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TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
 

 JOHDANTO 

1.1 Työn tavoite 

Nilsiän kaupungin tavoitteena on tehdä Tahkosta johtava matkailukeskus Suo-
messa. Tavoitteen saavuttamisen vauhdittamiseksi käynnistettiin Tahko 2030 
-kehittämissuunnitelman laatiminen, joka toimii myös lähtökohta-aineistona 
Tahkovuoren osayleiskaavan tarkistamistyölle. Kehittämissuunnitelma on 
Tahkon yritysten, Nilsiän kaupungin ja muiden julkishallinnon toimijoiden yh-
teinen näkemys Tahkon kehittämisstrategiaksi.  

1.2 Työn toteutus 

Nilsiän kaupunki kilpailutti tammikuussa 2011 Tahko 2030 – kehittämissuun-
nitelman laatimisen. Työn toteuttajaksi valittiin FCG Finnish Consulting Group 
Oy, jossa työstä vastasivat Pauli Santala (31.8. asti), Minna Kurttila (1.9. 
alk.) ja Timo Leskinen. Kehittämissuunnitelma laadittiin maaliskuusta marras-
kuuhun 2011 välisenä aikana ja loppuraportti luovutettiin tilaajalle 
23.12.2011.  

Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt:  
 Janne Airaksinen, Nilsiän kaupunki 
 Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus 
 Kari Tarkiainen, Pohjois-Savon liitto 
 Paula Qvick, Pohjois-Savon liitto 
 Jari Mathalt, Tahko.com Oy 
 Ilkka Suutarinen, Huippupaikat Oy 
 Heppu Pentti, Tahko-Chalet Oy 
 Jaana Liinamaa, Nilsiän Yrittäjät ry 
 Jari Piirainen, Kuopion kaupunki/Kuopion Matkailupalvelu Oy 
 Leila Kantonen, Pohjois-Savon ELY-keskus 
 Mikko Lehto,  Nilsiän kaupunki 

 
Ohjausryhmä kokoontui työn aikana yhteensä seitsemän kertaa. 

Työ käynnistettiin lähtökohtatarkastelulla, jossa selvitettiin toimintojen, palve-
lujen ja maankäytön nykytilaa aineistoanalyysillä, sidosryhmähaastatteluilla ja 
asiakaskyselyillä. Tahkon kehittämisen lähtökohtia käsiteltiin myös työn yh-
teydessä järjestetyissä seminaareissa. Lisäksi järjestettiin benchmarking -
matka Ruotsiin. 

 Yritysten ja sidosryhmien haastattelut kevät 2011, 
 Kysely Tahkon asiakkaille kevät-kesä 2011  
 Benchmarking-matka Sälen & Trysil 12.–15.6.2011 
 Aloitusseminaari 19.4.2011 
 Visioseminaari 8.6.2011 
 I strategiaseminaari 1.9.2011 
 II strategiaseminaari 10.10.2011 
 

Projektilla oli myös ovat web-sivut osoitteessa http://tahko2030.fcg.fi ja myös 
Facebookissa omat Tahko 2030-sivut. 
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 LÄHTÖKOHDAT TAHKON KEHITTÄMISEEN 

 

2.1 Majoitus- ja ravitsemusliikkeet ja kapasiteetti 

Nilsiän alueella oli vuonna 2009 yhteensä 22 kpl majoitusliikkeitä.  Kuviossa 1 
esitetään toimipaikkojen, liikevaihdon ja henkilöstön määrän kehitys Nilsiässä 
2000-luvulla.1  

 

 

 

 

Vuodekapasiteetti Nilsiässä on yhteensä n. 8.500, joista keskimäärin 1.900 
vuodepaikkaa oli rekisteröinnin piirissä vuonna 2010.2 Noin kaksi kolmasosaa 
Tahkolla sijaitsevasta loma-asuntokapasiteetista (n. 5.640 vuodepaikkaa) on 
alueen keskusvaraamon (TahkoCom Oy) välityksessä. Tahkon matkailukes-
kuksessa toimii Sokos Hotel Tahkovuori, jossa on 115 huonetta. Hotellin huo-
neita remontoidaan kaudelle 2011–2012.  
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Kuvio 1. Majoitusliikkeiden toimipaikkojen, henkilöstön määrän sekä liikevaihdon kehitys. 
 

 
1 Toimipaikkarekisteri 
2 Tilastokeskus, 2010. Majoitustilasto.  
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  Keskihinta € Käyttöaste % Myynnin arvo € 

2006 28,02 37,3 3 233 600 

2007 28,46 34,8 4 006 300 

2008 29,69 34,5 4 179 200 

2009 32,20 31,5 4 541 700 

2010 30,58 31,0 4 314 500 

 

 

 

 

 Taulukko 1. Rekisteröidyn kapasiteetin keskihinta, käyttöaste ja myynnin arvo3. 

 

Tahkon rekisteröidyn kapasiteetin käyttöaste on laskenut tasaisesti vuodesta 
2006 vuoteen 2010. Keskihinta on noussut jonkun verran, mutta myynnin ar-
vo on kasvanut reilulla miljoonalla eurolla. Kyseessä on matkailukeskuksille 
tyypillinen ilmiö. Kun kapasiteettiä tulee lisää, myynnin arvo nousee, mutta 
käyttöaste laskee, ainakin joksikin aikaa. Suhteellisen alhaisesta keskihinnas-
ta ja käyttöasteesta päätellen Tahkolla ei ole vielä riittävästi ollut kysyntää 
vuonna 2010 olemassa olevaan kapasiteettiin nähden. 

Vertailukohtana voidaan todeta, että Levillä rekisteröidyn kapasiteetin käyttö-
aste oli 39,1 % ja keskihinta 44,52 € sekä Pyhä-Luostolla käyttöaste 36,4 % 
ja keskihinta 29,07€ vuonna 2010.  

Nilsiässä rekisteröityi vuonna 2010 yhteensä 346.200 yöpymistä, joista koti-
maisten yöpyjien osuus oli 84 %. Rekisteröityneet yöpymiset kasvoivat edelli-
sestä vuodesta jopa 20 % kasvun tullessa pääosin kotimaan markkinoilta. 4 

Tahkon ulkomaalaisista asiakkaista ylivoimaisesti suurin osa, jopa 78 %, oli 
venäläisiä vuonna 2010. Seuraavaksi tärkeimmät ulkomaalaisten asiakkaiden 
lähtömaat olivat Viro ja Espanja. Yöpyvien asiakkaiden lisäksi Tahkolla on 
runsaasti päiväkävijöitä, arvio päiväkävijöiden määrästä vuonna 2009 oli 
450.000.5 

Tahkon majoituspalveluiden kysyntä ajoittuu pääosin talviaikaan. Vuonna 
2010 yöpymisistä 67 % rekisteröityi tammi-huhtikuussa, 18 % touko-
elokuussa ja 15 % syys-joulukuussa. Voimakkaiden kausivaihtelujen lisäksi 
haasteena on viikkorytmi talvikaudella. Tahkolla vieraillaan tyypillisesti tors-
tai-sunnuntai välisenä aikana alkuviikon ollessa yleensä huomattavasti hiljai-
sempaa.  

 
3 Tilastokeskus, 2010. Majoitustilasto. 
4 Tilastokeskus, 2011. Matkailukeskusluvut 2009-2010. 
5 Lehto, Mikko, 2010. Esitys Iisalmella 11.10.2010. 
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Nilsiän kunnan alueella toimii yhteensä 28 ravitsemustoimintaa harjoittavaa 
yritystä. Kuviossa 2 esitetään ravitsemusliikkeiden toimipaikkojen, liikevaih-
don ja henkilöstön määrän kehitys Nilsiässä 2000-luvulla. 
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Kuvio 2. Ravitsemusliikkeiden toimipaikkojen, henkilöstön määrän sekä liikevaihdon kehitys6. 
 

2.2 Rinnetoiminnot  

Tahkolla on yhteensä 23 rinnettä ja 14 hissiä, joista 2 tuolihissiä. Hissikapasi-
teetti on 17.500 hlöä/tunti. Pisin rinne on 1.200m ja suurin korkeusero 
200m.7 Rinteet ovat profiililtaan vaativia ja aloittelijoille soveltuvat rinteet si-
joittuvat ns. länsirinteiden puolelle ja ovat suhteellisen lyhyitä. Rinnekapasi-
teettia on todettu olevan liian vähän. 

Hissilippumyynnin arvolla mitattuna Tahko on Suomen neljänneksi suurin 
hiihtokeskus Levin, Rukan ja Ylläksen jälkeen ja sen markkinaosuus on 7,5 % 
Suomen hiihtokeskusmarkkinoista. 8  

Laskettelupäiviä kaudella 2010/2011 kertyi 196.960, mikä on hieman enem-
män kuin edellisellä kaudella.9 

Asiakaskyselyn ja haastattelujen tulosten perusteella laskettelurinteet ovat 
tärkein yksittäinen kehittämiskohde Tahkolla. Tahkon rinteisiin liittyen on vii-
me vuosien aikana laadittu muutamia erilaisia kehittämissuunnitelmia (Super 
Tahko ja Tahko Ronda), joita käsitellään kappaleessa 3.3. 

                                          
6 Toimipaikkarekisteri 
7 www.tahko.fi (Lainattu 24.5.2011)  
8 Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry, 2010. Suomen hiihtokeskukset numeroina. 
9 Ilkka Suutarinen, Huippupaikat Oy/Tahkonrinteet. 23.5.2011 

http://www.tahko.fi/
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2.3 Ladut ja reitit 

Tahkon latuverkosto on n. 60 kilometrin mittainen ja valaistuja latuja on 16 
km, valaistu latu yhdistää Tahkon Nilsiän keskustaan. Ladut kulkevat sekä 
vaihtelevassa maastossa että Syväri-järven jäällä. Tahkolla on 4,6 km:n mit-
tainen luonnon jäärata retkiluistelua varten aivan matkailukeskuksen ytimes-
sä. 

