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1 TOIMEKSIANTO
1.1. Toimeksiannon sisältö
Metsähallituksen toimeksiannossa Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen yleissuunnittelu ja projektijohto (17.8. – 30.10.2020) on selvitetty Kolin matkailualueen sidosryhmien
näkemystä ja tarpeita alueen pysäköintialueisiin liittyen sekä kartoitettu pysäköintiin soveltuvia alueita Kolin kylältä, Ylä-Kolilta ja Kolin satamasta sekä sen läheisyydestä. Pysäköintiratkaisujen rinnalla on havainnoitu kuhunkin parkkivaihtoehtoon liittyviä kevyenliikenteen- ja
reittiyhteyksiä sekä Kolin sisäisten alueiden välistä saavutettavuutta. Toimeksiannon tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa Kolin matkailualueen pysäköintikapasiteetti.
Yleissuunnitelmaseloste on ns. ideapaperi, johon kootaan havaitut ongelmat ja tarkastelussa esille tulleita ratkaisuvaihtoehtoja. Näiden pohjalta tehdään alustava priorisointilistaus.
Kohteiden suunnittelu ja rakentaminen etenevät maanomistajan puoltaessa rakentamista, vaadittujen selvitysten, luvituksen sekä kohteeseen liittyvien mahdollisten muiden
reunaehtojen sallimassa aikataulussa. Suunnitelmaselosteessa mainittujen kevyenliikenteen
väyläasioiden neuvottelut etenevät Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.
Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen toimeksianto jatkuu detaljitason suunnitelmavaiheella, jossa prioriteettikohteeksi valitun kohteen detaljiluonnos valmistuu tammikuun 2021
lopussa ja on hyväksyttynä helmikuun -21 loppuun mennessä. Tällöin käynnistetään valitun
kohteen rakennuttamisen kilpailutus ja edetään mahdollisesti muiden yleissuunnitelmassa
mainittujen kohteiden suunnitteluun.

1.2. Toimeksiannon linjaukset
Projektin aloituskokouksessa linjattiin, ettei kansallispuiston sisäpuolelle tavoitella lisärakentamista, vaan paikoitusalueiden osalta kehittämisen painopiste on puiston ulkopuolella olevissa alueissa. Olemassa olevien, rakennettujen paikoitusalueiden käytön tehostaminen katsottiin järkeväksi.
Hankkeessa on tutkittu Kolin aluetta kokonaisuutena ja tarkastelua on suoritettu kolmikantaisesti huomioiden Ylä-Koli, Kolin kylä sekä satama ja sen lähialue. Kaikissa edellä mainituissa kohteissa on ollut viime vuosina havaittavissa kasvavaa ruuhkautumista. Kotimaan

matkailun kasvava trendi ei luo paineita pelkästään Kolin matkailualueen tämänhetkisen paikoitusongelman ratkaisemiseen, vaan proaktiivisesti Kolin iso kuva 2050 mukaisen moninkertaisen kävijämäärän ennakoivan vastaanottokyvyn. Lähtökohtana toimeksiannossa on,
että Kolille tarvitaan huomattavasti lisää pysäköintitilaa.

Toimeksiannon aloituskokouksessa linjattiin, ettei Metsähallitus voi tarjota ratkaisua kaikkiin
Kolin alueen parkkiongelmiin ja toimeksiannon kautta esitettyihin parkkiratkaisuihin. Lähestymiskulmana on, että kaikki todetut ratkaisuvaihtoehdot kirjataan yleissuunnitelmaan. Edellisten pohjalta esitetään prioriteettilistausta, joiden joukosta valitaan prioriteettikohde tai kohteet ja edetään ao. prioriteettikohteen rakentamiseen reunaehtojen sallimassa aikataulussa. Metsähallituksen kirkkaana intressinä projektissa on kansallispuiston kävijöiden palveleminen.
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Kolin matkailualueen paikotusratkaisujen yleissuunnittelu on toteutettu Lieksan kaupungin
ja Kolin koordinaatioryhmän toiveesta kartoittaa Kolin matkailualueen paikoitustilanne ja
osapuolten intressit sekä synergiat.

1.3. Toimeksiannon toteutusaikataulu
Toimeksiannon alussa sovittu etenemä on
-

Yleissuunnitelmaluonnos valmis 30.10.2020, hyväksyttynä 30.11.2020.
Kiireellisimmäksi priorisoidun kohteen (rakennus-)suunnitelmaluonnos valmis
31.1.2021, täysin valmis 28.2.2021.
Muiden mahdollisten kohteiden luonnokset valmiit 15.4.2021 ja täysin valmiit
31.5.2021.

1.4. Toteuttajakonsultti
Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut -toimeksiannon konsulttina on toiminut Infrasuunnittelu Oy, kajaanilainen suunnittelu-, mittaus-, valvonta- ja rakentamisen asiantuntijapalveluita tuottava yritys. Yrityksen asiakkaita ovat kaupungit ja kunnat, teollisuus, ELY ja maanrakennusalan yritykset. Lisätietoja www.infrasuunnittelu.fi

2 SIDOSRYHMÄT, TARPEET JA TOIVEET
2.1. Sidosryhmät ja avaintahot
Toimeksiannon yleissuunnitelmavaiheessa yhteistyötä on tehty Metsähallituksen seurantaryhmän lisäksi seuraavien parkkiratkaisuihin vaikuttavien sidosryhmien kanssa:
-

-

-

Kolin Ipatti ry / puheenjohtaja Sulo Eskelinen. Intresseinä seuratoiminta, urheilukenttä ja seurojentalo, yleinen Kolin kehittäminen ja alueen ihmisten toimeentulo.
Kolin matkailuyhdistys ry / toiminnanjohtaja Veli Lyytikäinen ja Koli ry:n hallitus. Intresseinä matkailun kehittäminen ja Kolin vetovoima.
Lieksan kaupunki / elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen, maankäyttöpäällikkö
Jukka Haltilahti, rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen ja kaupunginjohtaja
Jarkko Määttänen. Intresseinä aluekehitys, investointisuunnitelmat, tontit ja kaavoitus.
Lieksan Kehitys Oy LieKe / mm. toimitusjohtaja Heikki Rusanen ja yritysasiantuntija
Anni Almqvist. Intresseinä investoinnit, kehittäminen, matkailun edistäminen, elinkeinot ja vesitien käyttö.
Matexpo Oy / yrittäjä Matti Pasanen. Intresseinä yläpihan yrittäjät, työmatkaliikenne.
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Break Sokos Hotelli Koli / hotellinjohtaja Pasi Ripatti.
Intresseinä hotellivieraiden ja työntekijöiden parkit, Kolin palvelut ja hotellin imago.
Pohjois-Savon ELY-keskus / mm. johtaja liikenne ja infrastruktuuri Tommi Huttunen
ja liikennejärjestelmäasiantuntija Henri Heikura. Asioina tiet ja väylät, tiealueet, tieviitat, liittymät.
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Sidosryhmätyö ja yleissuunnitelmaselosteen kuulemisvaihe muuttui suunnitellusta koronasta johtuen. Yleissuunnitelman esittelemiseksi kaavailtu avoin yleisötilaisuus peruttiin lokakuulta ja suunnitelman kommentointimahdollisuus toteutettiin pääasiassa sähköisiä alustoja hyödyntäen.

2.2. Sidosryhmäkeskustelujen nostoja
Sidosryhmäkeskusteluissa esille nousseita huolia ja huomioita ovat, mm.
-

luvattoman parkkeerauksen sanktiointi ja yksityisen pysäköintivalvonnan tarve
lisäparkkien saaminen kylälle kylämiljöötä rikkomatta sekä Ylä-Kolintien varteen ja
sataman läheisyyteen.
olemassa olevien parkkialueiden tehokkaampi hyödyntäminen
työmatkaliikenteen huomioiminen, kimppakyydit ja työmatkaparkit
yhteiskuljetukset, kutsutaksit ja lainapyörät
yhteiskuljetus osana Kolin lähestymisen elämystä ja palvelua: kyläjuna tai -bussi
viitoitus Kolille ja Kolilla sekä parkkialueilla ongelma
lisää palveluita ja yrittämisen mahdollisuuksia Kolille
sähköautojen latauspisteiden ennakointi
yhteiskuljetus tarpeellinen, oltava kannattavaa, järjestelmällistä ja hyvin viestittyä
leiriytymisalueiden puuttuminen kuormittaa puskaparkkeja ja luontoa.

