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Riistaveden pitäjäraati

Kehittämismäärärahahakemus 2018

Kuopion kaupunki
Liisa Jokela
Riistaveden taajama ( Melalahti) sijaitsee 37 km etäisyydellä kaupungin keskustasta itään
hyvien liikenneyhteyksien varrella. Riistavedellä asukkaita n. 2200 ja ennusteissakaan
väestön vähenemistä ei ole näkyvissä.
Palvelut: Riistaveden Melalahdessa on pankki, asiamiesposti, apteekki, kaksi
päivittäistavarakauppaa, parturikampaamoja, ravintola, kahvila, kukkakauppa,
huoltoasema, autokorjaamoita ja taksiasema. Kaikkiaan yrityksiä riistaveden alueella on n.
85 kpl.
Riistaveden pitäjäraati on päättänyt kokouksissaan että v. 2018 kehittämismäärärahaa
haetaan mainospyloniin sekä nettisivuston riistavesi.fi kehittämiseen.
Pitäjäraadin toimintasuunnitelmassa Riistaveden tunnettavuuden lisääminen on yksi
tärkeimmistä toimenpiteistä.
Mainospylonia suunniteltu vuosia Riistavedelle 9-tien varteen mm. Kuopion kaupungin
yritysasiamies Anna-Liisa Martikaisen kanssa.
Hankkeen tiimoilta ollaan pyydetty alustava kustannusarvio ja oltu yhteydessä Kuopion
kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualue/Asemakaavoitus kaavoitusteknikko Jussi
Partaseen sekä Katu- ja yleisillä alueilla olevat rakenteet -työryhmän suunnitteluinsinööri
Hanna Myllyseen.
Pylonin suunnittelua tehty yhteistyössä pitäjäraatien mediasuunnittelija Arto Turusen
kanssa.
Vaihtoehtoina sähköistetty tai sähköistämätön mainostaulu, johon myös paikalliset
yritykset tulisivat mukaan. Hinta-arvio noin 15 000 – 30 000 €.
Mainospylonin tarkoituksena on saada 9-tiellä matkaavat pysähtymään Riistavedelle ja
käyttämään kylän palveluita sekä herättämään kiinnostusta Riistaveden aluetta kohtaan.
Tämän takia valaistu mainospyloni on paras ratkaisu, koska 9-tieltä ei mitenkään näy,
miten kattavat palvelut Riistavedellä on. Liikennemäärä Riistaveden kylän (Melalahden )
kohdalla 5 877 ajon./vrk https://extranet.liikennevirasto.fi/webgissovellukset/webgis/template.html?config=liikenne
Myös mainostaulujen määrästä on käyty keskustelua, riittäisikö 1 kpl vai tarvitaanko 2 kpl.
Päädyttiin että 1 pyloni Joensuuntien ja Riistavedentien risteykseen on paras vaihtoehto,
alue on kaupungin omistuksessa.
Mainospylonin lisäksi satamassa olevan infotaulun tiedot päivitetään, sekä Keskustien
varressa oleva infotaulu pitää ehostaa ja uusia valaistus, siihen tulisi myös yritysten tietoja.
Riistaveden yritykset ovat kautta aikojen osallistuneet hyvin aktiivisesti kylän kehittämiseen
ja tapahtumisen järjestämiseen.
Mainospyloniin haetaan kehittämismäärärahaa 25 000 €.

Nettisivuston kehittäminen: riistavesi.fi -sivuston visuaalisen ulkoasun ja toimivuuden
ajanmukaistamiseen, niin että sivusto palvelisi hyvin kaiken ikäisiä käyttäjiä. Sivuston
helppoon päivitettävyyteen ja ylläpitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, niin että
kokematonkin ylläpitäjä kykenee päivittämään sivuston tietoja.
Vaatimuksena uudelle sivustolle on myös helppo mobiiliselailu ja -käyttö, mikä erityisesti
on huomioitava suunnittelussa. Näin sivusto palvelisi paremmin esim. Riistaveden seudun
kesäasukkaita ja muita internetin mobiilikäyttäjiä.
Kaikki edellämainitut vaatimukset sekä muut sivuston monipuoliset palvelut mahdollistavat
toiminnot vaativat kunnolla toteutuakseen osaavan suunnittelijan. Panostamalla
ammattimaiseen suunnitteluun voidaan sivustolle turvata pitkä elinkaari Riistaveden
seudun asukkaiden, yrittäjien ja vierailijoiden tiedotus- ja palvelukanavana.
Näiden toimenpiteiden avulla Riistaveden yrittäjät saavat lisää asiakkaita ja yritysten
kiinnostus aluetta kohtaan lisääntyy. Asukkaiden määrä lisääntyy, onhan Riistavesi
sijainniltaan erittäin hyvää asuinaluetta mm. Itä-suomen yliopiston työntekijöille.
Kehittämismäärärahaa haetaan mainospyloniin 25 000 €
ja riistavesi.fi kehittämiseen 5000 €, yhteensä 30 000 €

