviceanlägg-
ningar och användningen av bruna informationsmärken utvidgades. Vägvis-
ningen skall förnyas i enlighet med  de  nya symbolerna och informationsmär-
kena före slutet av  år 2013.  lnformationsställenas  skyltning skall i alla  fall  för-
nyas redan före slutet av  år 2009.  

Vägvisningen  till  serviceanläggningar som uppfyller skyltningskriterierna kan 
genomföras med hjälp av informationsmärken med symboler för servicean-
läggningarna i enlighet med bestämmelserna i vägtrafikförordningen.  Om 

 ingen egen  symbol  har bestämts för anläggningen i vägtrafikförordningen 
kan  den  i allmänhet  visas  med hjälp av  en  adressvägvisare  till  servicean-
läggning utan  symbol,  om anläggningen anses nödvändig för vägtrafikanter-
na. Bottenfärgen  på  serviceanläggningens informationstavia kan vara blå el-
ler brun i enlighet med servicen som skyltas  på  tavlan. Adressvägvisaren för 
serviceanläggning och förhandsmärket för denna har alltid brun bottenfärg. 
Märken med brun bottenfärg visar i första  hand  serviceanläggningar avsed-
da för turism och märken med blå bottenfärd sådana allmänna resetjänster 
som inte har någon klar huvudsaklig målgrupp. 
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mmm  OE 	 _ 
lnfomations- lntomat1ons- 	Första 	Bitverkstad 	Bensin- 	Hotell eller 	Matserverirrg 	Cafe  eller 	Toalett 	Vandrarhem Campingplats  

	

stalle 	byrä 	hjälpen 	(721) 	station 	motell 	(724) 	snabbmat- 	726) 	(731) 	(733) 

	

(711) 	(712) 	 (715) 	 (722) 	(723) 	 stalle 
_ 	 (725) 

	

Plats  töq 	Rastplats 	Parkenng 	Fnlutts- 
husvagnar 	(741) 	(677) 	omrade  

	

(734) 	 (742)  

TURIS1VAGAR 	 SEVÄRDHETER  

cu  ___ 

 ffi  '©  EI EI  $  
Museum  eller 	Världsarv 	Maturobjekt 	Utsiktsplats  DjurgArd  efter 	Annan  

______________ 	______________ 	 historisk 	(7725) 	(772c) 	)772d( 	d1urparlr 	sevãrdhet  
byggnad 	 (772e) 	(7721) 
(772a)  

AKTiVITETER 	 _____  LANDSBYGDSFÖRETAG  

B&B  IIIIIE1I3]lI  

	

Badplats 	Fiskeplats 	Skidlift 	Goithana 	Nöjes- eller 	Slug- 	Rum  och 	Direkt- 	Hantverks- 	Husdjurgárd 	Ridning  

	

(773a) 	)773b) 	(77ff 	(773.-i) 	temapartc 	irrkvarlenng 	frukost 	hIjaing 	verkstad 	(774e) 	(7741) 
(773e1 	 (774a) 	)774b) 	(774c) 	(774d)  

Bild  1.  Symboler som skall användas i vägvisningen  till  serviceanläggningar.  

MANSIKOITA  
Avfartsvisare  for  

Tunstväg 	 seiceanäQnlnc1 	 400 m  

Adressvägvtsare  tt)) 
serviceanläggning  

Förhandsmärlce  för 

adressvägvisare tu) 
 servicean(äggnlng  

Märke som används för att  visa  ett 
 tuI(falligt tärsäljningsställe  

[ DE M  

Marken  som används för att  visa  
evenemang för  aumänheten  (nformationstavla  för 	Informationstavia  för  

servicean(aggning 	servicean(äggning 
avtypA 	 avtypB 

Bild  2.  Informationsmärken som skall användas i vägvisningen  till  servicean-
läggningar.  
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1.2.3  Vägvisning  till  serviceanläggningar  -  nya anvisningar  

De  nya informationsmärkena för serviceanläggningar och  den  utvidgade an-
vändningen av bruna skyltar orsakade ändringar i  de  riksomfattande anvis-
ningarna för vägvisning  till  serviceanläggningar.  I  samband med ändringen 
av informationsmärkningen gjordes också några aktuella preciseringar av 
användningen av och skyltningskriterierna för "gamla informationsmärken för 
serviceanläggningar". Ändringar har kunnat göras  I  skyltningskriterierna för 
serviceanläggningar, vägvisningsavstånden, vägvisningssätten och informa-
tionsmärkenas färger och utseende. Exempelvis klarlades användningsprin-
ciperna för serviceanläggningarnas informationstavlor och landsbygdsföre-
tagens vägvisning.  

I de  nya anvisningarna för vägvisning  till  serviceanläggningar har för många 
anläggningar bestämts  en  instans som ger rekommendationer om anlägg-
ningens lämplighet för vägvisning  (se  tabell  1),  vars tjänster används för att 
bevilja skyltningstillstånd och göra upp regionala vägvisningsplaner. Avsik-
ten  är  att också i övrigt förbättra samarbetet mellan Vägförvaltningen och  in

-tressentgrupperna  I  fråga om vägvisningen  till  serviceanläggningar.  

De  nya anvisningarna för vägvisning  till  serviceanläggningar betonar bety-
delsen av regionala vägvisningsplaner.  I den  regionala planeringen  är  det 
möjligt att precisera  de  allmänna skyltningsprinciperna  så  att  de  bättre pas-
sar  de  regionala förhållandena.  De  regionala skyltningsprinciperna får i alla 

 fall  inte strida  mot de  allmänna skyltningsprinciperna.  

Praxis  för beviljandet av skyltningstillstånd för serviceanläggningar ändrades 
i oktober  2006, då  handläggningen av skyltningstillstånd  på  riksnivå koncen-
trerades  till en  enda  plats.  Vägförvaltningens Tillståndsservice finns i Tam-
merfors.  I  framtiden  är  skyltningstillstånden för alla informationsmärken för 
serviceanläggningar som placeras vid landsvägarna tidsbundna i allmänhet 
med  en  gräns  på  fem  år.  

Ovannämnda frågor har behandlats  I  detalj i Vägförvaltningens anvisning 
"Palvelukohteiden viitoitus,  VA  GF-2 1000021-07".  Publikationen  är  tillgänglig 

 på  adressen www.tiehallinto.fi/iulkaisut  (på  finska). 
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12.4  lntressentgrupper  för vägvisningen  till  serviceanlägg-
ningar 

Vägförvaltningens viktigaste uppgift i vägvisningen  till  serviceanläggningar  är 
 att fungera som tillståndsmyndighet i fråga om informationsmärken som pla-

ceras vid landsvägarna. Vägförvaltningen fungerar också som expertinstans 
för vägvisningen och övervakar genomförandet av vägvisningen  på  vägnä-
tet. Kommunernas viktigaste uppgift  är  att fungera som tillståndsmyndighet i 
fråga om skyltning  på  gatorna samt sörja för informationsställenas ända-
målsenliga  standard.  

Utöver Vägförvaltningen och kommunerna hör  till  intressentgrupperna  för 
vägvisningen  till  serviceanläggningar också  bland  annat instanserna som 
ger rekommendationer om olika anläggningars eller tjänsters lämplighet för 
vägvisning och företagarna som erbjuder tjänsterna. 

Tabell  1.  Instanser som ger rekommendationer om lämplighet för vägvisning. 

Rekommenderande instans Ger rekommendationer om 

Museiverket Betydande  museum,  historisk byggnad 
eller  byggnadshistoriskt  objekt 

Betydande historisk sevärdhet 

Länets konstkommission 
Betydande konstnärlig sevärdhet 

Områdets miljöcentral Betydande natursevärdhet eller värde-
fullt naturobjekt  

Forststyrelsen  Nationalpark, naturcentrum eller bety -
dande naturskyddsområde 

Föreningen Finlands  turistor-  
ganisationer— FFTO  I  Turistbyrå som fått rätt att använda  

den  internationella gröna i-skylten 

Finska Campingplatser Campingplatser och områden för hus- 
vagnar (i oklara  fall)  

Matkailu-  ja  Ravintolapalvelut  
MaRa ry  Hotell och motell (i oklara  fall)  

Finlands  Vandrarhemsorga-  
nisation - SRM  Vandrarhem, dvs,  hostel  (i oklara  fall)  

Finlands  Goliförbund  
Golfbanor (i oklara  fall)  

Finlands  R'ttarförbund  
Ridning (i oklara  fall)  

Centralorganisationen för 
Finlands fritidsfiske Fiskeplatser (i oklara  fall)  



14 	 Vägvisningsplan  för landskapets serviceanläggningar 
INLEDNING  

1.2.5  Allmänna mål för vägvisning  till  serviceanläggningar  

De  allmänna målen för vägvisning  till  serviceanläggningar  är:  

-  Alla tjänster, sevärdheter, aktiviteter och  Iandsbygdsföretag  som märks 
ut skall vara högklassiga objekt som uppfyller skyltningskriterierna. Väg-
visningen med tillhörande symboler ger vägtrafikanterna  en  klar bild av 
tjänsternas natur och kvalitet. Därför  är  det viktigt att informationen  till 

 vägtrafikanterna  är  korrekt och att servicens  standard  motsvarar  informa-
tionsmärkn  ingen.  

-  Vägvisningen  till  serviceanläggningarna genomförs i enlighet med anvis-
ningarna för skyltning och  de  regionala skyltningsprinciperna. Vägvis-
ningen skall vara lättläst,  så  det rekommenderas att  man  använder god-
kända symboler och  lättiörståelig  text I  vägvisningen  till  serviceanlägg-
ningarna.  

-  På  informationsmärkena används endast symboler i enlighet med väg-
trafikförordningen. Symbolerna  på  informationsställenas informationskar -
tor skall också vara enhetliga och internationellt förståeliga.  

-  I  stora tätorter och turistområden hittar besökare fram  till  anläggningarna 
i första  hand på basis  av fungerande skyltning  på  vägnätet,  information 
på  informationsställets karta samt väg- eller gatunamn och adressnum-
mer i enlighet med adressystemet. Av praktiska skäl blir  man  ofta tvung-
en att begränsa vägvisningen  på  grund av det stora antalet objekt och 

 den  mest rättvisa lösningen för skyltningen får  man  i allmänhet genom 
att organisera vägvisning  på  ett informationsställe.  På  landsvägsinforma-
tionsställena  I  utkanterna av  en  tätort kan vägvisningen vid behov ordnas 
med hjälp av  anläggningsspecifik  skyltning.  

-  Företagarna skall bemötas jämlikt och rättvist. Därför skall alla företagare 
 under  samma förhållanden erbjudas samma möjligheter  till  vägvlsning  till 

sin  serviceanläggning.  