3 LÄHTÖTILANNETARKASTELU
3.1. Tilastojen kertomaa
Kolin matkailualueen pysäköinti- ja kevyenliikenteen reittiratkaisuja sivuten Kolin kansallispuiston kävijätutkimus1 vuodelta 2019 kertoo, että
-

Kolilla on vuosittain 200 000+ kävijää
80% kävijöistä saapuu autolla
60% kävijöistä käy huipuilla
valtaosa kävijöistä on päiväkävijöitä, keskimääräinen oleskeluaika on 4,5 t / kävijä
kävelyä harrastaa 90% kävijöistä keskimääräisen kävelymatkan ollessa 13,3 km
57%:lle kävijöistä Koli on ensisijainen vierailukohde (vierailee vain tai pääasiassa Kolilla)

Kävijätutkimuksen valossa voidaan todeta, että Kolille ja/tai kansallispuistoon tullaan liikkumaan. Alueiden väliset siirtymät jalkaisin eivät näin ollen ole ongelma valtaosalle kansallispuiston kävijöistä – vaan kenties päinvastoin, tapa kokea Koli eri tavalla.
Tutkimuksesta käy ilmi myös, että Koli on kävijöiden suunniteltu, pääasiallinen vierailukohde.
Voidaan siis myös olettaa, että vierailua ennakoidaan ja kohteeseen tutustutaan etukäteen
verkon kautta. Pysäköintiratkaisujen ennakoiva viestiminen on osa Kolin saavutettavuutta
sekä liikenteen ja asioinnin sujuvuutta.
1

https/julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b251
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Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen ilmestyneet uudet kävijäluvut osoittavat kävijämäärien kasvavan tasaisesti. Huomionarvoista on, että kävijämäärien kasvu on käynnistynyt hyvän aikaa
ennen koronapandemiaa ja kasvu on jatkunut tasaisena koronasta riippumatta.

3.2. Havaitut ongelmat
Kohdekatselmusten yhteydessä on havaittu mm. seuraavaa Kolin sisäiseen liikenteeseen ja
pysäköintiin liittyen:
-

Kolille saapujat ohjataan Ylä-Kolille kohteesta, tarpeesta, kulkuvälineestä ja oleskelun kestosta riippumatta. Tämä kuormittaa turhaan Ylä-Kolintietä ja yläparkkeja.
Kolin matkailualueella on jo nyt täysin riittämätön parkkikapasiteetti, joka toimii Kolia
vastaan.
Kolin alueella sääntöjen vastainen parkkeeraaminen on lähes vakiintunut, hiljaa hyväksytty tapa
Työmatkaliikenne ja työntekijöiden autot kuormittavat osaltaan Ylä-Kolin parkkeja ja
parkkikaaos haittaa työmatka-, jättö- ja tavarantäyttöliikennettä.
Tilaa vievät kulkuvälineet (linja-autot sekä matkailuautot ja -vaunut) kuormittavat
Ylä-Kolin kriittistä parkkikapasiteettia ja tukkivat liikenteen.
Tilaa vievien autojen parkkialueet, tukipalvelut ja opastus puuttuvat.
Kolin kansallispuisto alkaa kylältä, mutta tämä ei näy kävijöille, joten lähes jokainen
suuntaa ensiksi Ylä-Kolille.

Yhteenvetona löydöksistä voidaan todeta, että kansallispuisto on tuonut myönteistä kävijävirtaa Kolin alueelle, mutta kääntäen aiheuttanut liikenteen ja pysäköinnin pullonkaulan. Kolin matkailualueen parkkiratkaisut on etsittävä pääasiassa kansallispuiston rajojen ulkopuolelta, joten on kartoitettava liikenteen ja parkkiongelmien pullonkaulat ja selvitettävä vaihtoehdot.

4 KOLIN MATKAILUALUEEN NYKYISET JA VAIHTOEHTOISET PYSKÖINTIALUEET
Vaihtoehtoja Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisuihin on etsitty Kolin kolmen kehittämisen painopistealueen ympärillä. Em. alueet ovat Ylä-Koli, Kolin kylä ja Kolin sataman alue
ml. rinneparkki (liite 1).

4.1. Ylä-Koli
4.1.1. Ylä-Kolin parkkialueet P1 – P3
Ylä-Kolin ja huippujen läheisyydessä olevien pysäköintipaikkojen nykykapasiteetti on arviolta
143 paikkaa ml. P1:ssä sijaitsevat 2 sähköautojen latauspaikkaa. Yleistä tiealuetta oleva P1
-alue liitetään loppuvuodesta 2020 osaksi puistoa. Yleinen tie jatkuu yläpihalla sijaitsevan
Luontokeskus Ukon nurkalle saakka.
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P1-P3 -parkkialueiden kapasiteetti ylittyy. Parkkialueilla on sesonkien ulkopuolellakin ruuhkaa, kääntymispaikat on tukittu luvattomasti parkkeeratuilla kulkuvälineillä ja väljästi leiriytyneet matkailuautot peräkärreineen syövät kukin useita henkilöautojen parkkiruutuja. Kieltomerkeistä huolimatta yläpihalle saakka käy tasainen liikennevirta, joka aiheuttaa haittaa yläpihan kävijöille, yrityksille ja hotellivieraille.
Yleissuunnitelmavaiheen katselmuksessa todettiin, että sekä Ylä-Kolin liikenne että paikoitus
on kaoottista. Ongelma vaatii välitöntä huomioita ja kokonaisvaltaista ratkaisua.

4.1.2. Uusi ratkaisumahdollisuus Ylä-Kolintie 25
Lieksan kaupunki on hankkinut Ylä-Kolintie 25:ssä sijaitsevan 2,3 hehtaarin suuruisen rinnetontin, jolla sijaitsee vanha asuinkiinteistö. Ylä-Kolintie 25 on Lieksan kaupungin tarjoama
vaihtoehto Ylä-Kolin tukiparkiksi. Tukiparkki mahdollistaisi n. 160 parkkipaikkaa kansallispuiston parkkialueena. Edellisen lisäksi kiinteistölle esitetään suunniteltavan matkailupalvelurakentamista.
Yleissuunnitelman katselmuskierroksen ja selvitysten pohjalta todetaan, että Ylä-Kolintien
25 voisi toimia Ylä-Kolin tukiparkkina ja palvella sekä hotelli- että kansallispuistokäyttäjiä.
Tontin tukiparkkikäyttöä varten yleissuunnittelun aikana selvitettiin mm. Lieksan kaupungin
suunnitelmat ja investointinäkymät, tieliittymät, väylä- ja reittivaihtoehdot Ylä-Kolille sekä
tontin kaavoituksen tila. Lieksan kaupunki vie alueen kaavoitusta eteenpäin Kolin keskustaalueen osayleiskaavan muutoksena, jota seuraa oma Ylä-Kolintie 25 asemakaava.

4.2. Kolin kylä
4.2.1. Kolin kylän paikoituskapasiteetin nykytila
Paikoituskapasiteetti Kolin kylällä on erittäin rajallinen. Parkkipaikkoja on lähinnä Osuuskaupan, Kolin Ryynäsen sekä Kolin Kulmakiven piha-alueella. Edellä mainitut parkit ovat pääasiassa ao. yritysten omassa käytössä, joten ne eivät riitä palvelemaan Kolin matkailualueen
muita asukas- tai vierailijatarpeita.
Kolin kylän riittämätön parkkikapasiteetti on yksi avaintekijöistä, jotka johtavat koko Kolin
aluetta kuormittaviin liikenne- ja parkkiongelmiin.