Kesällä merkittyjä patikointireittejä on 32 km vaihtelevassa maastossa. 
Useimmat reitit soveltuvat myös maastopyöräilyyn. Tahkovuoren rinnealuei-
den päällä on näköalareitti, ja maisemahissi vie vuoren laelle. Lisäksi lähialu-
eella Pisan luonnonsuojelualue tarjoaa hyvät mahdollisuudet patikointiin. 

Moottorikelkkareittien kehittämisprosessi on meneillään Nilsiässä. Esimerkiksi 
Tahkon ja Siilinjärven välinen reittiyhteys on ollut poikki talvella 2010–2011 
maanomistuskysymysten vuoksi.10  

Haastatteluissa todettiin, että ladut ja reitit tulisi entistä paremmin saada 
kiinnittymään muiden alueiden reittiverkostoihin. Reittien jatkuva kunnossapi-
to ja laatu ovat kilometrimääriä tärkeämpiä. Tahkon keskustan alueelta puut-
tuu myös ns. puistokävelyyn soveltuva reitti. 

Kesällä 2002 avattu Tahkon vesireitti tekee Nilsiästä ja Tahkosta houkuttele-
van veneilykohteen.  Tahkon vesireitti on viitoitettu, suurelta osin helppokul-
kuinen ja soveltuu myös melojille ja soutajille.  Reitti kulkee Kallavedeltä 
Juankosken kautta Tahkolle ja edelleen Syvärinjärven pohjoisosiin.11 Reitin 
varrella ei vielä ole kattavaa palvelu- ja toimintoverkostoa veneilijöille.   

 

2.4 Tahkon palvelutarjontaa ympärivuotisesti 

Edellä kuvattujen rinnetoimintojen sekä latujen ja reittien lisäksi Tahkolla on 
talvella runsaasti monipuolista palvelutarjontaa. Tahkolla ohjelmapalveluyri-
tykset tarjoavat mm. moottorikelkkasafareita, lumikenkäretkiä, ratsastusret-
kiä ja jäärata-ajoa. Ohjelmapalveluja on koottu alueen yhteiseen viikko-
ohjelmaan, jonka avulla palvelut ovat helposti varattavissa. 

Golf on yksi Tahkon keskeisimmistä kesäaktiviteeteista. Tahkolla on kaksi 
täysmittaista golf -kenttää Tahkon keskustassa ja Golden Resort alueella. Näi-
den lisäksi Nilsiässä on 9-reikäinen Tiirin golfkenttä Nilsiän keskustan itäpuo-
lella. Tahkolla golfin kehittämiseen on panostettu paljon ja suunnitteilla on tu-
levaisuudessa myös ympärivuotinen golf-valmennuskeskus, Tahko Golf Aca-
demy. 

Ympäröivien vesistöjen ansiosta Tahko erottuu monista muista hiihto- ja mat-
kailukeskuksista. Vesireitin lisäksi kesäaikaan Syvärijärveen voi tutustua ris-
teilyllä tai melontaretkillä. Syvärillä on mahdollisuus mm. vetouistelun harras-
tamiseen. Syväri on suuri järvialue, joka mahdollistaa kalastusmatkailun ke-
hittämisen tulevaisuudessakin. Syvärin alueella on myös toimivat kalastuslu-
pakäytännöt. Vastaavasti koskikalastusmahdollisuuksia lähialueella on mm.  
Lastukoskella.   

 
10 Maaseudun Tulevaisuus, 12.1.2011. 
11 www.tahkonvesireitti.com 
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Tahkolla on kesällä useita urheilutapahtumia mm. Tahko MTB -tapahtuma, 
Tahko Soutu-melontatapahtuma ja esteratsastuksen juhannuskilpailut. Nilsiän 
Louhosareena toimii monien tapahtumien näyttämönä. 

Tapahtumien lisäksi matkailukeskuksen tuntumassa sijaitseva Aholansaari tuo 
oman lisänsä Tahkon kulttuuritarjontaan.  Aholansaari on herännäisjohtajan 
Paavo Ruotsalaisen entinen asuinpaikka, jossa toimii leiri- ja lomakeskus sekä 
museokokonaisuus. Paavon pirtti on museoviraston suojelema kulttuurihisto-
riallisesti arvokas kohde. Kesällä saareen kuljetaan laivoilla, talvella jäätietä 
pitkin ja kelirikkoaikana ilmatyynyaluksella. 12 

Ympärivuotisuutta vahvistavat TahkoSpan palvelut mm. kylpylä, keilaus, sisä-
liikuntatila ja kuntosali. 

2.5 Liikenneyhteydet 

Kuopion lentokenttä sijaitsee n. 50 km päässä Tahkolta. Finnair ja Blue1 lii-
kennöivät lentoasemalta arkisin 9-10 kertaa päivässä Helsinkiin. Air Baltic lii-
kennöi Lappeenrantaan ja Latvian Riikaan. Jatkoyhteys lentokentältä on jär-
jestetty yhteiskuljetusten ja kutsutaksin avulla. 

Kuopion lentokentällä oli vuonna 2010 yht. 253.600 matkustajaa, joista koti-
maan liikenteen osuus oli 207.100 matkustajaa. Muista Suomen lentoasemis-
ta Vaasa (288.100) ja Kittilä (214.500) ovat matkustajamääriltään samaa ko-
koluokkaa.13 

Kuopion lentoaseman läheisyydessä sijaitsee Järviterminaali. Järviterminaalin 
matkailupalvelurakennus toimii kesällä mm. veneilyn tukipisteenä ja laiturit 
palvelevat tilausristeilyjä, vesibussiliikennettä sekä taksilentoja. Talvella Järvi-
terminaalia voidaan käyttää esim. moottorikelkka- ja hiihtoretkien yhteydes-
sä.14 
 
Lähin rautatieasema on Siilinjärvellä n. 35 km Tahkolta. Siilinjärven rautatie-
asemalta on toteutettu kutsutaksiyhteys Tahkolle. Nilsiän ja Kuopion välillä 
liikennöi päivittäin myös useita linja-autovuoroja. Lisäksi Nilsiään on linja-
autoyhteyksiä Joensuun, Iisalmen ja Nurmeksen suunnista. Tahkon ns. vauh-
tiviikonloppuina on toteutettu bussiyhteys Helsingistä Lahden ja Mikkelin 
kautta Tahkolle. 
 
Suurin osa Tahkon kotimaisista asiakkaista liikkuu omalla autolla. Valtakun-
nallisista pääteistä valtatie 5 kulkee Siilinjärven kautta ja se on valtateiden 4 
ja 8 ohella Suomen tärkeimpiä pohjois-eteläsuuntaisia tieyhteyksiä.  

Nilsiän keskustan ja Tahkon välillä liikennöi läpi talven ilmainen Skibussi. Bus-
sin käyttäjinä ovat matkailijoiden lisäksi koululaisryhmät ja alppikoululaiset. 
Bussiyhteyden aikatauluissa on pyritty ottamaan huomioon liityntäliikennetar-
peet Kuopion suuntaan.   

2.6 Tahkon asiakkaat 

Kehittämissuunnitelman yhteydessä toteutettiin kevään ja kesän 2011 aikana 
asiakaskysely sähköisesti webropol -ohjelmaa käyttäen. Asiakaskyselyihin 
saattoi vastata kuka tahansa Tahko.com -sivuilta löytyvän linkin kautta (ve-
näjän- ja englanninkielisten kyselyiden linkit olivat Tahko.com -sivujen vas-

 
12 www.aholansaari.fi. (Lainattu 27.5.2011) 
13 Finavia, lentoliikennetilasto 2010. 
14 http://www.siilinjarvi.fi/matkailu/index.php 
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taavien kieliversioiden alla). Asiakaskyselyistä tiedotettiin myös Tahko 2030 – 
kehittämissuunnitelman suomen-, englannin- ja venäjänkielisillä Internet-
sivuilla sekä suomenkielisestä kyselystä lisäksi Tahko 2030 -facebook -
sivuilla.  
 
Suomenkieliseen kyselyyn vastasi maaliskuun lopun ja elokuun puolivälin väli-
senä aikana yhteensä 407 vastaajaa. Lisäksi kysely käännettiin venäjäksi ja 
englanniksi, mutta näihin saatiin yhteensä vain yksi vastaus. Kyselyissä selvi-
tettiin nykyisten ja tulevien käyttäjien kokemuksia ja toiveita koskien Tahkon 
matkailualueen palveluita. 
 
Lisäksi toteutettiin englanninkielinen kysely ulkomaisille matkanjärjestäjille, 
joilta kysyttiin asiakkaiden mieltymyksiä ja odotuksia Tahkoa kohtaan. Mat-
kanjärjestäjä-kyselyyn vastasi kahdeksan matkanjärjestäjää Virosta ja Venä-
jältä.  
 

2.6.1 Tahkon asiakasprofiili 

Asiakaskyselyn vastaajista suurin osa vieraili Tahkolla perheen kanssa. Vas-
taajissa oli myös muita asiakasryhmiä: pariskuntia, ystäväporukoita ja nuoria. 
Kotimaisista asiakkaista selkeästi suurin osa tulee Uudeltamaalta tai Pohjois-
Savosta. Vähiten kävijöitä on Lapista, oletettavasti etäisyydestä ja Lapin 
omasta hiihto- ja matkailukeskustarjonnasta johtuen. Tahkon asiakkaat ovat 
hieman keskivertosuomalaisia varakkaampia, kolmanneksen vuositulot olivat 
25.000–40.000 euroa, neljänneksen taas 40.000–60.000 euroa.  

Asiakaskyselyn vastaajat olivat pääosin Tahkon kanta-asiakkaita: yli kolmas-
osa oli käynyt Tahkolla yli 10 kertaa, kolmasosa 2-5 kertaa. Tahkolle tullaan 
lähes pelkästään autolla. Huomionarvoista on, että Tahko ei ole asiakaskun-
nalle vain talvikohde: kaksi kolmasosaa käy Tahkolla sekä kesällä että talvel-
la. Tahkolla myös viivytään melko pitkään, yli puolet viipyi kolme yötä tai pi-
dempään. 