-  I  alla skyltningslösningar skall trafiksäkerheten vara ett av  de  viktigaste 
kriterierna. Därför  är  det viktigt att  en  alltför stor mängd informationsmär -
ken inte försämrar bilistens möjligheter att handla säkert och att bristen 

 på  skyltning eller felplacering av informationsmärken inte orsakar över-
raskande  beslutsfattandesituationer. 

-  Med vägvisningen eftersträvas  en  minskning av behovet av reklam. Till-
ståndsmyndigheten måste kunna övervaka  den  rådande situationen och 
sörja för att det inte finns olovliga informationsmärken eller reklam vid 
landsvägar och gator.  

1.3  Vägvisningssystemets  struktur med tre nivåer 

Vid landsvägen  är  avsikten att skyltningen tillsammans med  en  ändamålsen-
lig vägkarta, som vägtrafikanten bekantar sig med före avresan, skall infor-
mera vägtrafikanten om  den  bästa rutten  till  ett visst objekt. Vägvisningen  till 

 serviceanläggningarna kompletterar  ruttinformationen  genom att  visa  vägtra-
fikanten vägen  till  tjänster som denne kan behöva  under sin  resa. Vägvis -
ningssystemets  struktur består av tre nivåer  (se  bild  3).  
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Nivå  I  -  Vägkartor och skyltning  på  vägnätet 

Vägtrafikanten orienterar sig  på  vägnätet  till de  serviceanläggningar som 
finns  på  vägkartan genom att jämföra vägkartan och skyltningen  på  vägnätet 
med varandra. Det  är  möjligt att orientera sig  på  vägnätet genom att  på  väg-
skyltarna identifiera  de  vägnummer och geografiska egennamn som finns  på 

 vägkartan,  så  att inga språkliga  problem  uppstår. 

Nivå  2  - lnformationsställen  

Då  vägtrafikanten vill  ha  mångsidigare och mer detaljerad  information än 
 vägkartan erbjuder om var tjänster och objekt ligger i omgivningen, kan han 

eller hon stanna vid ett informationsställe som  är  märkt  på  vägkartan eller 
skyltat.  På  informationsstället kan vägtrafikanten kontrollera sitt läge  på  väg-
kartan, ifall det var osäkert.  Då  vägtrafikanten anländer  till  informationsstället 
stöter han eller hon först  på  minst  en regional  informationskarta  (in forma

-tionsställe),  placerad antingen utomhus eller inomhus, samt eventuellt också 
 en  interaktiv informationsterminal eller turistrådgivning (informationsbyrå), 

placerad inomhus.  

En  viktig uppgift för informationsställena  är  att vägleda vägtrafikanterna  till 
den  väg som leder  till den  slutliga destinationen. Från ett välutrustat informa-
tionsställe kan vägtrafikanten  få  med sig  en  karta som presenterar områdets 
turistservice och säkerställer att  man  når fram  till  destinationen. 

Nivå  3  -  Lokal skyltning 

Vägtrafikanten hittar fram  till sin destination  med hjälp av lokal skyitning. 
Basverktyg för  den  lokala skyltningen  är  väg- och gatunamnskyltar som stö-
der adressystemet, samt vägskyltar som vägleder vägtrafikanterna  till  närlig-
gande, lokala och speciella objekt. Dessa kompletteras vid behov med in-
formationsmärken för serviceanläggningarna och adressvägvisare som be-
skriver olika funktioner. 

Nivå  1:  Vägkartor och skyltning  på  vägnätet  

HKYLÄ59)Iu 4  

AT 

0•  

Bild  3.  Vägvisningssystemets  struktur med tre nivåer (Källa: Vägfötvalt-
ningens anvisning: Palvelukohteiden viitoitus,  VA  GF-2 1000021-07).  
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2  PLANENS MÅLSÄTTNINGAR  

Vägvisningsplanen  för landskapets serviceanläggningar  är en  strategisk  plan 
 för landskapet, i vilken  man  utreder områdets särdrag, utarbetar  en  vägvis-

ningsstrategi för utvecklingen av vägvisningssystemet  på  lång sikt och orga-
niserar handläggningen av vägvisningsärenden. Planen tjänar i första  hand 

 experter inom vägvisningen, tillståndshandläggare och vägvisningens intres-
sentgrupper. 

Målsättningarna för vägvisningsplanen för landskapets serviceanläggningar 
 är  att: 

-  kartlägga betydande sevärdheter, aktiviteter, turistområden, camping-
platser och informationsställen i landskapet och  på  riksnivå 

-  i samarbete med intressentgrupperna bestämma  de  mest betydande 
och lockande tjänsterna och serviceanläggningarna i landskapet utgå-
ende från  den  nuvarande kartläggningen 

-  bestämma utvecklingsprinciperna för informationsställena och utarbeta 
 en vision  för samarbetsmodellerna 

-  bestämma  de  regionala och lokala planeringsområdena 
-  grunda landskapets samarbetsgrupp för vägvisningen  till  serviceanlägg-

ningar och bestämma verksamhetsmodellerna för gruppen 
-  tillsammans uppteckna  en  vägvisningsstrategi  för landskapet. 

Det centrala målet för vägvisningsplanen för landskapets serviceanlägg-
ningar  är  att förbättra kännedomen om vägvisningsärenden  bland  intres-
sentgrupperna, speciellt kommunerna och olika aktörer som ger rekommen-
dationer om olika tjänsters lämplighet för vägvisning, samt att skapa ramar 
för framgång i fråga om  de  regionala vägvisningsplanerna och för ett lång-
siktigt samarbete mellan intressentgrupperna. Planens målsättning  är  att sty-
ra uppgörandet av  de  regionala vägvisningsplanerna samt säkerställa att  de 

 regionala planerna  är  enhetliga. 
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3  LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN  

3.1  Kartläggning av nuläget 

Nuläget har kartlagts i fråga om betydande sevärdheter, aktiviteter, turistom-
råden, campingplatser och informationsställen i landskapet och  på  riksnivå. 
Kartläggningen har genomförts i samarbete med instanser som ger rekom-
mendationer om sevärdheternas lämplighet för vägvisning samt med kom-
munerna och andra  intressentgrupper  (se 1.2.4).  

Alla objekt som för närvarande skyltas som sevärdheter  på  landsvägarna 
uppfyller inte längre  de  gällande skyltningskriterierna.  I  landskapet finns i alla 

 fall  också många sevärdheter som uppfyller skyltningskriterierna  (se  punkt 
 3.1.1), men  som inte för närvarande  är  skyltade vid vägkanterna. 

Nr Sevärdhet  
1  Kyrka  1304 
2  Onsberg  kyrka  
3  Napue  
4  Jol,an -Puu  
5  Uflvinden  
6  Kilens hembygdsgärd  
7  Knstinestad  
8  Härkmen,  landskapsområde  
9  Varggrottan  
10  Präslgårdsmuseet.  museum 
11  Torgare,  museum 
12  Seljesåsen  
13  Laihela snähetsmuseum  
14  Hulmin  puisto,  park 
15  Lantbruksmaskinmuseum  
16  Larsmo  kyrka  
17  Larsmo  hembygdsmuseum. Bjärgas  
18  Bätmuseum  
19  Malax museiförening.  museum 
20  Stundars  
21  Replot  hembygdsförening, 

Granäsunds fiskeläge  
22  Pärtom  hembygdsmuseum  
23  Medeltida kyrka kyrkstallar, 

Ojskogsparken  
24 Stella Polaris 
25  Kimo  bruk  
26  Fänrik Själs  Center 
27  Runeberg stuga  
28  Jutas  slagfält  
29  Museijärnväg  
30  Bleckslagarmuseet  
31  Värä  kyrka  
32  Toltesunds  minnessten  
33  KlemelsgArdama,  museum  

Bild  4.  Tilståndspliktiga  objekt som för närvarande sky/tas som sevärdheter 
 på  /andsvägarna. 
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3.1.1  Sevärdheter  

EI Museum  eller historisk byggnad 

Landskapets museer ligger  till  största delen i tätorter och har i regel varit 
verksamma i tiotals  år. De  flesta museer sam  är  skyltade för närvarande 
uppfyller inte kriterierna för vägvisning  på  grund av sina öppettider. 

Museiverket har i samarbete med Österbottens  museum  definierat följan-
de museer och historiska byggnader i området som lämpliga för vägvisning 

 (T =1  igger  i tätort,  V  =  vägvisning för närvarande):  

Jakobstad 	Aspegrens  trädgård, också konstnärlig sevärdhet  (T) 
Pedersörenejdens  bygdemuseum  (T)  
Rosenlunds prästgård  (T, V)  
Runebergs stuga, också konstnärlig sevärdhet  (T, V)  

Korshoim Stundars  hantverkarby, också konstnärlig sevärdhet  (T, 
V)  

Korsnäs Korsnäs hembygdsmuseum  (T)  
Prästgårdsmuseet i Korsnäs  (T)  

Kristinestad Carisro  museum  
Kilens hembygds gård  

Kronoby Torgare  museiområde*  (V)  
Laihela Laihela  hembygdsmuseum och Laihela snålhetsmuseum  

(V)  
Larsmo Bjärgas  hembygdsgård och  museum * 
Lillkyro Liikyro  hembygdsmuseum 
Malax Kvarkens båtmuseum  (V)  

Brinkens  museum 
Nykarleby  Kuddnäs  (T)  
Närpes Närpes  medeltida kyrka och kyrkstallar  (T, V) 

Pörtom  hembygdsmuseum*  (V),  öppettiderna otillräckliga i 
juni 
Öjskogsparkens  museiområde  (T)  

Oravais  Fänrik Ståls  Center 
Storkyro Storkyro  hembygdsmuseum  (T) 

Storkyro  gamla kyrka, också konstnärlig sevärdhet  (T)  
Orisberg  kapell*  (V) 

Vasa  Korsholms  kyrka  (T) 
Osterbottens  museum,  också konstnärlig sevärd  het (T) 
Terranova  -  Kvarkens naturcentrum, också konstnärlig 
sevärdhet  (T)  
Gamla  Vasa museum (T)  

Vörå-Maxmo Kiemets  gårdarna  (V) 
Tottesund  herrgård  

På  listan ovan  visas  landskapets  så  kallade ledande objekt med fet stil. 

*  Museiverket anser att också följande museer potentiellt kunde skyltas: 
Orisberg kapell, Torgare museiområde, Bjärgas hembygdsgård och  muse-
um, Pörtom  hembygdsmuseum och  Pedersörenejdens bygdemuseum, om 
deras öppettider  är  tillräckliga. 
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För vissa objekts  del  kräver lämpligheten för vägvisning att öppettiderna ju-
steras. Det  är  också möjligt att sköta skyltningen säsongsbundet. 