4.2.2. Kolin kylän uudet pysäköintimahdollisuudet
Kolin kylän alueelta tutkittiin yleissuunnitteluvaiheessa seuraavia alla olevaan karttaan rajattuja alueita pysäköintialueratkaisuiksi:
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4.2.2.1.Kolin kylä, alue 1
Osuuskaupan viereinen kiinteistö. Lieksan kaupungin omistama kiinteistö Osuuskaupan vieressä toisi kylälle lisää parkkikapasiteettia ja palvelisi kaupan ohella alueen muitakin käyttäjätarpeita. Lieksan kaupungilla on kuitenkin tonttia koskien muita kehittämissuunnitelmia.

4.2.2.2. Kolin kylä, alue 2
Kiinteistö kylältä sataman suuntaan. Lieksan kaupungin hallinnassa oleva kiinteistö palvelisi
sekä kylän että sataman kävijätarpeita. Alue sijaitsee lähellä Kolin kylää, mutta alueen asiakkaiden liikkumisen kannalta pysäköinti olisi loogisinta sijoittaa ennen Kolin kylän risteystä.
Tällöin edestakainen liikenne ei rasittaisi Ylä-Kolintien risteystä.

4.2.2.3. Kolin kylä, alue 3
Tontti Kolin Ryynäseen rajautuen on yksityisomistuksessa oleva iso metsätontti ennen Kolin
kylätaajamaa ja risteysaluetta.
Alueelle 3 sijoitettava parkkialue toisi Kolin kylälle potentiaalisesti satoja uusia parkkipaikkoja
ja poistaisi ennakoivasti liikennekuormitusta Kolin kylän ja risteyksen alueilla sekä Ylä-Kolintien suuntaan.
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Alueen maanomistajalta tulleen palautteen perusteella on todettu, että kyseinen alue ei ole
käytettävissä parkkialuekäyttöön. Asiassa edetään maanomistajan tahtoa kunnioittaen; keskustan alueen parkkialuetarkastelua on vielä jatkettava ja haettava muita ratkaisuvaihtoehtoja kyläkeskustan alueelta.

4.3. Kolin satama ja lähialueet
4.3.1. Sataman paikoituskapasiteetin nykytila
Kolin pienen satama-alueen käyttö on muuttunut autolauttaliikenteen päätyttyä ainakin toistaiseksi. Vesiliikenteen kulkuvälineenä liikennöivä vesibussi ei vaadi massiivisia laituri- ja
syöttöliikennealueita, jotka olisivat jatkossa hyödynnettävissä parkkialueina. Satama-alue on
tiivis eikä lisäalaa parkeille järjesty alueen rajautuessa toisella puolella Pieliseen, toisella kansallispuistoon.
Satama-alue palvelee sekä vesiliikennettä että alueen palvelupistettä Kolin Alamajaa, jota
operoi yksityisyrittäjä. Nykyinen paikoituskapasiteetti 15 henkilöautopaikkaa on riittämätön
sataman tarpeiden palvelemiseen.

4.3.2. Sataman lisäparkit
4.3.2.1. Jonotuskaistat lisäpaikoitusalueeksi
Katselmuksessa todettiin, että Kolin satamaan saadaan helposti lisäparkkeja päättyneen
lauttaliikenteen henkilöautojen jonotuskaistalle sekä toiselle bussikaistalle vinoparkkeina.
Asianomaisena asiassa on ELY-keskus.

4.3.2.2. Sataman bussilevike
Yleissuunnitteluvaiheessa tarkasteltiin kansallispuistoon rajautuvan vanhan bussipysäkin ja
-levikkeen hyödyntämismahdollisuutta paikoitusalueena. Myöhemmin kävi ilmi, ettei levikettä voida hyödyntää vinoparkkina turvallisuussyistä, mutta tietä voidaan mahdollisesti siirtää levikkeelle ja tiehen voitaneen tehdä mutka Alamajan kohtaan. Tällöin tien viereen sataman puolelle jää paremmin parkkitilaa.

4.3.2.3. Sataman uusi tukiparkki
Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen katselmuksessa havaittiin, että Lieksan kaupungin omistama Rantatien alkupään 3000-neliön suuruinen peltotontti on hyvin sataman tukiparkiksi soveltuva alue. Tontti on maanmuodoiltaan tasainen ja sijoittuu lähelle satamaa.
Satamaan johtavan yleisen tien vieressä on kevyen liikenteen väylä. Väylä on vähällä käytöllä
ja lähes umpeen kasvanut. Väylä on kuitenkin helposti kunnostettavissa väliaikaiseksi ratkaisuksi. Kevyenliikenteenväylään liittyy muutostarve yksityismaalla olevan 60 metrin väyläosuudella. Myös sataman lankkupolun kunnostustarve on ilmeinen. Yleissuunnitelman edetessä on todettu, että Rantatien varteen tarvitaan valaistu kevyen liikenteen väylä, joka ainakin loppuosaltaan kulkee Rantatien varressa. Tämä edesauttaa ympärivuotisen yhteyden
ylläpitämistä Kolin kylän ja sataman välillä.
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Yleissuunnitelmavaiheessa todettiin, että Rantatien tukiparkille on tilaus palvelemaan sataman satunnaiskäyttöä, luonnossa liikkujia ja urheilijoita. Tukiparkki soveltuisi myös venetrailereiden lyhytaikaiseen säilytykseen sekä suurempien kulkuvälineiden kuten matkailuautojen
parkkeeraukseen, jolloin kriittisempää parkkikapasiteettia muualla vapautuisi henkilöautojen
käyttöön.

4.3.3. Rinneparkki
Parkkialueena Kolin rinneparkki, laskettelurinteinen nykyinen hiekkaparkki on epämääräisen
muotoinen, profiililtaan alas viettävä ja epätasainen. Tämä tekee alueesta sekä vaikean hahmottaa että hallita parkkeerausmielessä.
Kolin laskettelurinteiden pysäköintialue on vajaalla käytöllä, vaikka käyttö on lisääntynyt huomattavasti kuluvan kesän aikana. Pysäköintialueelta on maisemahissiyhteys yläpihalle keskikesän aikana. Alueen käytön tehostaminen nähdään tärkeänä osana Kolin matkailualueen
pysäköintiratkaisujen kokonaismallia.
Yleissuunnittelun sidosryhmäkeskustelujen yhteydessä kävi ilmi toive sitoa rinneparkki
osaksi Kolin reitistöä ja mahdollistaa kesäkaudella turvallinen siirtyminen satamasta rinnehissin kautta Ylä-Kolille. Vaihtoehtona kevyenliikenteen väylän toteutukselle ovat reittirakenteena toteutettava polku tai yksityistien varrelle toteutettuna korotetun reunakiven avulla nykyisen tiealueen puitteissa.