Asiakyselyn perusteella Tahkolle tullaan hyvän sijainnin takia viettämään ai-
kaa ystävien ja perheen kanssa sekä harrastamaan rinnelajeja. Työhön liitty-
vät kokousmatkat tai työhyvinvointi-/virkistysvierailut eivät juuri näy vasta-
uksissa, niiden sijaan korostuvat vapaa-ajan vierailut. Tahkolla majoitutaan 
mieluiten vuokramökissä, kun taas vähiten kiinnostavana vaihtoehtona pidet-
tiin hotellia. 
 
Tahkon kävijät harrastavat kyselyn perusteella erityisesti talviurheilulajeja, 
mutta myös lenkkeilyä ja ulkoilua sekä patikointia tai vaeltamista. Juoksu-
lenkkeily on myös kansallisen liikuntatutkimuksen (SLU 2010) suomalaisten 
suosituimpia harrastuksia, tässä mielessä Tahkon asiakkaat eivät eroa keski-
vertosuomalaisista.  

Matkakohdetta valitessaan lähes kaikki vastaajat hakivat tietoa kohteen omil-
ta internet-sivuilta, mutta lähes puolet kuunteli myös ystävien neuvoja ja 
käyttivät internetin hakukoneita, lehtiä ja esitteitä tietoa etsiessään. Van-
hemmat matkailijat (yli 56-vuotiaat) käyttivät muita useammin tiedonlähtee-
nään esitteitä ja lehtiä, mutta eivät lainkaan sosiaalista mediaa. Kaksi-
kolmekymppisistä taas neljännes käytti sosiaalista mediaa apunaan matka-
kohteen valinnassa.  
 
 
 



FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 12(91) 
 
 
 29.12.2011  
 
 

                                         

2.6.2 Tahko - Kaikkea paitsi tylsää 

Asiakaskyselyn perusteella Tahkoa kuvaavat erityisesti seuraavat asiat:  

 hyvä saavutettavuus 
 luonnonläheisyys 
 hyvät rinteet  
 toimivat majoitusvaihtoehdot. 
 

Myös viihtyisä, nykyaikainen, nuorekas ja monipuolinen olivat Tahkoon usein 
liitettyjä tekijöitä. Sen sijaan Tahkoa ei mielletty tylsäksi tai vanhanaikaiseksi. 
Tahkon profiiliin ei myöskään juuri liitetty sanoja ruuhkainen, hyvät patikointi-
reitit, lapsiystävällinen tai aito. Vaikka edellä mainitut tekijät erottuivatkin 
asiakaskyselyssä, niin Tahkoon liitetään hyvin monenlaisia mielikuvia, mikä 
kertoo monipuolisuudesta ja laajasta asiakaskunnasta. Hieman useampi piti 
Tahkoa kalliina kuin edullisena, mutta tässä ei ollut havaittavissa selkeää ja-
koa.  

Mielikuvien jakautumisessa oli ikäryhmittäisiä eroja, mutta ne voivat kertoa 
myös yleisemmin elämänarvoista ja kiinnostuksen kohteista. Esimerkiksi yli 
66-vuotiaat pitivät Tahkoa selkeästi muita useammin luonnonläheisenä. Sama 
koskee muitakin Tahkon ominaisuuksia. Esimerkiksi 18–25-vuotiaat liittivät 
Tahkoon muita useammin mielikuvan vilkkaasta yöelämästä, mikä lienee heil-
le tärkeämpi ominaisuus kuin vanhemmille matkailijoille.  

Suomen hiihtokeskustutkimuksen 2010 mukaan Tahko on Suomen kuuden-
neksi tunnetuin hiihtokeskus Levin, Rukan, Himoksen, Ylläksen ja Saariselän 
jälkeen. Laskettelijoista 89 % tuntee Tahkon nimeltä ja 37 % voisi harkita 
Tahkoa laskettelupaikkana. Tahkolla lasketelleet ovat olleet ilmeisen tyytyväi-
siä kokemukseensa, sillä 87 % heistä voisi suositella Tahkoa tuttavilleen. Vain 
Ylläs sijoittuu suosittelujen määrässä Tahkoa korkeammalle. 15  

2.7 Sidosryhmähaastattelujen tuloksia 

Tahko 2030 kehittämissuunnitelman taustalle haastateltiin alueen keskeisiä 
yrittäjiä, kehittäjiä sekä päättäjiä ja laajemmin sidosryhmien edustajia. Haas-
tatteluja toteutettiin yhteensä 40 kpl, joista osa henkilökohtaisesti ja osa pu-
helimitse. Haastatteluissa käsiteltiin Tahkon nykytilaa ja keskeisiä kehittämis-
tarpeita alueiden, toimintojen, palvelujen ja asiakkaiden osalta. Yksi haastat-
telujen tehtävistä oli myös sitouttaa alueen toimijoita kehittämissuunnitte-
luun.  

Tulosten mukaan Tahkon kehittämisen mahdollisuudet liittyvät vahvasti se-
sonkivaihtelujen tasaamiseen, vesistön hyödyntämiseen, keskustan kehittä-
miseen, keskuksen profilointiin ja vahvaan yhteistyöhön. Korjattavina seikkoi-
na ja uhkina esiin nousivat puolestaan maanhankinnan rajalliset resurssit, 
alueen sirpaleisuus sekä tietynlainen pysähtyneisyys kehittämisen osalta. 

Tahkon keskeisimmät kehittämisen painopisteet ovat haastattelujen tulosten 
mukaan Nilsiä-Tahko nauha-alueen ja tiiviin Tahkokeskustan rakentaminen ja 
sen jälkeen saariston parempi hyödyntäminen. Tahkolaakso ja Nipasen alue 
ovat myös avainasemassa.  

Tahko elää rinteistään, joten kapasiteetin huomattava kasvattaminen sekä 
nykyisen kapasiteetin laatuparannukset nähtiin tärkeinä. Reittien kehittämi-
sessä tärkeintä ei ole määrä vaan laatu ja liittyminen muihin reitteihin. Pati-

 
15 Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry, 2010. Laskettelu- ja hiihtokeskustutkimus 2010. Perusraportti. 



FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 13(91) 
 
 
 29.12.2011  
 
 

kointi- ja maastopyöräilyreittien, latujen ja moottorikelkkareittien lisäksi ke-
hittämiskohteena mainittiin keskustan tuntumassa ja rannassa kävelyyn so-
veltuva väylä.  

Haastatteluissa pidettiin tärkeänä lapsiperheille suunnattujen toimintojen ja 
palvelujen kehittämistä. Myös sisäliikuntatilojen ja kaupallisen keskuksen ko-
ettiin lisäävän ympärivuotista vetovoimaa. Kesän kehittämisessä golfin rinnal-
le voitaisiin haastattelujen mukaan nostaa vesiteema.  

Kotimaiset asiakkaat muodostavat Tahkon peruskysynnän tulevaisuudessakin. 
Venäläiset koettiin hyvin tärkeänä asiakasryhmänä, mutta kansainvälisiä asi-
akkaita tarvitaan myös muualta. Tahko ei ole profiloitunut kovin selkeästi 
minkään tietyn ikäryhmän kohteeksi vaan asiakkaita ovat perheet, nuoret ai-
kuiset sekä tulevaisuudessa myös seniorit, joilla on aikaa ja rahaa käytettä-
vissään. Yritysasiakkaat ovat myös tärkeä kohderyhmä, jotka tulee huomioida 
toimintojen ja palvelujen rakentamisessa.   

Yhteistyö alueella on haastattelujen mukaan parantunut vuosien mittaan, 
mutta paljon on vielä tehtävääkin. Tulevaisuudessa kaikki Tahkon menestyk-
sestä hyötyvät yrittäjät tulisi sitouttaa yhteistyöhön. Yhteistyötä tulisi kehittää 
sekä sisäisesti että Kuopion ja maankunnallisen markkinointiyhtiön suuntaan.  

Tulevaisuudessa Tahko voisi haastattelujen perusteella olla lähellä asiakasta 
sijaitseva koko perheen ympärivuotinen kohde, joka on täynnä elämää. Näi-
den lisäksi vision aineksia voisivat olla myös aktiivisuus, viihtyisyys ja laatu. 
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3 MAANKÄYTÖN NYKYTILA 

3.1 Tahkon alueen kokonaisrakenne  

Tahkon alue muodostaa maankäytön suunnittelun näkökulmasta laajan mat-
kailukeskuskokonaisuuden, johon varsinaisen loma-asuntorakentamisen lisäk-
si kuuluvat erilaiset palvelu-, virkistys-, rinnetoiminto- ja muut alueet sekä 
erilaiset reitistöt. Ympärivuotisuuden korostuessa myös vesistöjen merkitys 
tärkeänä osana matkailukeskusta on korostunut.  

Tahkon matkailualueen nykyinen maankäytön kokonaisrakenne on selkeä. 
Alueen kaikki keskeiset toiminnot ovat rakentuneet Sääskiniemeen johtavan 
tien varteen ja koko alue tukeutuu rakenteellisesti tähän pääväylään. Tahkon 
keskeisimmät matkailupalvelut, kuten hotellit, huoneistohotellit, kylpylä-
liikuntahalli- ja ravintolat ovat keskittyneet Sääskiniemeen sekä Tahkolahden 
ja rinnealueiden tuntumaan. Pääosa Tahkon alueen yhtenäisestä loma-
asutuksesta on sijoittunut nauhamaisesti Tahkon ydinalueen etelä- ja pohjois-
puolelle sekä Sieraniemen alueelle. Näiden loma-asutusalueiden lisäksi Tah-
kon ja Sieraniemen välisellä alueella sijaitsee hajanaisempaa loma-asutusta 
Tahkon maantien suuntaisesti. Tahkoon tukeutuvaa loma-asutusta on raken-
tunut myös laajemmalle alueelle Nilsiässä ja mm. Nilsiän keskustan Tiirinnie-
men aluetta on kehitetty matkailupalveluiden ja vapaa-ajan asumisen aluee-
na.  

Kuvassa 1 on esitetty yleispiirteisesti Tahkon matkailutoimintojen kannalta 
keskeiset nykyiset matkailupalvelut, rinnetoiminnot ja golfkenttä sekä reitistö-
jen kannalta tärkeimmät ulkoilualueet ja suurimmat luonnonsuojelualueet. Li-
säksi kartassa on esitetty liikenneyhteydet sekä veneväylät ja moottorikelkka-
reitistöt.  
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 Kuva 1. Tahkon maankäytön nykyinen yleisrakenne ja yhteydet 
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3.2 Nykyinen kaavatilanne  

3.2.1 Maakuntakaava 

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois-Savon maakunta-
kaavan 8.11.2010 ja ympäristöministeriö on vahvistanut sen 7.12.2011.   