Utöver  de  offentliga instanserna som ger rekommendationer om sevärdhe-
ternas lämplighet för vägvisning har också andra instanser rekommenderat 
följande museer eller historiska byggnader som lämpliga för vägvisning  (T  = 

 ligger i tätort,  V  =  vägvisning för närvarande/rekommenderande instans):  

Jakobstad 	Jakobstads Wapen,  öppet enligt överenskommelse  
(T I  Österbottens Turism rf) 
Jakobstads  museum (T, V  /  Österbottens Turism rf, Öster- 
bottens  museum,  staden) 
Motormuseet  (T I  Österbottens  museum,  staden) 
Pedersöre  kyrka  (T I  Österbottens  museum,  staden) 
Cikoriamuseet  (T I  Österbottens Turism rf, staden) 

Kaskö Bladhska  gården (Österbottens Turism rf, Österbottens  
museum)  
Kaskö fiskemuseum  (Osterbottens  museum)  
Kaskö hembygdsmuseum (Österbottens  museum)  

Korshol  m  Björkö hembygdsmuseum (Österbottens  museum)  
Grönvik gård (Österbottens  museum)  
Replot  hembygdsmuseum  (V  /  Österbottens  museum)  

Kristinestad Kristinestads  sjö fartsmuseum +  sjöfartsmagasin (Österbot- 
tens  museum,  Österbottens Turism  if) 
Lapp  fjärds kyrka  +  kyrktorn (staden) 

Laihela  Alkio-Koti  (T I  kommunen) 
Laihelas Iantbruksmaskinmuseum  (Österbottens Turism  if,  
Österbottens  museum)  
Finlands Ungdomsföreningsmuseum  (T I  Österbottens Tu- 
rism rf, Österbottens  museum)  

Larsmo  Bosund Båt- och Fiskemuseum  (T I  kommunen) 
Lillkyro Kolkkila  gård (Österbottens  museum)  

B/eckslagarmuseet  (T, V I  Österbottens  museum)  
Savilahti-huset (Österbottens Turism rf) 
Lilikyro  prästgård  (Osterbottens  museum)  

Malax Bergö hembygdsmuseum,  säsongsartat (Österbottens  mu- 
seum)  
Aminneborg  (Österbottens  museum)  

Nykarleby  Finlands  Svenska  Skolmuseum  (T I  Österbottens  museum)  
Juthbacka  (Österbottens Turism rf, Österbottens  museum)  
Munsala  prästgård (Österbottens  museum)  
Nykarleby  kyrka och Brostuga (Österbottens  museum)  Ny- 
karleby  museum (T)  

Närpes  Benvik byggnader (Österbottens  museum)  
Bladhs  mausoleum  (Österbottens  museum)  
Övermark hembygdsmuseum (kommunen) 
Postmuseet (kommunen) 

Oravais  Virgo  Arbetarbostadsmuseum, säsongsartat  (Österbottens  
museum)  
Kimo  bruks  museum  (Österbottens  museum)  

Pedersöre  Fornstugan  (T I  kommunen) 
Lassfolk  (T I  kommunen, Österbottens  museum)  
Aliden  (T I  kommunen, Österbottens  museum)  
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Storkyro 	Orisberg  herrgård, öppen enligt överenskommelse (Öster - 
battens museum)  
Pitkä-Perttilä  (Österbottens  museum) 

Vasa 	A/ku/a  (T I  Österbottens  museum)  
Brago frlluftsmuseum  (T I  Österbottens  museum)  
Hietalanden  Vi/la, öppen enligt överenskommelse  (T I  Ös-
terbottens  museum)  
Roparnäs  kyrka  (T I  Österbottens  museum)  
Kronmagasinet  (T I  Österbottens  museum)  
Sundom  hembygdsmuseum (Österbottens  museum) 
Vasa  sjömuseum  (T I  Österbottens  museum) 
Vasa  bankhus, öppet enligt överenskommelse  (T I  Öster- 
battens museum) 
Vasa  arbetarmuseum  (T I  Österbottens  museum) 
Vasa  bil- och motormuseum  (T I  Österbottens  museum)  
Krigsveteranmuseet  i  Vasa (T I  Österbottens  museum)  

Vörå-Maxmo 

	

	Rökiö  kvarnstuga  + Hägglunds  Fotomuseum (Österbottens 
Turism  if)  
Vörå  kyrka  (T I  Österbottens  museum)  
Fädernegården,  Rejpe/t  (T  /  Österbottens  museum) 
Verner Rasmus museum/Rasmus  gården, öppettider?  (Os-

terbottens  museum)  
Vörå  hembygdsmuseum  Myrbergsgården,  öppettiderna 
otillräckliga (Österbottens  museum) 

0..  Varldsarv  

Kvarkens skärgård upptogs i juli  2006  som första naturobjekt i  Finland på 
 Unescos världsarvslista.  Området sträcker sig över fem kommuners område 

(Korsnäs, Malax, Korsholm,  Vasa  och Vörå-Maxmo) och  är till  ytan cirka 
 200 000 ha,  av vilket  85  %  utgörs av hav. 

lnformationsställen  för Kvarkens världsarvsobjekt finns  runt  om inom områ-
det.  Terranova  i  Vasa är  det viktigaste informationsstället. Andra viktiga in-
formationsställen blir också Berny's  Café  &  Restaurant  invid Replot bro samt 
Svedjehamn fiskehamn.  I  varje kommun finns minst  en  servicepunkt för 
världsarvsobjektet. 

Utöver Kvarkens skärgård finns i  Finland  endast  sex  världsarvsobjekt:  Svea-
borg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, 
Sammallandenmäki fornlämningsområde och Struves kedja. 

Naturobjekt 

Enligt Forststyrelsen  är  Österbottens viktigaste naturobjekt Kvarkens 
skärgård  (se  punkten Världsarvsobjekt) och  Terranova  -  Kvarkens natur-
centrum. Västra Finlands miljöcentral anser att också  Levaneva natur-
skyddsområde  är  ett viktigt naturobjekt. 

Utöver  de  officiella instanserna som ger rekommendationer om objektens 
lämplighet för vägvisning har också andra instanser rekommenderat följande 
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naturobjekt som lämpliga för vägvisning  (T  =  ligger i tätort,  V  =  vägvisning för 
närvarande/rekommenderande instans): 

Kristinestad 

Närpes 
Pedersöre 

 Jakobstad 
 Nyka rleby 

Vasa/Malax/Korsholm 

0  Utsiktsplatser 

Härkmeri  (V I  staden) 
Yttergrund  (staden) 
Gåshä I/an  (staden) 
Lostenen (kommunen) 
Fäboda - Pörkenäs  (staden) 
Storsand 
Söderfjärden (Österbottens Turism  if) 

Enligt Österbottens Turism  if  hör  till  Österbottens utsiktsplatser som lämpar 
sig för vägvisning  Bötombergens utsiktsplats och  —torn  i Lappfjärd i  Kristine- 
stad samt  Vasa  vattentorn och  Öjbergets utsiktstorn.  Närpes stad anser 
dessutom att Vargberget  är  ett utsiktstorn som lämpar sig för vägvisning. 

IEI.  Andra sevärdheter 

För närvarande finns i  Finland  totalt  58  museibroar eller —vägar. Av dessa 
ligger  sex  stycken i Österbotten:  Perttilä  bro  I  Storkyro, Harrström  bro  I 

 Korsnäs,  Toby  bro i Korshoim, Närpes Nybro i Närpes och Minnesstodsvä-
gen  I  Oravais.  Österbottens  museum  har också fört fram  den  Medeltida 
Strandvägen mellan Kristinestad och  Vasa  som  en  museiväg  (se  punkt 

 3.1.5).  

Museiverket anser att följande österbottniska historiska sevärdheter, forn-
lämningar eller objekt som hänför sig  till  det byggda kulturarvet  är  lämpliga 
för vägvisning  (T  =  ligger i tätort,  V  =  vägvisning för närvarande):  

Jakobstad 	Arktiska Museet Nanoq,  också konstnärlig sevärdhet  (T, V)  
Skata  /  Norrmalm trä husområde  (T)  

Korsholm Svedjehamn  fiskehamn 
Minnesmärke över slaget vid Napue 

Korsnäs Harrström  fiskehamn 
Kristinestad Kristinestad  (V)  

Varg grottan  (V)  
Laihela Alatalo/Jätinhaudanmaa  gravrösen från bronsåldern 
Lillkyro  Aittomäki  gravrösen från järnåldern, Tevajoki 
Malax Storstenrösbacken  gravrösen från bronsåldern  

A  minne fiskehamn 
Nykarleby  Museijärnväg  (V),  tillräckliga öppettider endast ijuli 
Oravais Kimo  bruk, Damm och Kyroboas  (V)  

Minnesmärke över slaget i  Oravais 
Pedersöre  Hundbacken stenåldersboplats 

Svedjebacken  jättekyrka 
Storkyro Myrbegra vningsplatsen  i  Leväluhta  
Vasa Vasa  kasernområde  (T)  

Centrala objekt  I  Gamla  Vasa:  Ruinerna av St:a  Maria  
kyrka, Slottskulle  (T)  
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Av objekten  på  listan ovan hör Kristinestad och Centrala objekt  I  Gamla 
 Vasa till  landskapets  så  kallade ledande objekt. För vissa objekts  del  kräver 

lämpligheten för vägvisning att öppettiderna justeras. Det  är  också möjligt att 
sköta skyltningen säsongsbundet. 