4.4. Muut tarkastellut alueet
4.4.1. Kolin urheilukenttä
Kolin Ipatti ry:n iso urheilukenttä sijaitsee kylän ja Ylä-Kolin välimaastossa kansallispuistoreitin lähettyvillä. Aluetta on yleissuunnitteluvaiheen käynnistyessä tarkastelu alustavasti kansallispuiston ”porttiparkkina”. Alueelle saisi toteutettua helposti useita satoja parkkipaikkoja.
100 metrin lisäväylä urheilukentän oikeasta takakulmasta kansallispuiston reitille olisi helppo
toteuttaa reittirakenteena.
Yleissuunnittelun sidosryhmäkeskustelujen yhteydessä kävi kuitenkin ilmi, että Urheilukenttää oli käytetty kokeiluluontoisesti Kolin kesämatkailua tukevana lisäparkkina kesällä 2020.
Ipatti ry oli perinyt pientä vapaaehtoista leiriytymismaksua pitkäaikaisilta asuntoauto ja
vaunu käyttäjiltä. Parkkialuekäytöstä oli aiheutunut siivoa, sotkua ja sanomista, josta johtuen
Ipatti ry:n hallitus on linjannut, ettei urheilukenttää voi toistaiseksi käyttää kuin seuran omaan
toimintaan ja tapahtumiin. Avoimeksi jäi voisiko aluetta käyttää myöhemmässä vaiheessa
osana Kolin pysäköintiratkaisujen kokonaissuunnitelmaa kausiluontoisena lisäparkkina. Tällöin alueen parkkikäyttöä tukemaan rinnalle tulisi tukipalveluita, mm. wc-tilat, selkeät parkkijärjestelyt ja yhteiskuljetus.
Lieksan kaupungin ja Kolin Ipatti ry:n välisen sopimuksen mukaan kaupunki on myynyt urheilukentän alueen Kolin Ipatti ry:lle sillä edellytyksellä, että kenttä säilyy urheilukenttäkäytössä ja koulun oppilaiden käytössä. Aluetta ei voida näin olleen käyttää vakituisena pysäköintialueena.
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4.4.2. Seurojentalo
Yleissuunnitelmavaiheen alussa tarkasteltiin myös Kolin kylällä sijaitsevan Ipatti ry:n Seurojentalon parkkipaikan soveltuvuutta lisäparkkialueena. Ipatti ry linjasi, että Seurojentalon
parkki on nykyiselläänkin liian pieni palvelemaan edes seuran omia tarpeita, joten jaettua
käyttöä ei koettu järkeväksi. Parkkialueelle seuralla oli myös muita ajatuksia, ml. torikäyttö.

4.4.3. Koli Cultura
Koli Cultura -hanketta sivuttiin toimeksiannon sidosryhmäkeskusteluissa vireillä olevana kehitysprojektina. Toimeksiannon alussa tarkasteltiin Koli Culturan -alueen väliaikaista hyödyntämistä parkkialueena, esim. leirintä-caravan –alueeksi suunnitelmaan merkityn alueen
osalta. Koli Cultura kuitenkin rajattiin Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen kokonaistarkastelun ulkopuolelle aiempien vastaavien pyrkimysten ja yhteishankkeiden kariutumiseen vedoten.

4.4.4. Kansallispuiston pienet reittiparkit
Myös Kolin kansallispuiston pienemmät reittiparkit on hyvä tarkastella osana Kolin matkailualueen pysäköintikokonaisuutta. Kaikki pienet parkit ovat sorapintaisia, pusikoituneita ja vajaalla käytöllä. Ne voisivat paremmin opastettuina ja kunnostettuina palvella osaltaan kansallispuiston kävijöiden pysäköintivalintoja. Reittiparkkien lukumäärää ei lähdetty tarkastelun
yhteydessä määrittelemään. Parkkipaikkojen lukumäärä elää riippuen miten kävijät pysäköivät kulkuvälineensä ja mitä kulkuvälineitä ao. parkkiin on pysäköity.

5 KOLIN MATKAILUALUEEN PYSÄKÖINTIRATKAISUESITYKSET
5.1. Ylä-Koli
Vaihtoehtojen tarkastelun pohjalta Kolin matkailualueen parkkiratkaisut -toimeksiannon selvitystyön 1. ratkaisuksi esitetään Ylä-Kolin parkkiratkaisujen kehittämisen priorisointia. Priorisointikohde on kaksivaiheinen sisältäen sekä Ylä-Kolin nykyisen parkkikapasiteetin tehostamisen (liite 2) että Ylä-Kolin uuden tukiparkin Ylä-Kolintie 25:n paikoitusalueen rakentamisen (liite 3).

5.1.1. Ylä-Koli, P1 -parkkialue
Yleissuunnitelmavaiheen esitys parkkialuetta P1 koskien:
-

parkkialueen murskeosan päällystäminen
parkkiruutumerkintöjen ja parkkiopasteiden uusiminen
parkkeerauksen salliminen P1 alueen alkuosaan
pieni kiertoliittymän omainen liikenteenjakaja P1 alkuun helpottamaan parkkialueen
liikenteen sujuvuutta ja estämään väärä parkkeeraus ja sen aiheuttama liikenneruuhka parkkialueen tuloaukolla
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-

P1 -parkkialueelle 51 henkilöauton parkkiruutua, joista 2 on sähköautoille varattuja
latauspaikkoja. Sähköautopaikkojen merkit.
kevyenliikenteen järjestelyt:
• P1:stä yläpihalle kulkevien portaiden kunnostaminen ja kattaminen
• portaat olemassa, osa askelmista rapautunut ja vaativat parannustöitä
• betoniportaiden kunnostus ja valaistus
• kevyenliikenteenväylä P1:stä P2-3 alueille säilyy ennallaan
• P1-parkin länsipäädystä kevyenliikenteen oikopolku Ylä-Kolintie 25 tukiparkkiin
• murske- tai kivituhkapintainen reittirakenne opasteineen

Yläpihan turhan liikenteen karsiminen on syytä nostaa tarkasteluun. Tarkastelussa ollut
puomi kabiinihissin nurkalle estämään turhaa liikennettä yläpihalle on vaikea toteuttaa, joten
tulee miettiä muita tehokkaita ratkaisuita turhan yläpihaliikenteen karsimiseksi. Jättö-, asiointi- ja tavarantoimitusliikenne tulee jatkossakin mahdollistaa, mutta esimerkiksi hotellin
työntekijäparkkien poistamista hotellin ja Uhrihalkeaman vierestä olisi syytä harkita yläpihaa
turhan kuormittavuuden vähentämiseksi. Yläpihan nopeusrajoituksen laskua 20 km/h:ssa
esitetään yläpihan turvallisuutta lisäävänä tekijänä.

5.1.2. Ylä-Koli, P2 -parkkialue
Yleissuunnitelmavaiheen esitys parkkialuetta P2 koskien:
-

parkkialueen tasoittaminen ja päällystäminen
parkkialueen eteläpään alaosan mursketäyttö siten, että parkkialueen alin sektori on
samassa korossa
parkkirivien välisten viheralueiden siistiminen
betoniporsaan tai liikenteenjakajan lisääminen parkkialueen alimpaan sektoriin sijoittuvan uuden vinoparkkirivin alkuun
kiertosuuntaopaste betoniporsaan yhteyteen
yhden linja-autoparkin sijoittaminen P2 -parkkialueen alimman sektorin sivuun
P2 -parkkialueelle 71 henkilöauton parkkiruutua sekä 1 linja-autoparkki

5.1.3. Ylä-Koli, P3 -parkkialue
Yleissuunnitelmavaiheen esitys parkkialuetta P3 koskien:
-

parkkialueen tasoittaminen ja päällystäminen, muu muotoilu ei mahdollista luontoarvojen vuoksi
parkkiruutumerkintöjen lisääminen
pysäköintiä osoittavat liikennemerkit ja lisäkilvet eri kulkuvälineille
reunoilla 2 viiden henkilöauton parkkialuetta
P3 päädyssä 5 matkailuautopaikkaa
P3 itäsivulla 1 linja-autoparkki
P3 -parkkialueelle yhteensä 10 henkilöautoruutua, 5 matkailuautopaikkaa sekä 1
linja-autoparkki
matkailuautopaikkoihin lisätään kyltti lyhytaikainen parkki, ei leiriytymistä
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5.1.4. Ylä-Koli, uusi tukiparkki Ylä-Kolintie 25
Yleissuunnitelmavaiheen esitys uuden paikoituskapasiteetin saamiseksi Ylä-Kolille on YläKolintie 25:n uusi tukiparkki (liite 3):
-

-

kiinteistön pohjoispäähän uusi henkilöautojen parkkialue
maastonmuokkaus- ja täyttötyöt
päällystys ja parkkiruutumerkinnät
parkkialueen 3 reunalle kaiteet (alue pengerretty)
kiinteistön pohjoispäätyyn tieliittymä
tien ja parkkialueen väliin viheralue ja portaat tielle
kävelytie parkkialueen reunaan, portaat uudelle kevyenliikenteenväylälle
tarvittavat valaistus- ja aluesähköistyssuunnitelmat laaditaan erikseen
Ylä-Kolintie 25 tukiparkkialueelle yhteensä163 henkilöauton parkkiruutua
oikopolku Ylä-Kolintie 25 -tukiparkista P1 -parkkiin puiston kautta. Sijoitusvaihtoehtojen tarkempi tarkastelu tilaajan ja toimittajan kesken, valitaan reitti, joka voidaan
toteuttaa mahdollisimman vähin vaurioin. Toteutus murskepintaisena reittirakenteena, portaiden tarve arvioidaan maastokatselmuksen yhteydessä. Kyltti ei talvihuoltoa.
Metsähallituksen suojelupuolen ja ELY:n lausunnot vaaditaan oikopolun osalta.