Tahkon keskeinen asema Pohjois-Savon aluerakenteessa on maakuntakaa-
vassa osoitettu Kuopio-Tahko matkailun kehittämiskäytävä -merkinnällä. Ke-
hittämiskäytävällä on tarkoitettu Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa 
osoitettua matkailun yhteyttä Kuopion ja Pohjois-Savon suurimman matkailu-
keskuksen Nilsiän Tahkon välillä. Tahkon alueelle ulottuu myös maakuntakaa-
van vesimatkailun kehittämisvyöhykkeen -merkintä. Merkinnällä on osoitettu 
merkittävät matkailun vetovoima-alueet, joiden kehittämistarpeet kohdistuvat 
ensisijaisesti järviluontoon liittyvien aktiviteettien, kuten järvimatkailun, ve-
neilyn, melonnan ja kalastuksen edistämiseen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakuntakaavassa Tahkon alue on osoitettu matkailualuepalveluiden alueva-
rauksilla. Maakuntakaavan Tahkon alueen matkailupalveluiden mitoituksessa 
lähtökohtana on 30.000 vuodepaikkaa. Maakuntakaavan mitoituksessa on 
oletettu, että yhtä vuodepaikkaa kohti rakennetaan 25 k-m², mikä pitää sisäl-
lään myös palvelurakentamisen. Tällä mitoitusperusteella Tahkon alueelle ra-
kentuisi uutta kerrosalaa 550 000 k-m².  

Kuva 2. Pohjois-Savon maakuntakaavassa esitetyt kehittämisperiaatemerkinnät  
(Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030) 
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Maakuntakaavan matkailupalveluiden aluevaraukset sijoittuvat Sääskiniemen, 
Sieraniemen, Hakoniemen ja Tiirinniemen alueille. Lisäksi matkailupalveluiden 
alueina on osoitettu Tahkon itäpuolisia Syvärin saaria sekä Aholansaari. Maa-
kuntakaavassa on myös osoitettu yhdyskuntarakenteen laajentumissuunta 
matkailupalveluille Tarpisenmäen suuntaan.  

Matkailualuepalveluiden länsipuoliset Tahkomäki-Tarpisenmäen alue on maa-
kuntakaavassa osoitettu lähivirkistysalueena (VL), joka on tarkoitettu pääasi-
assa lähiulkoilua ja virkistyskeskuksia varten sekä maa- ja metsätalousvaltai-
sena alueena (MU), jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Näiden alue-
varausten lisäksi Tahkon alueelle on maakuntakaavassa osoitettu mm. virkis-
tys- ja moottorikelkkareittimerkintöjä, satama-alueen, venesataman tai ran-
tautumispaikan alueita sekä tieverkostoa, laiva- tai veneväyliä ja teknistä 
huoltoa koskevia merkintöjä.   

 

 

Kuva 3. Ote Pohjois-Savon maakuntavaltuuston hyväksymästä maakuntakaavasta 
 



FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 18(91) 
 
 
 29.12.2011  
 
 
3.2.2 Yleis- ja asemakaavat  

Tahkon matkailualueen kokonaispinta-ala on noin 3.000 ha, josta 500 ha on 
asemakaavoitettu. Muu Tahkon alueen maankäyttö on määritelty vuonna 
2003 hyväksytyssä osayleiskaavassa. Kuvassa 4 on esitetty Tahkon ja Nilsiän 
alueen asemakaavoitettu alue (keltainen alue) sekä osayleiskaavojen rajauk-
set (Tahkovuoren osayleiskaava 2004 = punainen katkoviiva, Petäjälammen 
osayleiskaava = vihreä yhtenäinen viiva ja Tiirinniemen osayleiskaava = sini-
nen yhtenäinen viiva). Voimassa olevien kaavojen lisäksi kartassa on kuvattu 
myös ehdotusvaiheessa olevan Nilsiän keskustaajaman osayleiskaavan rajaus 
(violetti yhtenäinen viiva). 

 

                              Kuva 4. Asemakaava-alue (keltainen) ja osayleiskaavojen aluerajat. 
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Tahkovuoren oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2003. 
Kaavan keskeisinä tavoitteina oli Tahkon matkailualueen kehittäminen ja tii-
viin ydinkeskustan syntyminen. Kaavassa uusi lomarakentaminen osoitettiin 
Sääskiniemeen lähelle olemassa olevia palveluja sekä rakennettua kunnallis-
tekniikkaa. Yleiskaavassa on noin 1.000 ha suuruinen selvitysalue, joka on 
osoitettu Tahkovuoren korottamiseen tähdänneen hankkeen vuoksi. Osayleis-
kaavassa on urheilu- ja vapaa-ajantoiminnoille varattu laajat aluevaraukset 
Tahkomäen ja Rahasmäen alueelta. Lisäksi kaavassa osoitettiin golfkenttää ja 
autourheilua varten omat alueet.  
 

 

                    Kuva 5. Ote Tahkovuoren osayleiskaavasta. 
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Tahkon alueen keskeisimmät osat on asemakaavoitettu. Kuvassa 6 on esitetty 
Tahkon alueen asemakaavayhdistelmä sekä kuvattu asemakaava-alueiden to-
teutuneisuus sekä ehdotusvaiheessa olevat asemakaava-alueet. Kokonaisuu-
dessa suurin osa asemakaava-alueista on pääosin toteutunut ja laajimmat to-
teutumattomat asemakaava-alueet sijoittuvat Nipasen ja Sieraniemen alueel-
le. Lisäksi Tahkon keskustassa sekä sen eteläpuolisilla loma-asuntoalueilla oli-
si tarvetta asemakaavojen uudistamiselle.  

 

                                 Kuva 6. Tahkon asemakaava-alueet sekä niiden toteutuneisuus. 
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Pohjois-Savon ELY-keskus on laatinut Tahkon matkailualueiden kaavallisen ti-
lannetarkastelu kesällä 2011. Selvityksessä on analysoitu alueen kaavoitusti-
lannetta ja rakennuskantaa sekä asuinrakennusten määrää.  

3.3 Muut maankäytön suunnitelmat ja selvitykset  

Tahkon alueen kehittämisen yhteydessä on tehty useita eritasoisia ja eri alu-
eita koskeneita suunnitelmia alueen matkailupalveluiden ja maankäytön kehit-
tämiseksi.  

Tunnetuimpia suunnitelma Tahkon kehittämiseksi on ollut nk. Tahkonvääntö 
-hanke. Hankkeen idean ytimenä olisi Siilinjärven kaivoksen sivukiven, rikas-
tushiekan ja kipsin hyötykäyttöön ottaminen korottamalla Tarpisenmäen ja 
Välimäen välistä aluetta siten, että mäen huippu olisi noin 250 m nykyistä Vä-
limäkeä korkeampi. Korotetun rinnealueen yhteyteen rakennettaisiin laaja 
alppikylä Tarpisenmäen alueelle. Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 ei mah-
dollista Tahkon korotusta. Nilsiän kaupunginvaltuusto on 15.6.2010 päättä-
nyt, ettei valtuusto hyväksy Nilsiän kaupungin omistamien maiden vuokraa-
mista hankkeen tarkoitukseen Tahko Development Oy:lle. 

Tahkon Master Plan 2015 -suunnittelun yhteydessä Tahkon rinnekapasiteettiä 
on suunniteltu kasvatettavan Tahko Ronda -suunnitelmalla. Suunnitelmassa 
Tahkon alueen rinnealueet laajenevat Tahkomäen lisäksi Välimäen ja Tar-
pisenmäen alueelle.   

Nilsiän kaupunki on vuonna 2007 laatinut esiselvityksen Tahkon itäpuolisen 
saariston rakentamismahdollisuuksista. Selvityksen yhteydessä tutkittiin 
yleispiirteisesti saariston loma-asumisen sijoittumisen ja kunnallisteknisen to-
teutuksen mahdollisuuksia.  
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Kuva 7. Tahko Ronda -suunnitelma rinnealueiden laajentumiseksi 
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3.4 Muut maankäytön suunnitteluun vaikuttavat tekijät   

Maanomistus  

Tahkovuoren alueen maanomistus on jakaantunut kymmenille eri omistajille. 
Nilsiän kaupunki on maapolitiikan keinoin pyrkinyt turvaamaan sijoituspaikko-
ja suurimmille hankkeille, kuten rinnealueille ja golfkentille. Hajanainen 
maanomistus heijastuu kuitenkin Tahkovuoren alueen syntyneessä rakentees-
sa. Maanomistusolot ovat johtaneet liikenteen, kunnallistekniikan ja palvelui-
den osalta osin epätaloudellisiin ratkaisuihin.  

Liikenne ja liikenneyhteydet  

Tahkon alueelle Varpaisjärventieltä johtava Sääksiniementie (maantie 5775) 
on alueen tärkein liikenneyhteys. Tie vastaa hyvin liikenteellisiin tarpeisiin ja 
sen yhteyteen on rakennettu kevyen liikenteen väylä koko tien matkalle. Kos-
ka alueelle johtaa vain yksi tieyhteys, olisi palo- ja pelastustoimen näkökul-
masta tärkeää kehittää Sääksniementielle rinnakkaistieyhteyksiä.  

Tahkon alueella on tehty viime vuosien aikana katuverkon parannustoimia, 
joista merkittävimpiä ovat Tahkolahdentien parantaminen ja katulinjauksen 
muutos. Myös Sieraniementie on perusparannettu ja Nilsiän Simolan asunto-
alueen ja Sieraniemen uuden tieyhteyden rakentaminen on aloitettu. Uusi tie-
yhteys muodostaa toisen yhteyden Nilsiän taajaman ja Tahkon välille ja yh-
distää Sieraniemen alueen Nilsiän taajamaan suuntaan.  