Österbottens konstkommission har definierat följande objekt i landskapet 
Österbotten som konstnärliga sevärdheter lämpliga för vägvisning  (T  =  lig-
ger i tätort,  de  viktigaste objekten med fet stil):  

Jakobstad 	Jakobs  tads museum, Maimska  gården  (T)  
Arktiska Museet Nanoq,  också museiobjekt  (T, V)  
Aspegrens  trädgård, också museiobjekt  (T)  
Runebergs stuga, också museiobjekt  (T, V)  
Tobaksmagasinet  (T, V)  

Kristi nestad Lebeliska  köpmans gården, också museiobjekt  (T)  
Ulrika Eleonora kyrka, också museiobjekt  (T)  

Korsholm Stundars  hantverkarby, också museiobjekt  (T, V)  
Nykarleby  Kuddnäs,  Zacharias  Topelius  barndomshem  (T)  
Storkyro Storkyro  gamla kyrka  (1, V) 
Vasa  Edvins konstpark 

Galleri  Ibis (T)  
KUN  TS!  -  museum  för  modern  konst  (T)  
Nándor Mikolas  akvarellsal  (T) 
Osterbottens  museum,  också museiobjekt  (T) 
Terranova  -  Kvarkens naturcentrum  (T) 
Tikanojas  kons  them (T)  

Dessutom har andra instanser rekommenderat följande sevärdheter som 
lämpliga för vägvisning  (T  =  ligger i tätort,  V  =  vägvisning för närvarande! re-
kommenderande instans):  

Jakobstad 	Villa Sveden (T I  staden) 
Kaskö Gamla Fiskstranden Sjöbodbacken (Osterbottens Turism 

rf) 
Korsholm Granösunds  fiskeläge och  museum  (Österbottens Turism 

rf,  Österbottens  museum)  
Bodbacken (Österbottens  museum)  

Korsnäs Kvarnbacken  I Harrström  (Österbottens  museum)  
Kristinestad  Galleri  Gottorp  (staden) 

Objekt i centrum: Stenbron, Sjöfartsmuseet  +  sjö  fartsma- 
gasinet,  Rådhuset,  Spectra,  Tullstugorna, Väderkvarnen, 
Nya kyrkan, Lokstallet  (T I  staden) 
Soldattorpet (staden) 
Sideby  (T I  staden) 

Laihela Napue  park  och minnesmärke (kommunen) 
Larsmo  Bosund fiskehamn (Österbottens  museum)  

TerraMare  (kommunen) 
Lillkyro  Kyrkostrand (kommunen) 

Landskapsväg (kommunen) 
Närpes  Frank  Mangs  Center  (Österbottens Turism rf) 
Oravais  Wilhelm von  Schwerins  bro (Österbottens  museum) 

Ora  vals Stenpark (Österbottens Turism ri) 
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Pedersöre 	Kulturhuset  (T I  kommunen)  
Storkyro 	Ullvinden/hembygdsgård  (T I  Österbottens Turism  ri)  
Vasa 	Malanders  kvarn (Österbottens  museum)  

Bomullsspinneriet och Brändösund  (Österbottens  museum)  
Gamla  Vasa  kanal (Österbottens  museum)  

Bild  5  visar sådana österbottniska sevärdheter som ifrågavarande instanser 
som ger rekommendationer om objektens lämplighet anser vara lämpliga för 
vägvisning.  I  bilaga  1  presenteras sådana österbottniska sevärdheter som 

 de  officiella instanserna som ger rekommendationer om sevärdheternas 
lämplighet inte ansåg lämpliga för vägvisning  på  landsväg,  men  som någon 
annan instans, exempelvis  en  kommun eller landskapsmuseet, anser vara 
lokalt betydande.  



6 24 

13  

_10 
Ill 	 16 

11 
52r' 	I Nro  Kohde  

1 in!  Strokyro  hembygdsmuseum  
in!  och Gamla kyrka  

2 X  Myrbegravningsplats i  Leväluhta  
3  Minnesmärke över slaget vid  Napue  
4 III!  Kilens hembygdsmuseum  
5 3€  Kristinestad  
6 in!  Fänrik  Ståhis  Center  +  

3€  Minnesmärke över Slaget i  Oravais  
7 3€  Varggrottan  
8 ilk  Carlsro  museum 
9  1ff! Torgare  museiområde  
10 ilk  Korsnäs hembygdsmuseum  

If!  och Prästgårdsmuseet i Korsnäs  
11  XHarrström  fiskehamn  
12  ln! Laihela  hembygdsmuseum 

 1ff!  och  Laihela snålhetsmuseum  
13 3€  Alatalo/  Jätinhaudanmaa: 

 gravrösen från bronsåldern  
14  1ff!  Kvarkens båtmuseum  
15 if!  Brinkens  museum 
16 3€  Storstenrösbacken  

gravrösen från bronsåldern  
17  1ff! Stundars  hantverkarby  
18 III!  Bjärgas  hembygdsgård  
19 3€  Svedjehamn  fiskehamn  
20©  Kvarkens skärgård  
21  ifi Pörtom  hembygdsmuseum  
22  1ff!  Medeltida kyrka,  kyrkstallar 

 i  Närpes  
23 11!!  Öjskogsparkens  museiområde  

24 
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if! Museum  eller historisk byggnad 
Naturobjekt 

 E  Utsiktsplats 
 © Värdsarv  

Annan sevärdhet 
Landskapsgräns 
Kommungräns  

-  Riksväg  
-  Stamväg 

Regionväg  

20 
	 26 

24 3€  Kimo  bruk  
3€  +  Damm  
3€  + Kyroboas  

25  iflI Pedersörenejdens  bygdemuseum  
In!  +  Rosenlunds prästgård  
ifli + Aspegrens  trädgård  

26 3€  Hundbacken  
stenåldersboplats  

27 3€  Svedjebacken,  jättekyrka  
28 3€  Arktiska Museet  Nanoq  
29 3€  Skata  
30 3€  Museijärnväg  
31  liii  Kuddnäs  
32 3€  Minnesmärke över slaget vid  Juthas  
33 in!  Lillkyrö  museum 
34 ilk  Tottesund  
35  -  38  flera sevärdheter  
35 ilk  Österbottens  museum 

r  och  Terranova 
36 ilk  Gamla  Vasa museum 
37 3€  Gamla  Vasa  ruinområdet  

3€  +  St Maria  kyrka  
3€  +  Slottskulle 
ffi!  + Korsholm  kyrka  

38 3€ Vasa  kasernområde  
39 3€  Aittomäki  gravrösen från  järnåldem  
40 if!  Klemetsgårdarna  
41  IthOnsberg  kapell  
42  ffi!  Lebeliska köpmansgården  
43 3€  Ulrika Eleenora kyrka  
44  1ff!  Tobaksmagasinet  
45  ffi! Runeberg stuga  
46  ffi! Maimska Gården, 

Ifl! Jakobstads  museum 
47  -  50  Flera sevärdheter  
47 ii  KUNTSI  -  museum  för  Modern  konst  
48  liii Tikanojas  konsthem  
49 3€  Nändor Mikolas  Akvarellsal  
50 3€  Galleria  Ibis 
51 3€  Perttilä  bro  
52 3€  Harrsträmsbro  
53  3€Toby  bro  
54 3€  Närpes  Nybro  
55 3€  Minnestodsvägen  
56 f  Levaneva  
57 3€  Äminne  fiskehamn  
58 3€  Edvins konstpark  

De  viktigaste objekten  är  presenterade med fet stil 

Bild  5.  Sevärdheter som  är  lämpliga för vägvisning, definierade av instan-
serna som ger rekommendationer om sevärdheternas lämplighet för 
vägvisning.  
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3.1.2  Aktiviteter  

w000'm  
I de  många kommunerna Österbotten finns olika aktiviteter i enlighet med 
symbolerna vägtrafikförordningen  (se  punkt  1.2.2). Under  arbetet med pla-
nen har olika instanser fört fram ett stort antal olika aktivitetsställen, såsom 
idrottsplaner, badstränder och idrottshallar, som lokalt har stor betydelse 

 men  som  på  landskaps- eller riksnivå i alla  fall  inte skiljer sig från andra mot-
svarande tjänster.  

De  populäraste aktivitetsställena i landskapet, mätt i antalet besökare, finns i 
landskapets centralort  Vasa.  Enligt statistik från Centralen för turistfrämjande 

 (CTF)  har  Tropiclandia  årligen drygt  200 000  besökare och  är  Finlands nion-
de populäraste badanläggning.  Wasalandia  för  sin del  har drygt  100 000  be-
sökare och  är  Finlands fjärde populäraste nöjespark.  I  fråga om nöjespar-
kerna bör  man  i alla  fall  ta i beaktande att exempelvis  Powerpark  i  Alahärmä 

 inte ingår i  CTF:s  statistik.  

3.1.3  Turistområden och —mål 

Enligt statistik från Centralen för turistfrämjande  (CTF)  är  Tropic/and/a  i  Vasa  
med sina drygt  200 000  besökare Österbottens populäraste enskilda turist-
mål och  Wasalandia  är  det näst populäraste målet med  100 000  besökare. 
Följande  på  listan över populära turistmål  är Terranova  -  Kvarkens natur-
centrum samt  Stundars  hantverkarby, som årligen har mer  än 20 000  besö-
kare.  Tills  vidare finns inga andra turistmål i  Osterbotten  som lockar mer  än 
10 000  besökare årligen.  Vasa  körfestival som ett enskilt evenemang samlar 
i alla  fall  mer  än 30 000  besökare om året.  

CTF:s  statistik baserar sig  på  enkäter och i statistiken för  år 2006  ingick  88 
 procent av turistmålen som ingår i utredningen. Därför var alltså inte nöd-

vändigtvis alla turistmål i Österbotten med i granskningen. 

Tabell  3.  Osterbottens  populäraste turistmål (Källa: Centralen för turist främ- 
jande, Anta/et besökare  på  turistmålen  år 2006,  CTF  E:54).  

Turistmål  
_______________________________ 

Kommuna 
_________  

Antal besökare årligen  ________  
2003 2004 2005 2006  

Tropiclandi  Vasa 192531 210032 210419 200367  
Wasalandi  Vasa 118 831 107 770 100 479 95070 
Vasa  körfestival  Vasa 21 000 20 206 27 820 32 898 
Terranova  -  Kvarkens Naturcentrum  Vasa  ________ _________ _________  24 000  
Stundars  hantverkarby  Korsholm  23641 25815 22797 21 733  
Korsholms  musikfestspel  Korsholm  5 400 5 500 4 643 3 580  
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3.1.4  Campingplatser 

Enligt lagen om friluftsliv  (606/1973, 18  §)  avses med  en  campingplats ett 
område där  man  tillfälligt och vanligen  på  fritiden bor i campingstuga, tält, 
husvagn eller campingfordon, och där det finns sammanlagt minst  25  cam-
pingstugor eller platser reserverade för tält, husvagnar eller campingfordon. 
Ett område med minst  10  campingstugor  är dock  alltid  en  campingplats.  I 

 allmänhet anses som turistcampingplats sådana campingplatser som erbju-
der tjänster som motsvarar minst  en  stjärna. Stjärnklassificeringen  visas  i 
alla  fall  inte  på  informationsmärkena och klassificeringen hör inte heller  till 

 skyltningskriterierna.  En  förutsättning för lämplighet för vägvisning  är  i alla 
 fall  att  en relevant  campingplatsanmälan  bevisligen har lämnats  in  för cam-

pingplatsen hos campingplatsmyndigheten i kommunen där campingplatsen 
 är  belägen, och att myndigheten godkänner områdets användning. 