Seuraavat työvaiheet Ylä-Kolintie 25 tonttia koskien:
-

rakennussuunnittelun aikataulu: rakennussuunnitelmaluonnos 01/21, hyväksyntä
02/21, kilpailutus 03-04/21 maantasausten ja pintojen osalta
Metsähallituksen sisäiset asiat, työjärjestys ja aikataulu: reittien osalta Metsähallituksen työohjelmiin 2021. Parkki ja reitit sisältyvät olemassa olevaan rahoitusesitykseen. Betoniportaiden kunnostus tapahtuu erillisenä hankkeena.

5.1.5. Ylä-Koli, uusi paikoituskapasiteetti

Parkkialue
henkilöauto, ha
linja-auto, la
matkailuauto, ca
Parkkipaikat,
Ylä-Koli yhteensä

P1
51
0
0

P2
71
1
0

P3
10
1
5

Ylä-Kolin tukiparkki
Ylä-Kolintie 25
163
0
0

Ylä-Koli,
yhteensä
295
2
5

51

72

16

163

302

Esitettyjen pysäköintiratkaisujen kautta Ylä-Kolin nykyisten143 parkkipaikan määrä kasvaisi
302 parkkipaikkaan, ts. parkkipaikkojen lisäys olisi 159 parkkipaikkaa. Parkkien P1-3 osalta

suunnitelmassa keskitytään parkkialueiden uudelleen järjestelyihin ja luvattoman parkkeerauksen hallintaan, ei parkkipaikkojen lisäämiseen.

5.1.6. Ylä-Kolintien kevyenliikenteenväylä
Toimeksiannon yhteydessä todettiin yksimielisesti, että pysäköinnin ja Ylä-Kolin yhteys on
turvattava, joten Ylä-Kolintien reunaan esitetään kevyenliikenteenväylän varausta (liite 4).
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Väyläksi on tutkittu Ylä-Kolintie oikeaa puolta, mutta maanomistusolot huomioiden on syytä
tutkia tien molemman puolen ratkaisumallit ja koko tiealueen leveyden hyödyntäminen kevyenliikenteenväylän käyttöön.
Kevyenliikenteen väylästä välille Kolin kylä – Ylä-Koli laaditaan lausunto ELY-keskukselle,
jolle väylän suunnittelu kuuluu. Suunnittelun lähtökohtana turvalliset tienylitykset, valaistus
ja kevyenliikenteen väylän päällystäminen koko matkalta.

5.1.7. Huomioita Ylä-Kolin pysäköintijärjestelyihin liittyen
Ylä-Kolin paikoitusjärjestelyihin liittyy seuraavat rakentamisprosessin etenemiseen liittyvät
kannanotot ja lähtötietojen tarkistukset:
-

Ylä-Kolin paikoitusalueiden P1 – P3 osalta suunnitelmat on käytettävä arvioitavana
ministeriössä
P2 jatkosuunnittelussa huomio liittymän ja mahdollisen kevyenliikenteen väylän risteämän turvalliseen suunnitteluun
kevyenliikenteenväylän osalta lupa-asia ei etene ennen ELY-keskuksen kantaa asiaan
Ylä-kolintie 25 tukiparkin liittyminen Ylä-Kolintiehen vaatii tarkkaa jatkosuunnittelua.
Näkymien suhteen hyvä liittymä, mutta pituus-kaltevuus on suuri (8,3 %)
rakennussuunnittelun tueksi on suoritettava maastomittaukset tarkempien lähtötietojen saamiseksi
kevyenliikenteen väyliä koskevat neuvottelut ovat käynnissä Pohjois-Savon ELYkeskuksen kanssa

Kolin matkailualueen paikoitusratkaisuita tuetaan toimivalla yhteiskuljetusjärjestelmällä. Järjestelmän räätälöinnin yhteydessä on huomioitava mm. Kolin alueiden välinen saavutettavuus, sesonkien kävijämäärät, aikataulut sekä paikoituskapasiteetin sijaintitekijät. Paikoitusratkaisujen yleissuunnitelmavaiheessa riittää todeta, että yhteiskuljetusjärjestelmän räätälöinnin aika on siinä vaiheessa, kun on tarkempaa tietoa Kolin alueen pysäköinnin kehittämisen prioriteettikohteista sekä aikatauluista. Yhteiskuljetus voidaan toteuttaa taksilla, linjaautolla sekä kyläjuna tai -bussi tyyppisellä kiertokuljetusratkaisulla. Yhteiskuljetuksen olisi
ainakin alkuvaiheessa olla maksutonta Kolin kävijävirtojen hallitsemiseksi ja paikoitusvalintojen ohjaamiseksi. Ajallaan palvelun muuttuminen maksulliseksi on luonnollinen, hyväksytty
ratkaisu.
Ylä-Kolin parkkiongelmaa ja liikenteellistä pullonkaulaa ei saada ratkaistua pelkillä lisäparkkipaikoilla. Tulevissa pysäköintiratkaisujen kehittämisen vaiheissa Kolin muiden tukiparkkiratkaisujen turvin on hyvä tarkastella Ylä-Kolin halutuimpien parkkialueiden vyöhykemaksuasiaa, joka tehokkaasti ohjaisi kävijöiden parkkivalintoja.
Vyöhykemaksujärjestelmässä P1 olisi kallein parkkivyöhyke. P2 ja P3 -parkit halpenisivat
asteittain, mutta olisivat niin ikään maksullisia parkkeja. Maksuparkkien avulla Kolilla kävijöitä ohjattaisi kauempaa huipuilta oleviin paikoitusalueisiin. Parkkialuevalinnat voidaan jatkossa kytkeä myös osaksi Kolin vierailun ennakkosuunnittelua viestimällä reittivaihtoehtoihin
liittyvistä parkkipaikoista aiempaa paremmin.
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Kolilla on osana koko matkailualueen pysäköintiratkaisuja niin ikään tarve yksityiselle pysäköintivalvonnalle. Myös vaihtoehtoiset pysäköinnin valvontamenetelmät on syytä tutkia tulevaisuudessa. Vakiintunut tapa ajaa kohti huippuja ja virheellisen pysäköinnin sallinut ilmapiiri
elävät sitkeässä ja pitkään uusista pysäköintialueista, -opasteista ja reittiparkkiviestinnästä
huolimatta. Pysäköintivalvonta Kolin alueella on ei kenenkään maata, joten yksityistä pysäköintivalvontaoperaattoria esitetään etsittäväksi. Pysäköintivalvonnan tehosteeksi aktiivinen
valvonta ja yksityistä valvontaa ilmaisevat merkit. Pysäköintivalvonnan kompensointitavat
mietintään, yhtenä esimerkkinä pysäköintivirhemaksujen kerääminen parkkioperaattorin lukuun ja keruun tehosteeksi jonkin markkinoilla olevan laskurahoitusfirman kanssa yhteistyötä tekemällä. Ilman järjestelmällistä pysäköintivalvontaa Kolin pysäköinti pysyy jatkossakin ongelmana, joka pitää Ylä-Kolin liikennemäärät ja liikenteen pullonkaulat ennallaan kaikista muista toimenpiteistä huolimatta.
Pysäköintialueiden maksullisuuden tarkastelu on liitettävä laajempiin linjauksiin kansallispuistojen pysäköinnin maksullisuudesta ja sakottamisesta. Tässäkin yhteydessä on muistettava, ettei Kolin huipun parkkipaikkojen maksullisuus ole lähtökohtaisesti bisnestä, vaan ohjaa käyttäjät valitsemaan muita paikoitusvaihtoja ja karsii pitkäaikaiset parkkeeraajat YläKolilta. Maksullisuus ja pysäköintivalvonta on kuitenkin vaiheistettava. Ylä-Kolin pysäköintiä
ei voi muuttaa maksulliseksi tai pysäköintivirhemaksuja kerätä ennen kuin Kolin alueelta löytyy lisää selkeästi opastettua paikoitustilaa, jota tukee toimiva yhteiskuljetusjärjestelmä.
Toistaiseksi pidetään kiinni pysäköinnin maksuttomuudesta.
Yhteiskuljetuspalvelun käyttöön saamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuvaiheessa tarvitaan sekä
suunnitelma, operaattori että yrittäjän kannustusjärjestelmä ml. subventointi. Metsähallituksen erillisrahaa voi olla käytettävissä yhteiskuljetukseenkin. Tavoitteena on yrittäjävetoinen,
kannattava kuljetuspalvelu.