Kunnallistekniikka  

Tahkovuoren alue on liitetty kunnalliseen vesi- ja jätevesiverkostoon. Jäteve-
det pumpataan runkojohtoa pitkin Tahkovuorelta Kirkonkylän jätevedenpuh-
distamolle. Kaupungin rakentama runkoverkosto on kunnossa, minkä varaan 
on mahdollista rakentaa kaava-alueen sisäistä vesi- ja jätevesiverkostoa. Nil-
siän kaupunki on tutkinut nykyisen jätevedenpuhdistamon uusimista tai siir-
toa nykyiseltä sijainniltaan. Jäteveden puhdistamon siirto parantaisi Kalkki-
saaren alueen hyödyntämismahdollisuuksia loma-asuntoalueena. Kaava-
alueiden sisäinen kunnallistekniikka on rakennettu maaomistajien toimesta 
kaupungin valvonnassa.   

Maisemakuva 

Tahkon alueen maisemakuvassa pohjois-eteläsuuntaiset jylhät Tahkomäen-
Rahasmäen kvartsiittiselänteet kohoavat selvästi horisontin yläpuolelle. Tah-
komäen-Rahasmäen selänne on noin 10 km pitkä ja edelleen sen eteläpuolella 
oleva Kinahmin selänne on myös noin 10 km pitkä. Selänteiden välissä on 
Hoikkamäki ja Valkeismäki. Alueen korkeimmat mäet ovat Välimäki ja Kinah-
mi, joiden laki kohoaa 314 metriä meren pinnasta. Muut mäet ovat Tahkomä-
ki (293 m mpy) ja Tarpisenmäki (noin 260 m mpy). Suhteelliset korkeuserot 
ovat alueella suuria.  

Maisemallisesti merkittäviä alueita ovat Tahko- ja Rahasmäen selänteet ja nii-
den väliset laaksot sekä Iso-Loutteisen ja Loukkulammen alue, jossa ainutlaa-
tuinen nähtävyys muodostuu kapeiden ja pitkien lampien jonosta sekä niitä 
yhdistävistä puroista ja purolaaksoista. Rahasmäen seudun maisema-arvoja 
heikentävät monet avohakkuut.  
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Luonnonsuojelualueet 

Merkittävimmät Tahkon alueen laajemmat luonnonsuojelualueet ja muut ar-
vokkaat luontokohteet on esitetty kuvassa 8.  Luonnonsuojelualueista Tahkon 
maankäytön suunnitteluun eniten vaikuttavat Tahkonmäen rinteessä sijaitse-
va Natura 2000 -suojeluverkoston kohde Huutavanholma. Alue on jyrkkäpiir-
teistä, paikoin louhikkoista mäkimaastoa. Huutavanholman merkittävin kohta 
on Tahkomäen länsipuolelta lähtevä, Tahkomäen eteläpuolitse itään laskeva 
puro, jonka varressa on rehevää lehto- ja korpikasvillisuutta.  Pääosin alue on 
valtion omistamaa luonnonsuojelualuetta (95 %). Pieni-Tarpisen lehtoalue si-
jaitsee Tarpisenmäen eteläosassa.  
 
Lisäksi Tahkon alueella on tunnistettu eritasoisia muita luonnon monimuotoi-
suuden, kasvillisuuden tai lajiston kannalta arvokkaita alueita. Alueella on re-
heviä lehtoja, korpia, kallioalueita ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Esimer-
kiksi liito-oravien elinpiirit ja tiukasti suojellut kasvilajit asettavat monissa 
kohdissa reunaehtoja Tahkon alueen maankäytölle.  
 
Tahkon alue muodostaa maisema- ja luontoarvoineen hienon kokonaisuuden. 
Tahkon alueen monipuolinen luonto on merkittävä vetovoimatekijä matkailu-
toiminnalle.  
 

 

 
Kuva 8. Tahkon alueen arvokkaat luontokohteet. 
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3.5 Maankäytön kehittämistarpeet  

Tahkon maankäytön kehittäminen on sidoksissa koko alueen toiminnalliseen 
kehittämiseen. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on osaltaan varmistaa 
keskuksen kehittymisedellytykset sekä osoittaa Tahkon laajentumisperiaat-
teet. Kuvassa 9 on kuvattu Tahkon maankäytön keskeisiä tulevaisuuden laa-
jentumismahdollisuuksia ja kehityssuuntia.  

 

 

Kuva 9. Tahkon maankäytön tulevaisuuden laajentumismahdollisuuksia. 
  

3.5.1 Keskustatoimintojen alue 

Kasvava ja kehittyvä matkailukeskus tarvitsee yhden selkeän keskusalueen, 
jonka yhteyteen tai välittömään läheisyyteen alueen tärkeimmät hotelli-, ra-
vintola- ja vähittäiskaupan palvelut ovat keskittyneet. Selkeä keskusta toimii 
koko alueen kokoontumispaikkana ja tapahtumien ympärivuotisena areenana.  

Keskusta-alue on tärkeä myös koko alueesta muodostuvan mielikuvan näkö-
kulmasta, jonka vuoksi keskusta-alueen rakentamisen laatuun tulee kiinnittää 
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erityistä huomiota. Keskusta-alueen tulee olla selvästi muista alueista erottu-
va. Keskusta-aluetta tulisi kehittää koko alueen keskeisenä jalankulkuympä-
ristönä, jolloin erityisesti kevyen liikenteen yhteyksiin tulee kiinnittää huomio-
ta.  

Tahkon maankäytön suunnittelussa tulee varmistaa keskusta-alueen laajen-
tumismahdollisuudet, jotta tuleville palveluilla ja uudelle tehokkaammalle ra-
kentamiselle löytyy sijoituspaikkoja aivan Tahkon ytimestä. Nykyisten raken-
tamattomien tonttien lisäksi keskusta-alueella tulisi pyrkiä etsiä keinoja ny-
kyisen olemassa olevan lomarakentamisen tehostamiseen sekä jalankulkualu-
eiden asteittaiseen laajentumiseen. Tahkon keskusta-alueen maankäytön ke-
hittämisen ja laajentamisen edellytyksenä on alueen maanomistajien ja yrittä-
jien sitoutuminen pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.  

3.5.2 Loma-asumisen rakentamisalueet 

Tahkon loma-asuminen on kehittynyt voimakkaasti, mutta hajanainen maan-
omistus on johtanut osin liikenteen ja kunnallistekniikan kannalta epätalou-
dellisiin ratkaisuihin.  

Maankäytön suunnittelulla tulee jatkossakin turvata riittävät loma-asumisen 
laajentumisalueet. Toisaalta samanaikaisesti tulisi ottaa huomioon tonttitar-
jonnan monipuolisuus, jotta Tahkolla olisi mahdollistaa vastata kuluttajien eri-
laisiin tarpeisiin. Eri loma-asuntoalueita tulisi siten jo kaavoitusvaiheessa pro-
filoida rohkeammin erilaisiksi. Tahkon ympärivuotisen matkailutarjonnan nä-
kökulmasta erityisesti vesistöt ja niiden läheisyys ovat selkeä vahvuus, joka 
tulee ottaa huomioon myös loma-asumisen suunnittelussa ja rakentamisessa.  

Tulevaisuudessa Tahkon alueella on osin mahdollista eheyttää olemassa ole-
vaa loma-asutusrakennetta erityisesti keskusta-alueen läheisyydessä, mutta 
laajentuminen tulee jatkossakin pääosin toteutumaan uusien loma-
asuntoalueiden toteuttamisen myötä. Alueiden toteuttamisen tulisi nojautua 
sellaiseen kokonaisrakenteeseen, joka mahdollistaa järkevän katu- ja kunnal-
listeknisen verkoston kehittämisen sekä myös joukkoliikenteen hyvän saavu-
tettavuuden. Tahkon kehittämisen kannalta tärkeimpiä valintoja ovat tulevan 
loma-asumisen kasvusuunnan ja -periaatteiden valitseminen ja siihen sitou-
tuminen.  

3.5.3 Urheilu- ja rinnealueet 

Tahkon kasvun edellytyksenä on loma-asuntorakentamisen lisäksi myös ur-
heilu- ja rinnealueiden laajentumisen turvaaminen tulevaisuudessa. Kasvavat 
kävijämäärät edellyttävät suurempaa rinnekapasiteettia sekä käyttäjäystäväl-
listen rinnekokonaisuuksien rakentamista sujuvine siirtymäosuuksineen.  

Maankäytön näkökulmasta urheilu- ja rinnealueiden laajentuminen on toteut-
tava muut reunaehdot (suojelualueet) sekä muu maankäyttö huomioon otta-
en. Erityisesti loma-asumista tulisi kehittää urheilu- ja rinnealueiden kanssa 
samansuuntaisesti, koska rinne- tai golfkenttäpalveluiden saavutettuus on 
valtti myös loma-asumiselle. Maankäytön keskeisenä kehittämistarpeena on-
kin muodostaa alueelle sellainen kokonaisrakenne, että palvelut ovat hyvin 
koko alueelta saavutettavissa.  
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3.5.4 Virkistys-, ulkoilualueet sekä reitistöt  

Viihtyisän vapaa-ajan ympäristön muodostamiseksi Tahkon aluetta tulee ke-
hittää kokonaisuutena, jossa ympäröivä luonto on hyvin saavutettavissa eri 
puolilta aluetta yhtenäisten reitistöjen avulla eri vuodenaikoina. Reitistöjen tu-
lee palvella eri liikkumismuotoja.  

Tahkon alueella on nykyisin kattavasti eripituisia reittejä, mutta erityisesti lä-
hireittien ja yhteysreittien kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota loma-
asutuksen laajentuessa. Maankäytön suunnittelun avulla on turvattava reitis-
töjen jatkuvuus sekä mahdollisuudet reitistöjen laajentumiselle. Myös katu-
verkoston, moottorikelkkareittien ja muiden reitistöjen risteämiseen sekä rei-
tistöjen turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota.  

Vesistöt tulee ottaa huomioon myös virkistys- ja ulkoilualueiden sekä reitistö-
jen suunnittelussa. Jatkossa onkin tärkeä varmistaa riittävät vapaat ranta-
alueet virkistyskäyttöön sekä kehittää niiden palvelutarjontaa. Erityisesti kes-
kusta-alueella ja keskustan ranta-alueilla on tarpeellista kiinnittää huomiota 
rakentamisen ja viherrakentamisen laatutasoon.   