Antalet campingplatser i Österbotten har uppskattats  på basis  av  information 
 från  Turisti  -  Majoitus  2006  och Finska Campingplatser rf. Enligt uppskatt-

ning finns i landskapet totalt tio campingplatser i enlighet med lagen om fri-
luftsliv  (606/1973, 18  §)  i olika kommuner. Två campingplatser har klassifice-
rats av Klassificeringsgruppen för Finlands campingplatser. Sju kommuner i 
landskapet har ingen egen campingplats. 

Av campingplatserna i Österbotten har  de  två följande stjärnklassificering: 

- Joutsen/Svanen,  Jakobstad  ** 

-  Camping Vasa,  Lillkyro  

Andra campingplatser i enlighet med lagen om friluftsliv  (606/1973, 18  §)  är:  

- Orisberg  Camping,  Storkyro 
- Marianranta  Camping,  Kaskö 
- Pukinsaari -  Bockholmen, Kristinestad 
- Seljes  Camping,  Kronoby 
-  Strandcamping, Larsmo 
- Aminne  Stugby, Malax 
-  Tjärlax  Camping,  Närpes 
- Juthbacka  Camping,  Nykarleby  

Avsaknaden av stjärnklassificering innebär inte att campingplatsens  stan-
dard på  något sätt  är  bristfällig eller låg. 
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J  Campingplats 
Landskapsgräns  

Liii  Kommungräns 
Riksväg  

-  Stamväg 
Regionväg  

r  Campingplats  
1  Mariestrands  Camping 
2  Bockholmen  
3  Seljes  Camping 
4  Strandcamping  
5  Aminne  Stugby  
6  Svanen  **  
7  TopCamping  Vaasa 
8  Juthbacka  Camping 
9  Tjärlax  Camping 
10  Orisberg  kristlig  camping  

Bild  6.  Österbottens campingplatser i enlighet med lagen om friluftsliv  (up p- 
skattning).  
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3.1.5  Turistvägar 

Blå vägen - Österbottens enda officiella turistväg 

Av  de  officiella turistvägarna  är  Blå vägen  den  enda turistvägen genom land-
skapet Österbotten. Blå vägen går genom Österbotten längs riksväg  3  och 

 16  inom  Vasa, Korsholm, Lillkyro  och  Storkyro  kommuners områden. 

Blå vägen  är en  internationell rutt från  Norge  genom  Sverige  och  Finland till 
 ryska Karelen. Blå vägen sägs vara ett tvärsnitt av hela mellersta  Finland. 
 "Från  Vasa  går  den  Blå vägen genom österbottniska landskap med dess ty -

piska vidder. Mellersta  Finland nyansierar  speciellt dess sjöar och skogar. 
Landskapet i  Savolax  är  skiftande  till sin  ytform och  till  sitt flertal vattendrag. 
Vid ankomst  till  Norra Karelen ser  man  i berglandskapet massiva stockbor-
gar." Som  en  helhet följer Blå vägen  "den  uråldriga  vattenrutten  från Atlant-
kusten i väster  till Äänisjärvi  i öster".  

Via  Finlandia, Krigets och fredens väg samt Sju broars skärgård - ak-
tuella turismprojekt i Osterbotten  

Via  Finlandia  är en  turistväg som baserar sig  på den  finländska kulturen. 
 Den  går längs riksvägarna  3, 16, 18  och  19 via 18  orter från Helsingfors  till 

Vasa. I  Österbotten går  Via  Finlandia genom  Vasa, Korsholm  och  Laihela 
 kommuner. Utmed  Via  Finlandia har  man  möjlighet att bekanta sig med olika 

kulturinrättningar, såsom  Ateneum  i Helsingfors,  Jean Sibelius hem  Ainola  i 
 Järvenpää, Tavastehus  slott i  Tavastehus,  Emil  Wikströms ateljé  Visavuori  i 
 Valkeakoski,  Sara Hildéns  konstmuseum i Tammerfors, Alvar Aalto-centret i 
 Seinäjoki  och Gamla  Vasa  ruinområde  I Vasa.  Längs rutten finns olika in-

kvarteringsmöjligheter  på  landet och i städerna samt lokala  förplägnadsmöj-
ligheter.  Via  Finlandia  är en del  av  Via Baltica Nordica,  som går  till Finland 

 utmed  Via Baltica  och fortsätter  till Sverige  och  Norge  utmed Blå vägen 
 (E12).  

Krigets och fredens väg utvecklas som ett internationellt  Interreg  Ill A- 
projekt. Projektets innehåll baserar sig  på  det Stora nordiska kriget  (1700-
1721)  och Finska kriget  (1808-1809).  Inom ramen för utvecklingsprojektet 
skapas  en  turistrutt som presenterar krigen och slagfälten, med tillhörande 

 kringtjänster  och informationscenter. Rutten sträcker sig från  Alavuus  över 
Kvarken  till  Umeå och  Sävar.  Till en  början skulle Kriget och fredens väg 
sträcka sig över cirka  300 km. I  Österbotten går Krigets och fredens väg ge-
nom  Storkyro, Vörå-Maxmo, Oravais, Lillkyro, Korsholm  och  Vasa  kommu-
ner.  Till  skillnad från Blå vägen och  Via  Finlandia inkluderar rutten också 
mindre landsvägar i landskapet. Avsikten med projektet  är  att staka ut och 
märka Krigets och fredens väg i terrängen, samt att koppla olika tjänster  till 

 rutten  så  att turister som  är  intresserade av ämnet får  de  tjänster  de  behöver 
utmed rutten.  I  projektet ingår också utbildning av turismföretagare för att or-
ganisera historieturism. 

Vägen Sju broars skärgård (regionväg  749  mellan  Nykarleby  och  Karleby) 
 börjar och slutar vid riksväg  8  och går genom skärgården i  Karleby, Larsmo, 

 Jakobstad, Pedersöre  och  Nykarleby. Karleby,  Jakobstad  och  Nykarleby  stä-
der samt  Larsmo, Pedersöre  och  Kronoby  kommuner har gemensamt grun-
dat föreningen Sju broars skärgård. Föreningens huvudsakliga uppgift  är  att  
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utveckla och marknadsföra regionens turisttjänster. Vägen Sju broars skär-
gård med sina många broar  är en  traditionell turist- och landskapsrutt, vars 
betydelse för turismen ökade ytterligare  år 2006 då en  gång-, cykel- och 
mopedväg mellan  Jakobstad  och Karleby blev färdig. Regionväg  749  har re-
dan marknadsförts som turistväg  I  mer  än  tio  år.  

Andra turistvägar som förts fram  

Under  arbetet med planen har som turistväg föreslagits Strandvägen mellan 
Kristinestad och  Vasa.  Från början gick vägen, som  är  byggd senast i sam-
band med byggandet av Korsholms slott, från  Ulvila  till  Korsholms  slott. Vä-
gens sträckning  är  delvis i användning eller har i övrigt delvis bevarats. 

Som informationskälla för turistvägarna har använts Vägförvaltningens pub-
likation "Matkalluteiden  määrittely  -  Periaatteet,  TIEH  1000080-v-04"  ("Prin-
ciper för fastställandet av turistvägar, VÄGF  1000080—v-04").  

Bild  7.  Turistvägar  I  Österbotten. 
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3.1.6  lnformationsställen  

Med ett informationsställe avses ett informationsställe  ([II)  eller  en  informa-
tionsbyrå  (1).  Ett informationsställe  är en plats  med minst  en informations-
karta som visar områdets tjänster.  På en  informationsbyrå får vägtrafikanter-
na också annan mångsidig turistinformation. Symbolerna för  informations-
ställe och informationsbyrå har ändrats i februari  2007. Den  tidigare symbo-
len  OPASTUS-INFORMATION,  som hänvisade  till  ett informationsställe, och 
i-symbolen (numera det märke som används för informationsställe), som av-
såg  en  informationsbyrå, får inte längre användas efter slutet av  år 2009. 

En  informationsbyrå som skyltas skall vara godkänd av kommunen där in-
formationsstället  är  beläget och  den  skall uppfylla minimikraven för  den  in-
ternationella gröna i-skylten. Kraven för användning av  den  internationella 
gröna i-skylten presenteras i bilaga  2. Om  informationsbyrån inte tidigare har 
anskaffat rättighet att använda  den  internationella gröna i-symbolen skall 

 den  för att  få  använda  den  nya symbolen för informationsbyrå kunna  visa  att 
 den  i fråga om  sin  serviceutrustning i övrigt uppfyller minimikraven för  den 

 gröna i-skylten.  Om en  informationsbyrå inte uppfyller minimikraven för  den 
 internationella gröna i-symbolen kan  den  i allmänhet använda symbolen för 

informationsställe,  under  förutsättning att det  på  informationsbyrån finns  en 
 informationskarta som visar områdets tjänster.  

I  Österbotten finns i  de  flesta kommuner informationsställen som fortfarande 
skyltas enligt  den  gamla modellen med skylten  OPASTUS -INFORMATION. I 

 många kommuner finns också  en  informationsbyrå, som skyltas enligt  den 
 gamla modellen med  den  nuvarande i-symbolen för informationsställe. 

Kraven för att  få  rätt att använda  den  internationella i-skylten har förnyats 
och därför borde alla byråer som använder ifrågavarande skylt  ha  ansökt om 
ett nytt tillstånd före  den 15  april  2007  hos Föreningen Finlands turistorgani-
sationer  - FFTO ri. FFTO  administrerar numera rättigheterna att använda 

 den  internationella gröna i-symbolen i  Finland.  FFTO  har  tills  vidare beviljat 
endast följande informationsbyråer i Österbotten rätt att använda  den  inter-
nationella gröna i-symbolen:  Kristinestads  Turism il,  Närpes  turistinforma-
tion,  Jakobstads  turistbyrå och  Vasa  turistbyrå/Österbottens  Turism  rf. ln-
formationsbyråerna  har tidigare beviljats rätt att använda  den  internationella 
gröna i-symbolen antingen av Centralen för  turisffrämjande  eller  Matkailua

-siamiehet -  Turistombudsmän  ry. 
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o  Informationsbyrå  
0  FFTOs  kriterier uppfyllande informationsbyrå  
EI  lnformationsställe  

Landskapsgräns 
Kommungräns 
Riksväg 
Stamväg 
Regionväg  

• Informationspiats  
1 Lålby 
2 Omossa 
3 Tjöck 
4 Lv 749 
5 Lv 749 
6 Ry 8 
7 Lv 673 
8 Ry 3 
9 Ry 8 
10 Lv 724 
11 Lv 724 Replot 
12  Hotell  Polaris 
13 Ry 8 
14 Ry 19 
15 Ry 8 
16 Knstinestads  Turism  rf  
17 Närpes Dynamo 
18 Korsholms  ämbetshus  
19 Klemetsgårdarna 
20 Nykarleby Turistinfo 
21 Kronoby Turistinfo 
22  Kaskö, Stadshuset  
23  Staden  Jakobstads Tunstbyrä  
24 Vasa  stads  tunstbyrå  

Bild  8.  Nuvarande informationsställen  I  Österbotten och informationsbyråer 
som av  FFTO  har beviljats rätt att använda  den  internationella gröna 

 1-symbolen.  
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3.2  Utvecklingsprinciper för informationsställena  

3.2.1  Minimikrav  på  utrustningen vid informationsställen 

Målsättningen  är  att informationsställen som  är  placerade  på bra  platser ur 
trafikmässig synvinkel skall vara högklassiga och ge allmän  information  om 
hela landskapet samt mer detaljerad  information  om kommunernas och tu-
ristområdenas tjänster inom närområdet. 