5.2. Kolin kylän tukiparkki ja kansallispuiston portti
Kolin kylälle sijoittuva tukiparkki olisi ratkaisevassa avainroolissa koko Kolin tukiparkkina
sekä Kolin alueen ja Ylä-Kolin liikennevirtojen ohjaamisessa. Kylän tukiparkki myös parantaisi Kolin saavutettavuutta julkisilla kulkuvälineillä, joten se koetaan paitsi kannatettavaksi
myös kiireellisesti ratkaistavaksi asiaksi. Kolin kylän tukiparkiksi kuulemisvaiheessa esitettyä
aluetta puolletaan laajasti Kolin tukiparkiksi pysäköintiratkaisujen suuren kuvan kannalta
kaikkien muiden paitsi maanomistajien taholta. Kyläparkin paikan etsintää jatketaan erityi-

sesti karttaliitteen 1 osoittamalta alueelta.

Kolin kylälle esitetään Kansallispuiston portti -pylväsrakennetta tien varteen opasteeksi Kolin
kylältä alkavalle kansallispuistolle ja reitille. Lisäksi esitetään lisäviitoitusta olemassa olevan
viitoitussuunnitelman2 rinnalle ohjaamaan Kolille saapuvat oikeisiin kohteisiin ja parkkeihin
sen sijaan, että kävijät suuntaavat ensin Ylä-Kolille. Samoin kylälle tarvitaan infotauluja tai
sähköisiä pysäköintiopasteita kertomaan Ylä-Kolin parkkipaikkojen täyttöasteesta.
Viittojen osalta esitetään nykyviittoja tukevaa ja yhdistävää kansallispuisto -teemaa KANSALLISPUISTO, Luontokeskus Ukko -viitan tyyliin: KANSALLISPUISTO, Kansallispuiston
portti.
2

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja, 12/2011
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5.3. Kolin satama ja lähialue
Toimeksiannon selvitystyön pohjalta tämän hetken 2. ratkaisuksi Kolin matkailualueen paikoitusalueratkaisujen osalta esitetään Kolin satama-aluetta, sataman tukiparkkeja, sataman
läheisyydessä sijaitsevan rinneparkin kunnostusta sekä ao. alueiden välisen liikkumisen turvaavaa kevyenliikenteenväylää ja -reittiä.

5.3.1. Kolin satama-alue
Yleissuunnitelmavaiheen esitys Kolin satamaa koskien (liite 5.):
-

-

päättyneen autolauttaliikennöinnin henkilöautojen syöttökaistalle maalataan 7 henkilöauton vinoparkkia, päätyyn vinoparkkiopaste
linja-autojen syöttökaistalle maalataan 6 kpl henkilöautojen vinoparkkia, päätyyn vinoparkkiopaste
Alamajan vierusparkkiin 3 henkilöautoparkkia, varaus sähköauton latauspisteelle ja
varaus pyöräparkille ml. sähköpyörien latauspiste opasteineen
kiven ja viheralueen selkiyttäminen, päätyihin satama-alueen kiertosuuntaopaste, 1suuntainen liikenne
lähimpänä vettä olevan vanhan parkkialueen ja viheralueiden kevyt muovaus, parkkialueen sisäänmenoliittymän selkiyttäminen, parkkiopaste
yleisen tien reunassa olevan bussilevikkeen ja vanhan bussipysäkin muuttaminen
vinoparkeiksi ei onnistu tilanpuutteen vuoksi. Sataman bussilevikkeen järjestelyt tarkastellaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa siten, että linja-autojen jättöliikenne ja turvallisuusseikat huomioidaan. Ajoradan siirtäminen vinoparkkien kohdalle
ja Alamajan nurkan mutkan loiventaminen tiealueenrajoissa voi olla mahdollinen –
tällöin rannan pysäköintialueelle jäisi enemmän tilaa.
satama-alue palvelemaan Alamajan palveluparkkina sekä sataman jättöliikennettä
pienvenesatamaan rajataan ja merkitään 6 lyhytaikaista venetraileripaikkaa (liite 7).
Jättöliikenne sallitaan, trailerien ja autojen pysäköinti ohjataan sataman tukiparkkeihin.

Satama-alueen vaatimat toimenpiteet:
- haetaan vanhan bussipysäkin poistamista ELY-keskukselta
- tarkistetaan syöttökaistojen vinoparkkiratkaisut ELY-keskukselta
- ryhmämatkabusseille osoitetaan vaihtoehtoinen parkki lähialueelta, aluksi rinneparkista, jatkossa sataman tukiparkista

5.3.2. Sataman tukiparkit 1 ja 2 Rantatien varteen
Yleissuunnitelmavaiheen esitys Kolin sataman tukiparkkeja (liite 6.) koskien on, että sataman tukiparkiksi osoitetaan Lieksan kaupungin omistama laaja peltoalue Rantatien varrelta.
Tukiparkki suunnitellaan sisältämään kaksi erillistä osaa osin eri käyttäjäryhmiä palvelemaan.
Sataman tukiparkki 1, lähiparkki:
- murskepintainen kevytparkki Rantatien suuntaisesti
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-

henkilöautojen parkkeeraus pitkittäin reunoihin sekä keskelle vastaparkkeihin
parkkialueen luoteiskulmaan vinottaiset linja-autoparkit läpiajomahdollisuudella
kulkusuunta-, kulkuväline- ja parkkeeraustapaopasteet
aluesähköistys ja -valaistus erillisenä suunnitelmana
sataman tukiparkki 1:een 74 henkilöautopaikkaa ja 3 linja-autopaikka

Sataman tukiparkki 2, kaukoparkki
- murskepintainen kevytparkki rantatien suuntaisesti
- henkilöautojen parkkeeraus pitkittäin kapean parkkialueen reunoihin, keskelle ajoväylä molempiin suuntiin
- päätyyn kääntöpaikka, ajoväylä ympäri, keskelle traileriparkit luoteispäätyyn matkailuautoparkkeja ja paluusuunnassa pitkittäin reunassa linja-autoparkit
- kulkusuunta-, kulkuväline- ja parkkeeraustapaopasteet
- aluesähköistys ja -valaistus erillisenä suunnitelmana
- sataman tukiparkki 2:een 64 henkilöautopaikkaa, 2 linja-autopaikkaa, 5 traileripaikkaa ja 12 matkailuautopaikkaa
Sataman tukiparkkeihin 1 ja 2 tulee yhteinen liittymä Rantatieltä ja kulkuyhteys parkkialueiden väliin sekä väyläopasteet kevyenliikenteenväylälle. Tukiparkkien aluesuunnitelma käydään läpi Lieksan kaupungin kanssa ja niiden muotoa, sijoittumista ja rakentamisen vaiheistusta sovitetaan yhteen ympäröivän alueen suunnittelun kanssa. Ympäristönäkökulmiltaan
sataman tukiparkit ovat kevyitä toteuttaa.

