
Ohjeita majoittujille:

● Opiston matkaparkki tarjoaa palveluita itsepalveluperiaatteella. Maksu
hoidetaan MobilePay  -sovelluksella, opiston tilille tai opistokaupan kautta. Jäsenille on
voimassa etuhinta. Maksutiedot ja voimassa olevat hinnat löytyvät matkaparkin
nettisivuilta.

● Matkaparkissa on matkailuajoneuvoille, vaunuille ja teltoille 6 sähköpaikkaa ja 20
sähkötöntä paikkaa. Matkaparkki on tarkoitettu tilapäiseen majoittumiseen, joten varaathan
paikkasi enintään kolmeksi vuorokaudeksi. Voit tulla matkaparkkiin autolla, autolla +
vaunulla/teltalla, asuntoautolla, asuntoautolla + vaunulla/teltalla ja
pyörällä/moottoripyörällä + teltalla.

● Opiston alueella on monenlaista toimintaa, tunnistat matkaparkkilaisia koskevat tiedotteet
matkaparkki-logosta. Tiedotteita löydät netistä, opiston päätien varrella olevalta infotaululta.
Kartasta näet, mitä löytyy mistäkin. Opiston alueella on frisbee-golf ja golf-kenttä,
noudatathan varovaisuutta näiden alueiden läheisyydessä.

● Kartasta näet matkaparkkipysäköintiin tarkoitetut paikat. Kun tulet matkaparkkialueelle
etsi opasteiden avulla itsellesi vapaana oleva  sopiva majoituspaikka. Otathan käyttöösi
vain välttämättömän tilan ja jätät vähintään 4m turvavälin viereisiin majoittujiin,
rakennuksiin täytyy olla 8m turvaväli. Pidäthän ajoväylät ja pelastustiet vapaina.

● Mahdollista vapaana olevaa sähköpaikkaa varten, ota mukaasi yhtenäinen jatkojohto. Osa
paikoista on normaalipistokkeella, osa voimavirtapistokkeella. Johdon pituus voi olla
korkeintaan 20 metriä. Rakennuksiin täytyy jäädä 8 metrin väli. Kelalla oleva sähköjohto on
avattava kokonaan ennen käyttöä, ylikuumenemisen estämiseksi.

● Järvenrantaa on useita satoja metrejä, virallista uimarantaa opiston alueella ei ole.

● Saavuthan alueelle klo 14 alkaen, mielellään ennen klo 20. Luovutathan paikan seuraaville
klo 12 mennessä.

● Hiljaisuus alueella klo 22-06, annathan toisille yörauhan.

● Hätänumero 112, sammutuskalustoa löydät jokaiselta majoitus alueelta, saunalta, kodasta ja
wc:n lähettyviltä.

● Alkoholia tai huumausaineita alueella ei ole sallittua käyttää.

https://www.ranuanopisto.fi/tapahtumat-ja-palvelut/palvelut/matkaparkki/
https://www.ranuanopisto.fi/tapahtumat-ja-palvelut/palvelut/matkaparkki/
https://www.ranuanopisto.fi/wp-content/uploads/2022/06/Matkaparkkikartta22A4-1.pdf


● Lemmikkieläinten tuonti alueelle on sallittu (eläinten oltava kytkettynä,
jätökset huolehdittava roskikseen).

● Lajittele jätteet: energiajäte, biojäte, pahvit, paperit, lasi, metalli ja aerosolipullot. Kartasta
näet kierrätyspisteen.

● WC3 on matkaparkkilaisten käytössä. WC:n yhteydessä on harmaavesisäiliön ja kemiallisen
wc:n tyhjennyspiste. (Autolla pääsee lähelle). Juomaveden ottopiste WC:n lähettyvillä
olevien kuusten luona erikseen merkattuna.

● Päärakennuksen ja asuntoloiden sisätilat eivät ole matkaparkkilaisten käytössä.

● Golf-kenttä, vieraspelaajat 5€/pv, Ranuan Golfry:n jäsenet 20€/kesä. Mailasetti 5€/3h
matkaparkkipäivystäjältä, maksu Golf-ohjeissa. Noudatathan varovaisuutta Golf-kentän
läheisyydessä.

● Frisbeegolf-rata on kaikille avoin, siellä käy paljon myös kyläläisiä. Noudatathan
varovaisuutta frisbeegolf-radan läheisyydessä.

● Lasten leikkipaikka on vapaasti käytössä, vanhempien valvonnassa ja vastuulla. Beach
volley-kenttä sijaitsee lasten leikkipaikan läheisyydessä

● Luontopolku lähtee kodan läheisyydestä, joka on merkitty opastekyltein. Hyyhelöojan
jälkeen on lyhkänen ympyräreitti, n. 1km, reitin varrella on laavu(ei halkoja, voit ottaa
halkoja liiteristä mukaan). Reitti jatkuu laavulta Laivalaan, minne tulee matkaa noin 6km.
Voit jatkaa reittiä Posiontietä pitkin takaisin kohti keskustaa. Matkaa takaisin opistolle
järvenympärysreittinä kertyy 18km. Pyöräily on sallittua reitillä.

● Nuotiopaikka sijaitsee rannalla ja voit käyttää sitä vapaasti. Avotulta ei ole lupa sytyttää
metsäpalovaroituksen aikana. Käsittelethän tulta varoen ja huolehdit nuotion sammuksiin
lähtiessäsi.

● Noudatathan hyviä käytöstapoja ja annettuja ohjeita. Alueella useita valvontakameroita,
joita ilkivallan sattuessa voidaan joutua tarkastamaan.

Jätäthän majoituspaikkasi siistiksi seuraaville, kiitos :)