Minimikravet  på  utrustning för ett  högklassigt  informationsställe  är:  

- 	lnformationsstället  ligger  på en bra plats  ur trafikmässig synvinkel och 
platsen  är  lättillgänglig med husvagnskombination eller med tung  for

-donskom  bination. 
-  Omfattande öppettider, helst  24 h.  
-  Verksamheten  är  belägen inomhus, där det finns snygga toaletter och 

 personal på  platsen hela tiden.  Under  tysta tider behöver personalen 
inte nödvändigtvis vara  expert på  turistinformation. 

- 	På  informationsstället delas ut rikligt med aktuell, pålitlig  information  om 
turismen och vägnätet för ett vidsträckt område,  på  ett sätt som bemöter 
alla företagare jämlikt. 

- 	På  informationsstället finns lnternetuppkopplingar som  är  tillgängliga för 
alla och gör det möjligt att sprida  information på  riksnivå. 

Exempelvis välutrustade trafikstationskedjor kunde fungera som högklassiga 
informationsställen. 

Minimikravet  på  utrustning för  en  informationsbyrå  är:  

-  En plats  som godkänts av kommunen eller området där informationsby- 
rån  är  belägen och som erbjuder vägtrafikanter turistinformation. 

-  Turistinformation som uppfyller minimikraven för användning av  den  in- 
ternationella gröna i-symbolen i fråga om öppettider, personalens antal, 
yrkeskunskap och språkkunskap,  informations-  och presentationsmate- 
rial  samt elektroniska tjänster  (se  bilaga  2).  

-  På  gården finns  en  aktuell informationskarta som visar områdets tjäns-
ter. 

Minimikravet  på  utrustning för ett informationsställe  är:  

-  En  aktuell informationskarta som visar områdets tjänster. 

lnformationsställena  skyltas antingen som informationsställe eller informa-
tionsbyrå i enlighet med ställets utrustning.  Om  det inom samma område 
finns ett informationsställe och  en  informationsbyrå i närheten av varandra 
skyltas endast  en  av dem, om inte trafiksäkerheten kräver någon annan lös-
ning.  

3.2.2  Placering 

Alla informationsställen skall vara lockande för användarna och därför  är 
 standarden  på  informationsställena viktigare  än  mängden. Kommunerna kan 

med fördel ordna med gemensamma informationsställen, exempelvis för att 
göra det lättare att hålla standarden hög och informationen aktuell. 
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Den  mest ekonomiska lösningen  är  att ordna med ett högklassigt informa-
tionsställe  på en plats  som  är  lättillgänglig och erbjuder omfattande öppetti-
der, trivsamma lokaler och trevliga kringtjänster  på  ett sätt som  är  kommer-
siellt lönsamt och självförsörjande. Exempelvis  24 h  servicestationer  är en 

 lämplig miljö för ändamålet.  En  turist som behöver vägledning uppskattar 
servicens kvalitet mera  än  det att informationsstället ligger  på  samma sida 
om kommungränsen som exempelvis  den  serviceanläggning  man  söker 
med hjälp av informationen. Viktigare  än  kommungränserna  är  att kommu-
nen över huvud taget har möjlighet att göra områdets serviceanläggningar 
synliga där det  är  möjligt att  nå  många kunder. 

Huvudprincipen  är  att ett informationsställe utanför  en  tätort skall placeras 
invid huvudvägarna som leder  till  området  på en  rast- eller parkeringsplats, i 
samband med serviceföretag eller  på  ett område som  är  reserverat  just  för 
informationsverksamhet.  I en  tätort skall informationsstället placeras  på en 
central plats  ur trafikmässig synvinkel, såsom  på  torget,  buss-  eller järn-
vägsstationen, i ett viktigt köpcenter eller i närheten av  en  parkeringsplats, 
osv.  I en  tätort skall vägledning  till  informationsstället i mån av möjlighet fin-
nas från alla viktiga infarter  till  tätorten. 

lnformationsställen  I  Österbotten  

De  österbottniska tjänsternas tillgänglighet förbättras, om  man  placerar in-
formationsställen vid landskapets viktigaste knutpunkter  I  trafiknätet samt i 
närheten av viktiga tjänster och anläggningar.  Då  informationsställena place-
ras ut bör  man  också ta i beaktande trafiken över landskapsgränserna. ln-
formationsställen som placeras  på bra  platser ur trafikmässig synvinkel skall 
helst vara av hög  standard  och erbjuda högklassiga tjänster. För att säker-
ställa  god  tillgänglighet  till  informationsställen kan  man  möjligtvis blir tvungen 
att ordna med flera informationsställen för specifika mål, exempelvis vid alla 
viktiga infartsvägar.  På  mindre orter eller för små serviceanläggningar  är  det 
i alla  fall  ofta möjligt att styra vägtrafikanter från olika infartsvägar  till  samma 
informationsställe,  under  förutsättning att rutten inte blir orimligt lång.  

I  Österbotten finns  bra  platser för informationsställen ur trafikmässig synvin-
kel invid riksvägarna  3, 8  och  16 (se  bild  9).  Exempelvis  på  informationsstäl-
let för Närpes vore det viktigt att ge vägtrafikanter som anländer från söder 
längs riksväg  8 information  också om tjänsterna i Korsnäs och Malax. Likaså 
vore det viktigt att  på  Nykarleby  informationsställe ge vägtrafikanter som an-
länder från söder längs riksväg  8 information  också om Sju broars skärgård. 
För trafiken  till  Kvarkens skärgård vore Berny's  Café  &  Restaurant  invid  Re- 
plot  bro ett utmärkt informationsställe, eftersom där också kommer att place-
ras  en  servicepunkt för världsarvsobjektet. 

Kommunerna rekommenderas att samarbeta för att ordna med informa-
tionsställen  på  landskapsnivå minst  på de  platser som  är  viktiga ur trafik-
mässig synvinkel. Kommunerna kan dessutom om  de så  önskar också ord-
na med informationsställen  på  andra platser.  Då  platserna för  informations-
ställena bestäms bör  man  ta i beaktande att informationen  på  alla informa-
tionsställen skall vara aktuell och att informationen skall ges  på  ett rättvist 
sätt. Ett rimligt antal informationsställen gör det lättare att hålla informationen 
aktuell och skapar oftast bättre möjligheter  till en  högre  standard på  servicen 
- standarden  är  viktigare  än  mängden! 
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Potentiellt informationsställe 
Landskapsgräns 
Kom  mu  ng  rå  ns  
Riksväg 
Stamväg 
Regionväg 

Nr  lnformationsställe  
1  Hotell  Polaris 
2  Ry  8  och  ry  19  område  
3  Oravais  rastplats  
4  Ry  3  och  iv 8  område,  ABC 
5  Ry  8  Lålby  
6  Ry  8 
7  Ry  3  och  iv 16  område  
8  Ry  16 
9  Pärtom  
10  Replot  bro 

Bild  9.  Exempel  på bra  platser för informationsställen ur  trafikmässig  syn-
vinkel.  
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3.2.3  Rekommendationer för utveckling  

I  vägvisningsplanen  för landskapets serviceanläggningar rekommenderas 
för utvecklingen av informationsställena följande åtgärder:  

A. Uppdatera informationskartorna  på  informationsställena 
Kommunerna rekommenderas att samarbeta  på regional  nivå för att upp-
datera informationskartorna.  Då  informationskartorna planeras  är  det vik-
tigt att företagare som erbjuder turisterna olika tjänster har möjlighet att 
exempelvis  mot en  avgift  visa  företagets läge  på  informationskartan samt 
presentera företagets tjänster och kontaktinformation i kartans  text.  Av-
gifterna kan kommunerna exempelvis använda  till  att hålla kartorna ak-
tuella.  

B. Granska informationsställenas lägen 
Kommunerna rekommenderas att i samarbete med Vägförvaltningens 

 Vasa  vägdistrikt granska  de  skyltade informationsställenas lägen. Existe-
rande informationsställen bör vid behov tas bort eller flyttas  till  nya plat-
ser. Alternativt kan  man  bygga helt nya informationsställen. Granskning-
en  av informationsställenas lägen  är  nödvändig också  på  grund av för-
nyelsen av informationsmärkena, som bör göras före slutet av  år 2009. 

I  samband med granskningen av informationsställenas lägen bör kom-
munerna eller kommunernas  turismansvariga  instanser utreda  de  enskil-
da företagarnas  vision  i fråga om utveckling och underhåll av informa-
tionsställena åtminstone  på  viktiga platser ur  trafikmässig  synvinkel.  

C. Höja standarden  på  informationsställena 
Kommunerna rekommenderas att samarbeta  på regional  nivå för att ta 
fram sätt att höja standarden  på  informationsställena.  En central  fråga  är 

 att utreda  de  enskilda företagarnas  vision  i fråga om utveckling och un-
derhåll av informationsställena åtminstone  på  viktiga platser ur trafik-
mässig  synvinkel.  

3.3  Bestämning av landskapets viktigaste tjänster och  service-
anläggningar 

Österbottens landskapspro  gram 2007-20 10:  
"Miljö: Ett speciellt värdefullt och mångfaldigt område i Kvarkens skärgård har 

 tack  vare  sin  geomorfologi godkänts av  UNESCO  som Finlands första naturarvsom-
råde." 

"Utvecklingshelheter  inom landskapet: Hantverkets hus Loftet  - det regionala 
kompetenscentret inom hemslöjd och konsthantverk i Österbotten. Havets hus  - 
Kunskaps- och innovationscentrum för Kvarkens skärgård, Korshoim." 