5.3.3. Sataman tukiparkin ja sataman välinen kevyenliikenteenväylä
Valaistu, ympärivuotisesti käytössä oleva kevyenliikenteenväylä tien laidassa Rantatien
alusta sataman Alamajalle asti on tarpeellinen, joten kevyenliikenteenväylän kestävän ratkaisun etsiminen Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja toimijoiden välillä jatkuu. Rantatien varsi
on todettu liian jyrkäksi kevyenliikenteenväylää ajatellen, joten Rantatien molempia puolia
tarkastellaan vaihtoehtoina. Neuvottelut sanelevat Rantatien varteen suunniteltavan kevyenliikenteenväylän etenemän ja aikataulun.
Väliaikaisena ratkaisuna ja apuna kevyenliikenteen väylän ongelmaan esitetään seuraavaa
(liite 7):
-

tukiparkin ja sataman välinen sorapintainen kevyenliikenteenväylä kunnostetaan
väylän reunojen vesakot raivataan
väylän epätasaisuudet tasoitetaan, tarvittavat kohdat päällystetään murskekerroksella
yksityismaalla oleva 60 metrin väyläosuus siirretään kansallispuiston puolelle tien
reunaan, osuuden kattaminen sepelillä tai kivituhkalla
sataman puukävelysillan kunnostetaan

5.3.4. Rinneparkki
Yleissuunnitelmavaiheen esitys Kolin sataman läheisyydessä sijaitsevaa rinneparkkia ja sen
sekä sataman välistä kevyenliikenteenjärjestelyä koskien (liite 8.):
-

rinneparkin käytön ja paikoituskapasiteetin tehostaminen
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-

parkkialueen päällystäminen
ajoalueen erottaminen parkkialueesta parkkialueen itäosassa, kiertomahdollisuus
parkkipaikan ympäri
parkkiruutujen maalaus (kesä) ja parkkirivitolppien asennus (talvi)
linja-autoparkit ajoväylän ja metsän reunaan parkkialueen itäosaan
henkilöautoparkit parkkialueen keskelle poikittaisina vastaparkkeina
matkailuautoparkit parkkialueen tulo-/eteläpäätyyn vastaparkkeina
kulkusuunta-, kulkuväline- ja parkkeeraustapaopasteet
aluesähköistys ja -valaistus erillisenä suunnitelmana
rinneparkkiin 98 henkilöautopaikkaa, 14 matkailuautopaikkaa ja 5 linja-autopaikkaa
rinneparkin ja sataman välisen kevyenliikenteenväylän toteutustavan tarkastelua jatketaan. Kevyenliikenteenväylä voidaan toteuttaa joko kunnostamalla vanha reitti
reittirakenteena kansallispuiston mailla tai linjaamalla uusi reitti rantaan. Reittirakennevaihtoehdon maastotarkastelun yhteydessä on selvinnyt, että maasto kansallispuiston puolella on erittäin haastava. Täyttöjen määrä olisi suuri ja reitille osuvien
purojen ylittämiseen tarvitaan useita siltarakenteita. Karttaliitteeseen1 merkitty alustava reittipohja on vain viitteellinen.
rinneparkin käyttäjäsegmentit: laskettelijat, Kolin kansallispuiston kävijät, Ylä-Kolin
yritykset / henkilöstöparkki. Lyhytaikainen ryhmäbussien jättöliikenne sallitaan, bussiparkki osoitetaan myöhemmässä vaiheessa läheltä sataman tukiparkista.

Rinneparkin osalta on huomioitava, että parkin nykymuoto säilyy. Pysäköintialueen muotoilu
säännöllisemmän muotoiseksi reuna-alueilta ei ole mahdollista luontoarvojen, mm. vieressä
kasvan ikimetsän vuoksi. Parkkialueen tukipalveluita on parannettu syksyllä 2020 sijoittamalla pohjoispäätyyn uusi wc. Lisää tukipalveluita rinneparkin käytön lisäämisen tueksi tarvitaan.

5.3.5 Sataman ja sen lähialueen paikoituskapasiteetti
Parkkialue
henkilöauto, ha
linja-auto, la
matkailuauto, ca
venetraileri, tra
sähköautopaikat, sa
Parkkipaikat satama yhteensä

Sataman
Sataman
Satama tukiparkki 1 tukiparkki 2
26
74
64
0
3
2
0
0
12
6
0
5
1
0
0
33
77
83

Rinneparkki
98
5
14
0
0
117

Satama,
yhteensä
269
10
26
11
1
310

Kolin sataman ja lähialueen parkkikapasiteetti kasvaa nykyisestä 15:stä 193:een parkkipaikkaan. Rinneparkin kapasiteetin muutosta on vaikea arvioida pysäköinnin ollessa siellä nykyisin melko hallitsematonta, mutta rinneparkin suunniteltu kapasiteetti on 117 parkkipaikkaa.
Yhteensä sataman lähialueen ja rinneparkin parkkikapasiteetiksi saadaan esitettyjen ratkaisujen kautta 310 parkkipaikkaa.

5.4. Kansallispuiston pienet reittiparkit
Kansallispuiston sisällä olevat pienet reittiparkit ovat osa Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisuita. Pysäköintialueet reittien lähtöpisteiden yhteydessä vaativat niin kunnostusta,
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opastusta, merkintää kuin profiilin nostoa retkien lähtöpisteinä, jolloin ne osaltaan ohjaisivat
kävijöitä oikeisiin parkkialueisiin:
Likolahti
Ollila
Paimenenvaara
Peiponpelto
Pirunkirkko
Rykiniemi
Seppälä / Lakkala

65 m2
360 m2
130 m2
140 m2
60 m2
50 m2
165 m2

Parkkipaikkojen pusikot raivataan ympäriltä, ojat perataan, pinnat tasataan ja mursketetaan
ja parkkiopasteet uusitaan P- merkein, suuntakyltein sekä pysäköintitapaa ohjeistavin viitoin.
Myös pikkuparkkien varaaminen henkilöautokäyttöön on syytä tehdä. Ojien raivuun yhteydessä tarkastellaan rumpuputkien tarve. Kunnostustöiden päätyttyä inventoidaan pysäköintipaikkojen lukumäärä.