3.5.5 Liikenne ja liikkuminen matkailukeskuksessa  

Tahkon alueen loma-asutuksen laajentuessa myös liikenneverkkoa tulisi ke-
hittää kokonaisuutena, joka mahdollistaisi nykyisen liikenneverkon tehokkaan 
käytön sekä erityisesti joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien parantumisen 
alueen sisäisessä liikenteessä. Joukkoliikenteen kehittäminen edellyttäisi yh-
tenäisen päärinnakkaistien kehittämisen Sääskiniementielle, jolloin suurim-
malta osalta loma-asuntoalueista olisi hyvä joukkoliikenteen saavutettavuus.  

Joukkoliikenteen käyttö voisi osaltaan vähentää Tahkon keskusta-alueen py-
säköintipaikkatarvetta. Keskustan pysäköintiä on joka tapauksessa kehitettä-
vä ja keskusta-alueen maankäytön tehokas kehittäminen edellyttää maan-
alaisten pysäköintiratkaisujen toteuttamista.  

Ajoneuvo- ja joukkoliikenteen lisäksi Tahkon alueen kehittämisessä tulee kiin-
nittää huomiota kaikkiin liikkumistapoihin. Turvallisen jalankulkuympäristön ja 
reitistöjen kehittäminen edellyttää moottorikelkkojen, mönkijöiden ja golf-
autojen ohjaamisen tarkoituksenmukaisille reiteille.  

3.5.6 Maisema- ja luontoarvot  

Tahkon alueen maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen mai-
sema- ja luontoarvot. Luonnonsuojelualueiden lisäksi Tahkon alueella on usei-
ta arvokkaita pienempiä luontokohteita ja liito-oravaesiintymiä, jotka asetta-
vat reunaehtoja maankäytön suunnittelulle.  

Maisema- ja luontoarvojen yhteensovittaminen maankäytön suunnitteluun ta-
pahtuu alueen yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavoituksen yhtey-
dessä eri alueilta laaditaan yksityiskohtaisempia selvityksiä.  
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 TAHKON TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Toimintaympäristön analyysissa on selvitetty toimintaympäristöön suunnitellut 
muutokset ja kehittämissuunnitelmat Pohjois-Savon alueella sekä osin koko 
Suomesta, jos niillä katsotaan olevan vaikutusta Tahkon kehittämiseen tule-
vaisuudessa. Tarkastelussa ovat liikenneyhteydet, infrahankkeet, investoinnit 
palveluihin, matkailu- ja muut kehittämisstrategiat, valtakunnalliset linjaukset 
(MEK, matkailustrategia yms.) ja viranomaislinjaukset. 

Toimintaympäristön analyysissa huomioidaan myös mm. matkailun ja vapaa-
ajan kysynnän ja kehittämisen trendit, ennakoidut muutokset kulutuskäyttäy-
tymisessä ja ilmastonmuutoksen arvioidut vaikutukset Tahkolle.  

4.1 Kehittämissuunnitelmia Pohjois-Savossa 

4.1.1 Pohjois-Savon matkailustrategia 

Pohjois-Savon matkailustrategiassa 2015 todetaan keskeisten kehittämisen 
alueiden olevan Tahko ja Kuopio, joiden vetovoiman kasvu nostaa koko maa-
kunnan tunnettavuutta. Pohjois-Savon matkailun visio 2015 on seuraava: 
 

Pohjois-Savon maakunta tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti Tahkon 
ja Kuopion kautta. Maakunta lisää vetovoimaisuuttaan matkailumaakunta-
na tarjoamalla sekä kotimaisille että erityisesti venäläisille ja saksalaisille 
aktiivilomailijoille laadukkaita palvelukokonaisuuksia, monipuolisia tapah-
tumia ja hienoja luontoelämyksiä ympäri vuoden. 

 
Keskeisiksi tavoitteiksi strategiassa nostetaan: 

 Kuopion ja Tahkon vetovoimaisuuden kasvattaminen maakunnan kärki-
nä 

 Yhteistyön lisääminen matkailuyritysten ja muiden maakuntien matkai-
lukeskittymien välillä sekä yhteisten palvelukokonaisuuksien luominen 
myös ylimaakunnallisesti 

 Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailu- ja tulovirran kasvattami-
nen (erityisesti Venäjältä ja Saksasta) 

 
Määrällisesti strategian mukaan tavoitellaan vuosittain 3-5 % lisäystä koti-
maisten matkailijoiden yöpymisiin ja 4-6 % lisäystä ulkomaalaisten matkaili-
joiden yöpymisiin. Matkailustrategian 2015 ydin muodostuu investoinneista, 
sähköisestä myynnistä ja markkinoinnista sekä palveluiden tuotteistamiseen 
ja yhteistyön lisäämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. 
 
Tavoitteisiin pääsemiseksi pyritään saamaan aikaan vetovoimaisia investoin-
teja, investoreita houkutellaan etenkin Kuopion ja Tahkon alueille. Palveluiden 
ja tuotteiden laatuun vaikutetaan perusparannus- ja ylläpitoinvestoinnein.  
Saavutettavuutta maanteitse, rautateitse sekä lentäen parannetaan ja huomi-
oidaan myös sähköinen saavutettavuus (ml. laajakaistat). 
 
Sähköisiä myynti- ja markkinointikanavia tullaan käyttämään nykyistä tehok-
kaammin hyödyksi.  Tapahtumia sekä kokous- ja yritysmatkailua kehitetään 
ja kansainvälistä markkinointia kohdennetaan erityisesti Venäjän ja Saksan 
markkinoille. Tavoitteena on tiivistää toimialan ja muiden toimijoiden välistä 
yhteistyötä ja yhteismarkkinointia sekä aloittaa maakunnallinen imagomark-
kinointihanke. Lakeland -alueella kannustetaan myös ylimaakunnalliseen yh-
teistyöhön ja kansainvälistymiseen.16 
 

 
16 Pohjois-Savon matkailustrategia 2015. Kehitysversio 21.10.2011. 



FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 29(91) 
 
 
 29.12.2011  
 
 

5

                                         

4.1.2 Tahko Golf Academy 

Tahkon golf-yhtiö on suunnitellut Tahko Golf Academy – työnimellä kulkevan 
ympärivuotisen koulutus- ja valmennuskeskuksen rakentamista Golden Resort 
–alueelle New Course -kentän läheisyyteen. Tuleva Golf Academy toimisi niin 
aloittelijoiden, harrastajien kuin kilpagolfareidenkin harjoituspaikkana ja tukisi 
mm. suunnitteilla olevan Nilsiän golflukion toimintaa. Golf Academyn raken-
taminen olisi tarkoitus aloittaa alkukeväästä 2012. 17 

4.1.3 IKEA 

Kuopion Matkukseen 5-tien varteen reilun tunnin ajomatkan päähän Tahkolta 
avautuu kesällä 2012 uusi IKEA -tavaratalo ja kauppakeskus. Kauppakeskuk-
seen odotetaan vuodessa yli 5 miljoonaa kävijää.  

 

4.2 Suomen matkailustrategia 2020  

Suomen matkailustrategian 2020 keskeinen ajatus on vahvistaa matkailukes-
kittymiä. Niissä olevia kasvuhakuisia ja verkostoituneita yrityksiä autetaan 
menestymään ja julkinen sektori nähdään tässä tärkeänä toteuttajana.  

Matkailustrategiassa nostetaan esille kestävä kehitys, joka voidaan huomioida 
myös Tahkon infrastruktuurin ja palvelutarjonnan kehittämisessä. Matkailu-
strategiassa todetaan, että esim. investointitukea on käytettävissä hankkei-
siin, jotka edistävät energiatehokkuutta ja hyödyntävät uutta teknologiaa. 
Infrastruktuurin parantamisen osalta matkailustrategiassa mainitaan paitsi 
Helsingin ja Tikkurilan asemien kehitys niin myös investoinnit rataverkkoon 
mm. Järvisuomen yhteyksien nopeuttamiseksi. 18 

Suomen matkailumaakuvan ytimen muodostavat neljä C:tä. Matkailu-Suomi 
on luotettava (Credible), siinä on myönteistä vastakohtaisuutta (Contrasts) ja 
luovuutta (Creative), joiden johdosta matkailu-Suomi on yhtäältä kiva, rento 
ja ajan hermolla ja toisaalta puhdas ja raikas (Cool).  

Tahkon kehittämistyössä on hyvä huomioida nämä elementit, jotta maabrändi 
ja Tahkon brändi ovat yhteensopivia. Tällä hetkellä vaihtelevat maaston muo-
dot tuovat vastakohtaisuutta (contrasts) ja Tahko on luonteeltaan nuorekas ja 
”cool”. Tahko ja Nilsiä kuuluvat MEKin matkailualuejaossa Lakelandiin. 

 

 TAHKON KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVAT TRENDIT JA KEHITYSSUUNNAT 

Toimintaympäristön analyysissa huomioidaan myös matkailun ja vapaa-ajan 
kysynnän ja kehittämisen trendit, ennakoidut muutokset kulutuskäyttäytymi-
sessä ja ilmastonmuutoksen arvioidut vaikutukset Tahkolle.  

5.1 Sosioekonomiset muutokset ja asiakkaat 

Väestön vanheneminen on yksi suurimpia matkailuun vaikuttavia muutosteki-
jöitä. Ikääntyneiden tarpeet ja resurssit vapaa-ajan viettämiseen ovat erilai-
set kuin nuoremmilla. Ikääntyneet ovat yleisesti ottaen aktiivinen ryhmä, jolla 

 
17 Tahko Golf Club Oy, 2011. Yhtiökokouksen aineisto. www.golfpiste.com, (lainattu 1.6.2011) 
18 Suomen matkailustrategia 2020 ja 
http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/(Pages)/Matkailustrategia_2020?opendocument&np=A 
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on nuoria enemmän taloudellisia resursseja käytettävissään. Ikääntyneet ovat 
valmiita käyttämään rahaa vapaa-aikaan ja elämyksiin. 