"Utvecklingshelheter  i  de  ekonomiska regionerna: 
Jako bstadsregionen: 
-  Utveckla Rosenlunds prästgård och  Aspegrens trädgård  (Jakobstad)  till  ett 

framstående kult urturistmål 
- Juthbacka  kulturcentrum 
-  Utveckla TerraMare i Larsmo 
-  Utveckla Tobaksmuseet i  Jakobstad  till  ett riksomfattande specialmuseum 
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3.4  Regionala planeringsområden 

Landskapet Österbotten har delats upp geografiskt för uppgörandet av regi-
onala vägvisningsplaner  på  lite annat sätt  än  indelningen i ekonomiska regi-
oner. Korsnäs och Malax har placerats i samma planeringsområde som 
kommunerna i  den  sydösterbottniska  kusttrakten.  På så  sätt blir planerings-
områdena  till sin  storlek mer lika varandra och  Vasa  ekonomiska  region  blir 
inte ett enda stort planeringsområde.  A  andra sida kan lösningen också 
främja vägvisningen av tjänsterna i Malax och Korsnäs  på  samma informa-
tionsställen som används av kommunerna i  den  sydösterbottniska  kusttrak-
ten  (se  bild  10).  

Förslag  till  regionala planeringsområden i Österbotten:  

A. Vasa,  Korshoim, Oravais  och  Vörå-Maxmo  
B. Kyroregionen 

Laihela, Storkyro  och Lillkyro  
C. Malax, Korsnäs,  Närpes,  Kaskö och  Kristinestad  
D. Jakobstadsregionen 

- Kronoby, Larsmo, Pedersöre  kommun,  Jakobstad  och Nykarleby 

Bild  10.  Förslag  till  regionala planeringsområden  I  Österbotten.  
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3.4.1  Frågor att ta i beaktande i  den  regionala vägvisningspla-
nen för serviceanläggningar 

Utgående från kartläggningen av vägvisningsplanen för serviceanläggningar 
i Österbotten preciseras allmänna skyltningsprinciper för uppgörandet av  en 
regional  vägvisningsplan  eller handläggningen av enskilda skyltningstillstånd 

 på  följande sätt: 

-  Anläggningar och tjänster som definierats som viktiga för landskapet kan 
i fråga om specifika  fall  skyltas mer effektivt och  på  längre avstånd  än 

 andra anläggningar. Avståndet får i alla  fall  inte i orimlig mån överskrida 
 de  riksomfattande rekommendationerna. 

-  För anläggningar som rekommenderats av instanserna som ger rekom-
mendationer om serviceanläggningars lämplighet för vägvisning försöker 

 man  alltid hitta  en  skyltningslösning utanför tätorter och i tätorter  då en 
 anläggning har definierats som mycket viktig (med fet stil  på  listan).  En 

 förutsättning för vägvisning  är  också att skyltningen kan ordnas i enlighet 
med allmänna trafiksäkerhetsprinciper. Andra objekt i tätorter, som re-
kommenderats av instanser som ger rekommendationer om anläggning-
ars lämplighet för vägvisning, kan i vissa  fall  skyltas i anläggningarnas 
omedelbara närhet, om  de  har  en  egen korsning och det inte finns 
många andra skyltade objekt i närmiljön. 

-  Anläggningar som rekommenderats av andra  än  instanser som ger re-
kommendationer om anläggningars lämplighet för vägvisning, såsom 
kommunerna, landskapsmuseet eller ett turistserviceföretag, skyltas 
utanför tätort i allmänhet med  en  adressvägvisare  till  serviceanläggning 
och vid behov med ett förhandsmärke för adressvägvisare.  I  tätorter skyl-
tas sådana anläggningar i allmänhet inte, om det inte finns ett trafikmäs-
sigt behov av skyltningen. 

- Vägvisningsavståndet  för  en  campingplats kan överskrida  den  riksomfat-
tande rekommendationen i rimlig mån, om kommunen inte har någon 
egen campingplats.  I  övrigt iakttas det allmänna vägvisningssättet vid 
skyltning av campingplats. 

-  En  förutsättning för skyltning av turistvägar i landskapet  är  att turistvägen 
 är  officiell och att  den  uppfyller alla krav för märkning som turistväg. 

Skyltningslösningarna för enskilda serviceanläggningar behandlas i detalj i 
 den  regionala vägvisningsplanen. Vägvisningen för  en  enskild anläggning 

avgörs slutgiltigt i samband med handläggningen av skyltningstillståndet,  då 
 personen som ansöker om skyltningstillstånd skall kunna påvisa  sin  anlägg - 

flings  lämplighet för vägvisning.  

3.5  Landskapets vägvisningsstrategi 

Avsikten med landskapets vägvisningsstrategi  är  att förbättra standarden  på 
 vägvisningen  till  serviceanläggningarna, främja förverkligandet av  de  all-

männa målen för vägvisningen  till  serviceanläggningarna samt förbättra 
kännedomen om vägvisningsärenden  bland  intressentgrupperna,  speciellt 
kommunerna och aktörerna som ger rekommendationer om olika tjänsters 
lämplighet för vägvisning. 
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Med hjälp av landskapets vägvisningsstrategi strävar  man  också efter att 
främja förverkligandet av landskapsprogrammen och turismstrategierna 
samt åtgärdsplanerna för dessa. 

Landskapets vägvisningsstrategi inkluderar: 

LANDSKAPETS SAMARBETSGRUPP FÖR VÄGVISNINGEN GRUNDAS före slutet av 
 år 2007.  Arbetsgruppen organiserar sig, avtalar om uppgifter och kommer 

överens om sammanträdespraxis. 

UPPGÖRANDET  AV  REGIONALA VÄGVISNINGSPLANER FÖR SERVICEANLÄGGNING-
ARNA INLEDS  under  ledning av Vägförvaltningens  Vasa  vägdistrikt, i samar-
bete med kommunerna, ifrågavarande regioners turism- och företagarorga-
nisationer samt lokala instanser som ger rekommendationer om servicean-
läggningars lämplighet för vägvisning. Målsättningen  är  att göra upp regiona-
la vägvisningsplaner för vart och ett av planeringsområdena  en  gång före 
slutet av  år 2013. Under  denna tid skall också vägvisningen  till  servicean-
läggningarna förnyas i terrängen i enlighet med  de  nya anvisningarna och in-
formationsmärkena i vägtrafikförordningen.  I  fråga om planeringsarbetets 
kostnadsfördelning föreslås att Vägförvaltningen svarar för ena hälften av 
summan och kommunerna gemensamt för andra hälften, exempelvis utgå-
ende från invånarantalet. Inledandet av planeringsarbetet enligt  den  före-
slagna fördelningen av planeringen avtalas utgående från kommunernas in-
tresse. Kommunernas deltagande  är  ett villkor för inledandet av vägvis-
ningspianeringen.  De  regionala vägvisningsplanerna för serviceanläggning-
ama kan också göras upp samtidigt som  den  allmänna planeringen av väg-
nätets skyltning. 

KOMMUNERNA SAMARBETAR FÖR ATT UPPDATERA INFORMATIONSKARTORNA  PA 
 INFORMATIONSSTÄLLENA SAMT GRANSKAR INFORMATIONSSTÄLLENAS LÄGEN  I 

 SAMARBETE MED VÄGFÖRVALTNINGENS VASA VÄGDISTRIKT. lnformationsställe-
nas skyltning skall förnyas före slutet av  år 2009  i enlighet med bestämmel-
serna i  den  nya vägtrafikförordningen om informationsmärken som visar in-
formationsställen.  En central  fråga  är  att utreda  de  enskilda företagarnas  vi-
sion  i fråga om utveckling och underhåll av informationsställena åtminstone 

 på  viktiga platser ur trafikmässig synvinkel.  

3.6  Landskapets samarbetsgrupp för vägvisningen 

Enligt förslag skall  en samarbetsgrupp  för vägvisningen i Österbotten grun-
das för att handha vägvisningsärenden med anknytning  till  serviceanlägg-
ningar. Samarbetsgruppen föreslås bestå av representanter för Vägförvalt-
ningens  Vasa  vägdistrikt, olika lokala instanser som ger rekommendationer 
om anläggningarnas lämplighet för vägvisning, Österbottens förbund och 
kommunerna.  I  framtiden,  då samarbetsgruppens  verksamhet har stabilise-
rats, skall  man  undersöka möjligheten att sammanslå samarbetsgrupperna 
för vägvisningen i Södra Österbottens, Österbottens och Mellersta Österbot-
tens landskap  till en  enda  organisation.  Vissa instanser som ger rekommen-
dationer om anläggningarnas lämplighet för vägvisning finns med i alla 
grupper. 

Vägförvaltningen har beslutanderätt i ärenden som gäller skyltning och skylt- 
ningstillstånd, och ansvarar för samarbetsgruppens verksamhet och sam- 
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mankallande.  I den  egentliga samarbetsgruppen kan kommunerna represen-
teras av exempelvis valda representanter för  de  ekonomiska regionerna, tu-
ristservice- och utvecklingsbolag som ansvarar för kommunernas turistservi-
ce eller motsvarande  organ.  Kommuner som  är  viktiga ur turismens synvin-
kel kan  ha en permanent  representant i samarbetsgruppen.  I  samarbets

-gruppen kan också finnas representanter för andra av landskapets aktörer 
 (se  bild  11).  

Samarbetsgruppens  uppgift  är  att sammanträda årligen eller vid behov ofta-
re för att följa upp hur vägvisningsstrategin för landskapet genomförs, be-
handla  de  regionala vägvisningsprincipernas funktion samt kontrollera att 
uppgifterna som kartlades i vägvisningsplanen för landskapet  är  aktuella. 
Samarbetsgruppen har också i uppdrag att förbättra kännedomen om väg- 
visningsärenden  bland  intressentgrupperna.  Vid behov kan samarbetsgrup

-pens  representant också fungera som medlem av arbetsgruppen som  under 
 ledning av Vägförvaltningen gör upp regionala vägvisningsplaner för servi-

ceanläggningarna. 

Samarbetsgruppen  skall samarbeta med kommunerna och företagarna samt 
informera om  sin  verksamhet  då  detta anses nödvändigt. Samarbetsgrup

-pens  medlemmar skall presentera  information  med anknytning  till  vägvis-
ningsärenden  på  ett enhetligt sätt för alla instanser som  är  intresserade av 
ärendena, exempelvis företagare som idkar serviceverksamhet, eller upp-
muntra instanser som önskar  information till  att kontakta Vägförvaltningen. 
Andra samarbetsinstanser kan vid behov  delta  i samarbetsgruppens verk-
samhet,  men  i regel påverkar instanser utanför samarbetsgruppen endast i 
bakgrunden. 