6 YLEISSUUNNITELMAVAIHEEN HUOMIOT JA ESITYKSET
Yleissuunnitelmaseloste on alueen pysäköintiongelmat ylös kirjaava ja ratkaisuvaihtoehdot
kokoava seloste, ei valmis suunnitelma. Konsultin tehtävänä on ollut tuoda pysäköintiratkaisuihin liittyen näkökulmia ja tarjota vaihtoehtoja, ei ottaa vahvasti kantaa mitä tehdään.
Muuttujia on ollut yleissuunnitteluvaiheessa vielä paljon ja usea asia vaatii lisää jatkoselvittelyä.
Kolin matkailualueen parkkiratkaisut tukevat matkailua ja Kolin paikallistaloutta. Parkkiratkaisut ovat osa Kolin iso kuva 2050 toteutussuunnitelmaa.
Kolin kansallispuisto on Pallaksen rinnalla toinen ennakkotapaus kansallispuistojen joukossa, jossa hotelli ja laskettelurinne sijaitsevat kansallispuiston sisällä. Uusien toimintamallien hyväksyttäminen tai kommenteilla käyttäminen Ympäristöministeriössä vaaditaan mm.
maksullisen parkkeerauksen osalta.
Viitoitus Kolille ja Kolilla sekä parkkialueilla koetaan nykyisellään ongelmana. Esityksenä viitoituksen täsmentäminen aiempaa viitoitussuunnitelmaa tukevaksi. Viitoitusratkaisuissa
huomioidaan ajan henkeä heijastavat sähköiset-, mobiili- sekä tekoälyratkaisut.
Kapean, jyrkästi nousevan/laskevan ja mutkittelevan Ylä-Kolintien varren luvaton parkkeeraus on ongelma erityisesti korkeasesonkien aikana. Tienvarsiparkkeeraus on vaarallista
niin parkkeeraajille kuin ohittaville autoille. Erityisen vaaranpaikan ne aiheuttavat tietä kevyenliikenteenväylänä käyttäville jalankulkijoille, pyöräilijöille, rullahiihtäjille ja muille henkilöille,
jotka luvaton parkkeeraus siirtää tien reunasta autojen sekaan tien keskelle. Lisäksi tienvarsiparkkeeraus estää näkyvyyden mutkissa. Esityksenä luvattomaan tienvarren parkkeeraukseen on kaiteiden ja selkeiden kieltokylttien sijoittaminen tien reunaan sekä luvattoman parkkeerauksen sanktiointi, jota voi tehostaa yksityisen pysäköintivalvonnan keinoin.
Käyttäjien ohjaaminen oikeisiin, ns. segmenttikohtaisiin parkkeihin. Esityksenä sementtikohtaisten parkkien rinnalla kantaminen parkkialueiden vaiheistuksessa, sähköiset parkkialue-
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kartat ja ennakoiva viestintä verkkosivujen sekä valikoitujen somekanavien kautta. Fyysisiä
parkkiopasteita tarvitaan VT 6 / Ahmovaaran Kolinportilta alkaen.
Kolin lähestyminen voi olla osa Koli-elämystä. Esityksenä Kolin kyläjuna tai -bussi, joka kiertelee poimimassa kävijöitä kyytiin eri parkeista ja tarjoaa samalla mahdollisuuden kokea Koli
eri tavalla, mahdollisesti lyhyen opastuksen kera.
Kolin eri parkkialueiden ja kohteiden välisen yhteiskuljetuksen suunnittelun yhteydessä on
luontevaa tarkastella myös ratkaisujen kestävyyttä. Uutta miehittämätöntä ajoneuvoteknologiaa edustavat robottiajoneuvot on hyvä tarkastella Kolin sisäistä saavutettavuutta mahdollisesti parantavina ratkaisuina kesäkaudella. Niihin voinee ohjelmoida myös opastusta
kieliversioina osana Kolille saapumisen elämystä.
Paikoitusalueiden rakentamisen prioriteetit vaikuttava kunkin paikoitusalueen pysäköintikapasiteettiin. Esimerkiksi rinneparkin pysäköintiratkaisut sallivat ensivaiheessa tilaa vievät isot
kulkuvälineet, kuten matkailu- ja linja-autot. Sataman tukiparkin rakentamisen jälkeen ao.
kulkuvälineille osoitetaan uudet paikoitusalueet ja vain jättöliikenne sallitaan. Tällöin rinneparkista vapautuu hieman lisää henkilöautokapasiteettia. Sataman lisääntyvän laivaliikenteen aiheuttama pysäköintipaine ohjataan sataman tukiparkkiin sekä rinneparkkiin. Yhteiskuljetusjärjestelmä on ennakoitava ja otettava käyttöön tukiparkkien valmistuessa.
Kansallispuisto on vahva vetotekijä alueelle - Kansallispuiston portti kylälle, reitit kasvavien
palveluiden ympärille tai palvelut reittien ympärille. Parkkiratkaisujen suunnittelu sivuaa siis
myös kansallispuiston eri reittejä ja niiden ympärille tarvittavaa reitti- ja palvelurakenteen
kehittymistä. Esityksenä huomioida em. asia tulevissa hoito- ja käyttösuunnitelmien päivittämisten yhteydessä. Reitteinä mm. Kylä – Mattila-Ollila – Ylä-Koli ja edelleen hissien luota
Alamajalle kaudesta riippuen lumikengillä tai kävellen. Metsähallitus on toimivaltainen tarvittavien polkureittien ja kulkuyhteyksien rakentamisessa kansallispuiston alueelle. Muun rakentamisen on sijoituttava muille kuin valtion maille. Maanvuokraus esim. Lieksan kaupungilta linjattiin mahdolliseksi toimintatavaksi parkkialueiden osalta.
Kolille saapuvan tuloliikenteen opastus ja Kolin viitoitus kokonaisuudessaan on mietittävä
uudelleen. Portteja puistoon on useampia ja kansallispuisto alkaa Kolin kylältä. Esityksenä
Kansallispuiston portti Kolin kylälle. Porttitolppa tai vastaava ratkaisu kiinnittää kävijöiden
huomion ja ohjaa sekä parkkivalintoja että osan kävijöistä kansallispuiston reiteille heti kylälle
saavuttaessa.
Ylä-Kolintien kevyenliikenteenväylän puuttuminen ei ole pelkkä saavutettavuus- vaan myös
liikenteenturvallisuusasia. Pitkällä tähtäimellä myös ns. kylätiemahdollisuuden sitominen
parkkiratkaisuihin voi kannattaa.
Parkkimaksuvyöhykkeiden käyttöönotto Kolin matkailualueella toimisivat parkkeerauksen
ohjureina. Parkkimaksut tukevat hajautettua parkkiratkaisua ja ohjaavat kävijät jättämään
autot tukiparkkeihin. Esityksenä parkkimaksujen käyttöönoton tarkastelu tulevaisuudessa
Kolin matkailualueen lisäparkkikapasiteetin valmistumisen jälkeen. Maksulliset parkit purkaisivat ennakoivasti Ylä-Kolintien liikenteellistä kuormitusta ja edelleen Ylä-Kolin parkkeerauksen pullonkauloja. Järjestelmä vaatii rinnalle 3-kanta tukiparkit (Ylä-Koli, Kolin kylä, satama)
sekä toimivan ja kattavan yhteiskuljetusjärjestelmän.
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Kolin saavutettavuus alueen ulkopuolelta on rajattu pysäköintiratkaisujen osalta ulos. Todettakoon kuitenkin, että julkisen liikenteen puuttuminen 200 000+ kävijää vuositasolla houkuttelevan maakunnan matkailun ykköskohteen osalta on yksi Kolin liikenteellinen pullonkaulatekijä sekä paikoitusratkaisujen kannalta kriittinen tekijä. Julkisen liikenteen puuttumisella on
laajemmassa kontekstissa myös ilmastollinen merkitys. Toistaiseksi julkisen liikenteen puuttumista on korvattu kimppataksilla Joensuusta Kolille.
Matkailuautot, -vaunut ja yleisesti retkeileminen sekä leiriytyminen ovat kasvavia trendejä.
Trendien huomioiminen parkkiratkaisujen yhteydessä on proaktiivista Kolin iso kuvaa 2050
ja Kolin matkailuvisiota 2050 tukevaa rakentamista. Esityksenä ao. parkkien varaukset tukiparkeissa. Matkailuautojen osalta pyritään keskipitkällä aikavälillä siihen, että ao. kulkuvälineille löytyy Kolilta lyhytaikaisparkkeja ja käyttäjät ohjataan leiriytymään Loma-Kolin suuntaan Matkaparkkiin ja muihin matkailuautoille mahdollisesti toteutuviin kohteisiin.
Kolin alueelle tarvitaan asuntoautojen ja -vaunujen septitankkien tyhjennyspisteitä. Esityksenä yksi tyhjennyspiste Kolin kylälle kaupan yhteyteen tai tukiparkkiin, toinen satamaan,
mahdollisesti venesataman septitankki -tyhjennyspistettä hyödyntäen.
Sähköautojen käyttö on toistaiseksi vähäistä, mutta kasvava trendi ja oletus on, että lainsäädäntö tulee velvoittamaan myös ns. julkiset ja liikerakennukset varautumaan riittävään
latauskapasiteettiin. Esityksenä sähköautojen riittävä latauspisteiden ennakointi parkkialueinfran suunnittelussa.

LIITTEET
Liite 1. Koli, yleiskartta
Liite 2. Ylä-Koli, P1 – P3 kartta
Liite 3. Ylä-Kolintie 25 kartta
Liite 4. Ylä-Kolintie klv
Liite 5. Koli, satama
Liite 6. Koli, sataman tukiparkit
Liite 7. Koli, sataman klv ja traileriparkit
Liite 8. Koli, rinneparkki

22