Ikääntyvien matkailijoiden tarpeet voidaan huomiota Tahkon matkailutarjon-
nassa. He tarvitsevat esteettömiä majoitus- ja muita matkailupalveluita sekä 
mm. riittävän helppokulkuisia patikointi- ja muita luontoreittejä. Hyvinvointi-
palvelujen kysyntä on myös kasvussa. Ikääntyneillä voi olla kiinnostusta myös 
pidempiaikaiseen oleskeluun tai osa-aikaiseen asumiseen Tahkolla, mikäli tar-
jonta on heidän kannaltaan riittävän houkuttelevaa. 

Tahkon asiakaskunta ja imago on tällä hetkellä nuorekas, eikä tätä kohde-
ryhmää ole syytä unohtaa iäkkäämmän potentiaalisen kohderyhmän koon 
kasvusta huolimatta. Tahko on monipuolinen matkailukeskus, joka voi palvella 
rinnakkain useita eri kohderyhmiä. Useiden erilaisten kohderyhmien tavoittelu 
voidaan huomioida kohdentamalla markkinointiviestiä tehokkaasti ja esim. ra-
kentamalla Tahko -sateenvarjobändin alle eri kohderyhmiä puhuttelevia ala-
brändejä.  

Tahko on vahvasti myös perhematkailukohde. Talouden vaihteluista huolimat-
ta perheet matkustavat aina, ja helposti omalla autolla saavutettavat kohteet 
ovat suosittuja. Lapset ja nuoret ovat myös tulevaisuuden asiakkaita, sillä 
lapsuudessa syntynyt positiivinen mielikuva kohteesta voi säilyä pitkään ja 
vaikuttaa siihen, että kohteessa halutaan vierailla uudestaan myös vanhem-
malla iällä. 

Tuloerot ovat viime vuosina kasvaneet, mikä tarkoittaa eroja myös matkai-
luun käytettävissä olevissa resursseissa. Rikkaat ovat valmiita maksamaan 
korkealaatuisista luksuspalveluista ja – tuotteista, kun vähävaraisemmat kai-
paavat edullisia vaihtoehtoja. Samalla kuin kauemmas matkustaminen on tul-
lut yhä useampien ulottuville, niin myös lähimatkailu on lisääntynyt edullisuu-
den ja helppouden ansiosta.  

Venäjän kasvavat ja maksukykyiset markkinat lähialueella ovat Tahkon osalta 
erityisen kiinnostavat. Venäläisten osuus Tahkolla on jo suuri, mutta kasvun 
mahdollisuuksia on edelleen, sillä venäläisten matkailijoiden kiinnostuksen 
Suomea kohtaan arvellaan olevan kasvussa.  

Venäläiset ovat valmiita tekemään päätöksiä spontaanisti, jos palvelut ovat 
helposti ostettavissa ja saatavuusajankohdat ja hinta ovat selkeästi esillä. Li-
säksi sosiaalisilla kontakteilla ja suosittelulla on erityisen suuri merkitys mat-
kan suunnittelussa ja ostopäätöksissä.19 

Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus -raportissa Venäjän merkityksen 
korostumista pidettiin melko todennäköisenä ja melko haluttavana, vaikka 
riskinä nähtiin, että venäläisten runsaslukuisuus voi yksipuolistaa tarjontaa 
matkailukohteessa. 20 

 

5.2 Kuluttajakäyttäytyminen 

Ihmisten elämäntavat erilaistuvat, yksilöllisyys korostuu, ja asiakassegmentit 
muodostuvat erilaisten elämäntyylien perusteella. Sama ratkaisu ei kelpaa 
enää kaikille, vaan eri asiakasryhmät kaipaavat erilaisia vaihtoehtoja. Tämä 

 
19 Rönnholm. 2011. Esitys Creative Lapland seminaarissa 5.5.2011. Lapin Elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO. 
20 Hietanen. 2010. Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus. Loppuraportti matkailun- ja elämystuotannon toimialan visiot ja 
ennakointi –ohjelmasta. OSKE. 
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vaatii kykyä tunnistaa uudenlaisia asiakassegmenttejä ja niiden tarpeita. 
Käyttäjä- ja kysyntälähtöisyys voikin olla tulevaisuudessa hyvä kilpailutekijä. 

Asiakkaiden vaatimustaso on noussut ja matkailutuotteilta halutaan helppoja, 
valmiita ratkaisuja. Matkailulta odotetaan elämyksiä ja ”aitouden” tunnetta. 
Elämysten kokemisesta tullaan vähitellen siirtymään merkitysten luomiseen. 
Matkailutuotteella tulisi silloin olla selkeä merkitystä asiakkaan kannalta ja 
sen tulisi tukea omakuvan rakentumista.  

Vieraat kulttuurit ja ennennäkemättömät paikat kiinnostavat, mutta toisaalta 
arvostetaan perinteitä ja sukujuuria. Myös itse tekeminen ja osallistuminen 
kiinnostavat pelkän passiivisen katselun sijaan. Seuraavien vuosien matkailu-
trendinä tulee olemaan myös matkailijan tarve perehtyä matkailukohteeseen 
ja sen elämäntapaan syvemmin pelkän vierailun sijaan. 

Elämyshakuisuus asettaa haasteen kanta-asiakassuhteiden luomiselle. Matka-
kohteen tulisi olla monipuolinen ja uudistuva, jotta asiakkaan kiinnostus säi-
lyisi ja hän vierailisi samassa kohteessa uudelleen, sen sijaan että hakisi elä-
myksiä uudesta paikasta.  

Kuluttajakäyttäytymisessä heikkona signaalina on pyrkimystä elämän yksin-
kertaistamiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Myös mitään tekemättö-
myyden tulee olla elämyksellistä, esim. ennennäkemättömien maisemien ko-
keminen voi olla tällainen elämys, jonka tuottamiseen asiakas ei kuitenkaan 
itse osallistu. 

Hyvinvointituotteiden kysyntä kasvaa, toisaalta kiinnitetään huomiota fyysi-
seen hyvinvointiin ja terveellisyyteen, toisaalta myös henkinen hyvinvointi ja 
on entistä tärkeämpää. 

Turvallisuudesta on tullut tärkeä tekijä matkailun kuluttajakäyttäytymisessä. 
Nopeasti muuttuvissa, taloudellisesti, poliittisesti ja ympäristön kannalta epä-
varmoissa olosuhteissa Suomen ja myös Tahkon alueen etuna on turvallisuus 
ja vakaus sekä puhdas luonto. 

Lyhytlomien ja teemalomien kysyntä tulee kasvamaan. Tahkolla jo tällä het-
kellä keskimääräinen viipymä on melko lyhyt ja haasteena on etenkin talvella 
täyttää myös arkipäivät. 

Ympäristötietoisuus on yleistynyt ja ympäristölainsäädännön tiukentuminen 
säätelee myös osaltaan matkailualaa. Osa kuluttajista arvostaa matkakohteen 
ekologisia ratkaisuja, esim. puhtaampaan energiaan ja energian säästöön täh-
tääviä ratkaisuja ja on valmiita maksamaan niistä enemmän. Toisaalta jatku-
va ilmastonmuutoksen esille tuominen voi tympiä kuluttajaa, eikä ympäris-
töystävällisyys sellaisenaan riitä matkailuvaltiksi. Lisäksi kuluttajan periaat-
teellisella tasolla kannattamat ekologiset arvot eivät välttämättä toteudu käy-
tännön ratkaisuissa. 

Työn ja vapaa-ajan välinen raja on hälventynyt etätyöskentelyn yleistyessä. 
Matkailun kannalta olennaista on mm. tietoliikenneyhteyksien toimivuus mat-
kakohteessa tai kakkosasunnossa, joka mahdollistaa työskentelyn ja vapaa-
ajan yhdistämisen.  

Vapaa-aikaan käytetyn rahan osuus kulutuksesta kasvaa ja palveluiden ja 
elämysten kulutus kasvaa suhteellisesti materiaaliseen kulutukseen nähden. 
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5.3 Internet ja sosiaalinen media 

Tieto- ja kommunikaatioteknologian kehitys jatkuu ja nopeutuu, myös mat-
kailupalveluiden kauppa käydään internetissä. Matkailijat järjestävät matkan-
sa entistä itsenäisemmin, varaamalla itse majoituksen ja kuljetuksen interne-
tistä. Tulevaisuudessa kilpailukykyiset matkailutuotteet ovat niitä, jotka ovat 
helpoimmin löydettävissä ja varattavissa ja joita muut suosittelevat. Internet 
ja omatoimimatkailu haastavatkin perinteisen matkanjärjestäjä- ja matkatoi-
mistotoiminnan. 

Internetin ja sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa ja matka-
kohteen brändin rakentamisessa on tärkeää.  Sosiaalisen median sivustojen 
vertaisarviot ja suositukset ovat nousseet yhä tärkeämmiksi tiedonlähteiksi ja 
vaikuttajiksi. Matkailupalveluiden tuottajien voi olla vaikea vaikuttaa näihin 
yhteisöihin ja matkailutoimijat voivat jäädä virtuaalisessa kokemusten jaka-
misen maailmassa helposti ulkopuolelle. Matkailukohteen markkinointiviestin 
hallitseminen on siten entistä vaikeampaa. 

Internetissä ja sosiaalisessa mediassa mukana oleminen on olennainen osa 
markkinointia, mutta pelkkä läsnäolo, esim. sivujen perustaminen, ei vielä rii-
tä, vaan on aktiivisesti otettava kontaktia kuluttajiin niiden kautta. Liiallinen 
myyntihenkisyys sosiaalisessa mediassa voi kääntyä itseään vastaan ja kana-
vassa on toimittava sen tyylillä ja tavoilla.  Aktiivinen internet-yhteisöiden pa-
lautteeseen vastaaminen on tärkeää. Käyttäjäkokemusta tuotekehitystyössä 
on mahdollista hyödyntää esim. luomalla arviointipaneeleja internetissä. 

 

5.4 Harrastajamäärien kehitys 

Eri lajien harrastajamääriä ja kasvusuuntia tarkastelemalla saadaan pohjaa 
kehittämismahdollisuuksien arviointiin.   