Landskapets samarbetsgrupp för vägvisning  till  serviceanläggningar 
Vägförvaltningen  I informations-  och turismansvarig 
-Beslutanderätt ärenden som gäller 
skyitning  och skyltningstillstånd 

Lokala instanser som ger  rekommentioner  om 
olika anläggningars lämplighet för vägvisning: 
Österbottens konstkomniission 
Västra Finlands miljöcentral  
Land  ska ps  rn useet 

Österbottenslandskapsförbund  

Kommunala representanter: 
Representanter utnämnda  de 

 ekonomiska regionerna 
Kommunernas turistserviceföretag 
(Turismkommuner) 

$  
Andra samarbetsinstanser 

Kommunerna Företagen 	 -  Instanser  p 	riksnivå som ger  rekommen- 
-turistväsendet Turism och fritid 	dationer  om olika anläggningars  lampighet 
-närigsväsendet  Kommersiella tjänster 	för vägvisning: 
-tekniska väsendet -Museiverket 
(väghållning  I  skyltning) -Forststyrelsen 

-  -Färeningen Finlands turistorganisationer  - 
FFTO rf  
-Finska Campingplatser rf 
-Finlands Hotell- och Restaurangförbund FHR  1  
-Finlands Vandrarhemsorganisation - SRM 
-Finlands Golfförbund rf 
-Finlands Ryttarförbund rf 
-Centralorganisationen för Finlands fritidsfiske 

Bild  11.  Exempel  på  landskapets samarbetsgrupp för vägvisningen  till  ser-
viceanläggningar. 
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Sevärdheter i landskapet Österbotten, som rekommenderats av andra 
instanser  än de  officiella instanser som ger rekommendationer om lämp-
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Minimikraven för användning av  den  internationella gröna i-skylten  
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Sevärdheter i landskapet Österbotten, som rekommenderats av andra  
instanser  än de  officiella instanser si m  ger rekommendationer om 
lämplighet för vägvisning. 

tt  Museum  eller historisk byggnad  
W  Naturobjekt  
l 	Utsiktsplats  
X  Annan sevärdhet 
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Nr Sevärdhet  
iX Stenbro(T) 

 2K Gallen  Gottorp  
32  Lappfjärds kyrka  
4K  Soldattorpet 

 5w l-lärkmeri  
6"  Yttergrund  
7  Centrum, flera sevärdheter  (1) 
2  -Rådhus  
K  -Lokstallet 

 K  -Tullstugor  
*  -Nya kyrka 

 K  -Väderkvarnen  
*  -Sjöfartsmuseum  + söfartsmagasin 

 K -Spectra 
8K  Napue  park  och minnesmärke  
9  Storsand 

 10*  Alkio-Koti  
11$  Bosunds båt- och fiskemuseum 

 12w  TerraMare  
132  Fomstugan  
14w  Lostenen 

 15*  Lassfolk  
162  Aliden  
17K Villa  Sveden  
18w  Fäboda  - Pärkenäs  
19*  Pedersöre  kyrka  
20K  Landskapsväg  
21 K  Kyrkostrand  
22*  Jakobstads  museum 
23*  Finlands svenska skolmuseum 

 24K  Granosunds  fiskeläge och  museum 
25*  Björkö museiområde  
26*  Kaskö fiskemuseum  
27K  Kulturhus  
28*  Kaskö hembygdsmuseum  
292  Blechslagarmuseet  
30*  Motormuseum  
312  Kristinestads  sjöfartsmuseum  
322  Sundom  hembygdsmuseum  
332  Fädemegården, Rejpelt  
342  Replot  hembygdsmuseum  
352 Vasa  sjämuseum  

362 Virgo  arbetarbostadsmuseum  
372 Vasa  arbetarmuseum  
382  Kngsveteranmuseum  i  Vasa 
392  Bladhska  Gården  
402  Laihelas lantbruksmaskinmuseum  
41 2  Finlands  ungdomsföreningsmuseum  
42 K Wilhelm von  Schwerins  bro  
432  Jakobstads Wapea  
442  Cikoriamuseet  
452  Savilahti -talo 

 462  Räkiö kvamstuga +  
2  Hägglunds  fotomuseum  

47w  Söderljärden  
48W  Bätombergen  
49W  Vattentom  
50W  Öjberget utsikttom  
51K  Ullvinden  I  hembygdsgård  
522  Orisberg  herrgård  
53K Frank  Mangs  Center 
54K  Oravais  stenpark 

 55K  Juthbacka  
562  Kolkkila  gård 

 572  Pitkä-Perttilä 
 582  Aminneborg  

59*  Overmark  hembygdsmuseum  
602  Overmark  postmuseum  
61"  Gåshällan  
62W  Vargberget  
632  Benvik byggnader  
64$  Bladh  mausoleum 
652  Munsala  prästgård  
662  Nykarleby  kyrka och 

Brostuga  
67  -  71  Flera sevärdheter  
672  AIkula  
682 Vasa  bankhus 

 692  Ropamäs  kyrka 
 702  Kronmagasin  

71 2  Hietalanden  Villa 
722  Lillkyro  Prästgård 

 732  Vörå  kyrka  
742  Bergö hembygdsmuseum  
75$  Kimo  bruks  museum 
76K  Bosund fiskehamn  
77K  Bodbacken  
78K  Medeltida Strandvägen  
79K  Malanders kvambottom  
BOX  Gamla  Vasa  kanal  
81 K  Sjöbobacken  
82K  Sideby  
83K  Kvambacken  I  Harrström  
842  Grönvik Gård  
852  Nykarleby  museum 
862  Brage Inluftsmuseum  
872 Vasa  bil- och motormuseum  
882  Vörá  hembygdsmuseum,  

Myrbergsgården  
892  Rasmusbacken  
90K  Bomullsspinnenet  

Koch  Brändäsund 
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Minimikraven för användning av  den  internationella gröna i-skylten 
(Källa  www.suoma.fi )  

UUSI  -KILPIiTEERISTÖ 	 ©SUOMA  ry 	wwwsuorm.fi  

Kaikilta  i-toknistoilta edellytetHn: 

•  1-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. 
•  Keskeinen sijainti asiakaskuntaan nähden 

• SUnnöfliset  aukioloajat. 
• Asiakaslähtöinen  toimintatapa. 

• Perusneuvonnan maksuttornuint  ja  pyrkimys neutraalirajuteen asiakkaan parhaaksi. 

• Neuvontaa  on  annettava myös puhelimitse  ja  sähköpostitse 

•  Alan  ammattitaito. 
•  Henkilökunnalla riittävä tekninen vähineistö  ja  intemetyhteys asiakaspalvelun  hoitamiseksi. 

• Keskeiset julkisten liikennevilhineiden yhteystiedot  ja  aikataulut 

Krlteerl  I  tuiki  2  tIhtI  3  11*11  4  t,teI  5  
mk*nHaatlnsica.t - __________________________________ - 	 - tp.Aoistto 
Sesonkitoimisto.  jota  yilöpitaa 

lstkailuneuvoresn at*iolo thysiu'altarrien  toimisto  Osa-aika.nen  tai  Jaettu toimisto 

VShintäan  8  vklvuosi Ympänvuotinen Ympänvuetiren Ympörivuotinen Ympanuvotinen  

5  pa/vk,  30  PVoko väluistään  30  is/vk  Vähintään  30  h/ok  sekä Vähintään  35  3/vis seisa  Vähintään  40  irivk  sekä 

sesonkiail2an luuantaisin  tai  sesortkiaikaan  lauantaisin  tai  sesonkiaikaan luLantaisinja 
sunniastaran  Vähintään  4 h  sunnuntaisin vahintäan  4 h  sunnuntaisin Vätäntääri  4  

Vätiintaön 	Västuullinen Valilntäan  1  vastuullinerj 
Henkllokianrann  määrä henkilö vakituinen henkilö Vaotuujinen  vakituinen vetaja 	Vuotuullinen toimiston pöällikktt Vastuullinen toimiston pöäilikkb 

Lisäksi vänintään Lisäksi vähintään  2  Lisäksi vähintään  3  
ymponvuotimnen työntekjä  sekä ymporivuotista työntekijää yniporivuotista  työntekijää 

Lisäksi tarvittava  seams  tarvittava määrä Sekä tarvittava määrä sekä tarvittava määrä 
seson*itienkilöstöä sesonkihenkilöstoa sesonkihenkilöstöä sesonkilienkilöstöä 
surmteutettuna asiakasmäänin. suliteutettuna asialcasmuanin. slilteutettuna asiakasmäarun. suliteutettuna asiakasmaamfln.  

Hallitsee läh.setolun  ja  alueen 	liajitsee iöhrseUdun  ja  alueen 	Hallitsee löliiseudun  ja  alueen 
matkailu-Ja  oireispalvelut  sekä matkailu-ja  ohespalvelut  sekä matkailu-ja  orieispalvelut  sekä 

fiujitsee lötiiseutjun matkailu- Hallitsee lahiseudunja alueen valtakunnallisesti keskeisen 	satakunnallisesti keskeisen 	valtakunnallisesti keskeisen 
llmmkilöks,inan armrmnattitaito 	a  orrenspalnelut 	 matkailu-  ja  oveispalvelut 	matisailotiedon 	 matkailutiedon 	 matkailutiedon  

Riittävä seudullirmenja 	Riittävä paikallinen, sesulsilhirien Riitttävö paikallinen, sendullinmn Rnttäoö paikallinen, seudullinen 
kattava seuduljnen yleistreto 	alueelinen yleistieto 	a  valtakumviallinen yleetmeto 	ja  valtakunnafliren yleistieto 	ja  oaltakunnalänen ylerstieto  

Paikalliset, serjdulliset  ja 	Paikalliset, semuduilmsetja 	Paikalliset, seutlmiliset  ja  
aineelliset palvelut, 	 alueelliset palvelut, 	 alueelliset palvelut, 
ylemsesitteet 	 yleisesitteet 	 yleisesltteet 

Hemkilöksenrian kselmtaito: 
Palvelökadten  maana suomen  ja  
trastsir aksj 	 I  vmmas  kieli 	 I  vieras kieli 

Paikalliset, seialsiliset  ja  
Paikalliset  ja  oman seudun 	alueelliset palvelut, 

Tieto-  ja  esitnaineisto 	palvelut  ja  piersesitteet 	yleisesitteel 

Säännöllinen ammattitaitoa 	Säännöllinen ammattitaitoa 	Säännöllinen ammattitaitoa 
yjapitavä  koulutus 	 ylläpmtava koulutis 	 ytäpitäva koulutus  

2  vierasta kieltä 	3  vierasta kieltä 	4  vierasta kieltä 

Pyclettaessa  muuten 	 P55idettäessä mladen 	 Pyydettäessä muuten 
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