Suomalaisten eniten suosima liikuntamuoto vuonna 2010 oli kävelylenkkeily, 
jota harrastaa yhteensä vajaa 1,8 miljoonaa suomalaista aikuista. Pyöräily on 
toiseksi suosituin suomalaisten liikuntalaji, sitä harrastaa 845.000 aikuista 
Juoksulenkkeilijöiden ja golfin harrastajamäärät ovat kasvaneet selkeästi, nyt 
esim. golfia Suomessa harrastaa 100.000 henkilöä (+23 % vuosista 2005–
2006). 21 

Yksi kasvavista harrastuslajeista on hevosaktiviteetit, Suomessa ratsastajien 
määrä on noussut huomattavasti vuosista 2005–2006. 12. Euroopassa on noin 
20 miljoonaa rekisteröitynyttä hevosharrastajaa ja noin 2 miljoonaa vaellus-
ratsastuksen harrastajaa, joten selkeää potentiaalia löytyy myös kansainväli-
siltä markkinoilta.22 

Laskettelua Suomessa harrastaa 141.000 ja lumilautailua 30.000 ihmistä. 
Näiden lajien harrastajamäärissä ei ole viime vuosina tapahtunut juuri muu-
toksia. Hiihdon harrastajia on 663.000. Hiihto on menettänyt jonkin verran 
suosiotaan viime vuosien kuluessa, mutta hiihdon kaltaisten perinteisten laji-
en suosion uskotaan kasvavan tulevaisuudessa.23 

Motorisoitua luonnossa liikkumista on harrastanut vuoden aikana noin 17 % 
aikuisista suomalaisista. Varsinkin kesäkauden motorisoidut harrastukset 

 
21 Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010. Aikuiset 19-65-vuotiaat. SLU:n julkaisusarja 6/2010. 
22 MEK. Hevosmatkailun kehittämisstrategia 2009-2013. 
23 Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010. Aikuiset 19-65-vuotiaat. SLU:n julkaisusarja 6/2010. 
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(mm. mönkijäajelu) ovat kasvattaneet suosiotaan. Harrastajajoukot ovat kui-
tenkin edelleen pieniä verrattuna moniin muihin ulkoilijaryhmiin. Suomalaisis-
ta n. 10 % harrastaa moottorikelkkailua, harrastajien määrä ei ole juuri kas-
vanut kymmenen vuoden aikana.24 

Kalastusmatkailussa on potentiaalia ja kotimaisten omatoimikalastajien ohella 
kansainväliset asiakkaat ovat keskeinen asiakasryhmä. 200.000–300.000 ul-
komailta Suomeen vuosittain saapuvaa matkailijaa kalastaa matkansa aikana. 
Viime vuosina asiakasmäärät ovat kasvaneet erityisen nopeasti Venäjältä, 
mutta kalastusmatkailupalveluja käyttäviä matkailijoita saapuu yhä enemmän 
myös Baltian maista ja Puolasta. Potentiaalisia markkina-alueita ovat myös 
Keski- ja Etelä-Euroopan maat. Kotimaisia kalastusmatkailijoita kiinnostaa eri-
tyisesti punalihaiset lohikalat. Kansainvälisten asiakkaiden kannalta merkittä-
vimmät saalislajit ovat hauki, kuha ja ahven.25 

Tahkon kesätarjonnan kehittämisen kannalta venäläisten kalastusinnostus on 
huomioon otettava seikka. Venäjällä arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa ka-
lastuksen harrastajaa ja kalastusmatkailun suosio on kasvussa. 26   MEKin te-
kemän luontoaktiviteettitutkimuksen mukaan venäläisistä matkanjärjestäjistä 
selkeästi suurin osa piti kalastusta houkuttelevimpana kesäaktiviteettina 
Suomessa.27 

 

5.5 Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutoksen aiheuttama keskeisimmät haasteet matkailuelinkeinolle 
pohjoisilla alueilla ovat Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen28 mukaan 

 sään epävarmuuden ja säävaihteluiden lisääntyminen 
 pysyvän lumipeitteen tulon ja säilymisen epävarmuus 
 vesistöjen ja kosteikkojen jäätymisen epävarmuus 
 säävaihteluihin liittyvät turvallisuusriskit 
 sesonkiaikojen lyhenemisestä johtuvat palveluiden kuormituksen väliaikai-

nen lisääntyminen 
 
Tutkimuksessa esitetään myös sopeutumiskeinoja: 
 
Lyhyellä aikavälillä 
 
 säävarausten huomioon ottaminen matkailun tuotekehityksessä ja markki-

noinnissa 
 keinolumetuksen lisääminen ja lumetustekniikan kehittäminen 
 kiinteiden vesistöylitysten rakentaminen talvireitistöille ja riskipaikkojen 

kiertäminen 
 maanteiden suolauksen lisääminen 
 lisähenkilökunnan hankkiminen lyheneviin sesonkeihin 
 

 

 
24 Metla, tiedote 15.9.2010. Ulkoilutilastot. 
25 Maa- ja metsätalousministeriö, 2008. Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 
2008–2013. 
26 Maa- ja metsätalousministeriö, 2008. Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 
2008–2013. 
27 Matkailun edistämiskeskus, 2011. Kesäaktiviteettitarjonnan matkanjärjestäjätutkimus 2010. MEK A:170 
28 Ilmastonmuutos ja matkailu pohjoisilla alueilla. Kauppila, Heikkinen, Lépy, Ponnikas, Rautio, Vihervaara. Oulun yliopisto 
2011. 
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Pitkällä aikavälillä 

 ympärivuotisen matkailun kehittäminen 
 talvireitistöjen pohjustaminen ympärivuotiseen käyttöön ja siirtäminen ko-

konaan kuivalle maalle 
 joukkoliikenteen kehittäminen (sisäinen ja ulkoinen) 
 aluerakenteen tiivistäminen kaavoituksella 
 paikallisen uusiutuvan energiantuotannon tehostaminen 
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6 TAHKON KEHITTÄMISEN VAIHTOEHDOT   

Edellä tunnistettuihin lähtökohtiin perustuen kehittämissuunnitelman laadin-
nan yhteydessä tehtiin kolme vaihtoehtoa Tahkon kehittämiseksi.  

Vaihtoehdot muodostettiin maankäytön kehityskuvavaihtoehtojen perusteella. 
Niiden avulla kuvattiin, miten Tahkon kehittyisi keskeisiltä periaatteiltaan vuo-
teen 2030.  
 
 

6.1 Kehittämisvaihtoehto 1. Nauha-Tahko  

Ensimmäisessä kehittämisvaihtoehdossa tarkasteltiin Tahkon ja Nilsiän yh-
teenkasvavaa matkailukaupunkia. Kehittämisvaihtoehdon mukaan Tahko ke-
hittyisi nauhamaisena Sääskiniemen ja Nilsiän keskustaajaman yhdistävänä 
matkailukaupunkina. Kehittämisvaihtoehdon mukaan Tahko ei laajentuisi Sy-
värin saariin.  

 

 

Kuva 10. Nauha-Tahko -kehittämisvaihtoehto 
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Vaihtoehdon kehittämisperiaatteet olivat seuraavia:   

Loma-asutus  Uusi loma-asutus sijoittuu Nilsiän ja Tahkon väliseen nauhamatkai-
lukaupunkiin pääosin Tahkon teiden välittömään läheisyyteen. Tii-
rinniemi muodostaa nauhan itäisen pään. Monipuoliset loma-
asuntoalueet.  

Keskusta Palvelut Tahkon ja Nilsiän keskustoissa. Tahkon keskusta tiivistyy ja 
laajenee nykyisiin suunnitelmiin perustuen. Vahvistaa matkailijan 
kannalta kahta profiililtaan erilaista keskustaa. 

Palvelut Vähittäiskaupan suurimmat yksiköt ja erikoiskaupan palvelut sekä 
julkiset palvelut sijoittuvat jatkossakin Nilsiän keskustaan. Monipuo-
listuvat kaupalliset vapaa-ajan palvelut ja matkailua tukevat palve-
lut sijoittuvat Tahkon alueelle.  

Urheilu- ja  
rinnealueet  

Rinnealueet laajentuvat Välimäki-Tarpisenmäkeen ja ne ovat hyvin 
saavutettavissa nauhamaisesti rakentuneilta loma-asuntoalueilta. 
Golfkentät- ja ratsastuspalvelut sijoittuvat ja laajenevat nauhamat-
kailukaupungin varteen.  

Ulkoilu- ja  
virkistys  

Nykyinen Nilsiä-Tahko yhteys on virkistysyhteyksien selkäranka, 
johon kehitetään hyvät poikittaiset yhteydet. Syväri ja Syvärin ran-
ta-alueet kehittyvät ulkoilu- ja virkistysalueina.  

Kinahmi-Tahkomäki –alueelle ei ohjata rakentamista, alueita kehite-
tään  pääsääntöisesti ulkoilu- ja virkistystoiminnoille 

Liikenne ja  
liikkuminen  

Tehokas sisäinen bussiliikenne Nilsiä-Tahko välillä rinnakkaistiehen 
perustuen.  

Profiili Profiloituu nykyisen mallin mukaan tyypilliseksi matkailukeskuksek-
si. 

Asiakkaat Nykyisen mallin mukaisesti, mutta perheiden osuus korostuen. 
Ympärivuotiset asujat; etätyö, seniorit.  

 

6.2 Kehittämisvaihtoehto 2. Keskus-Tahko  

Toisessa kehittämisvaihtoehdossa tarkasteltiin voimakkaasti kehittyvään Tah-
kon keskustaan perustuvaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa Tahkon keskusta-alue 
tiivistyy voimakkaasti ja tehokkaan loma-asumisen määrä kasvaa voimak-
kaasti. Vaihtoehdossa loma-asunnot keskittyvät keskusta-alueen lisäksi Sie-
raniemeen ja Nipaseen.  
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Kuva 11. Keskus-Tahko kehittämisvaihtoehto 

Vaihtoehdon kehittämisperiaatteet olivat seuraavia:   

Loma-
asutus  

Uusi loma-asutus sijoittuu pääosin Tahkon keskustaan ja sen välittö-
mään läheisyyteen sekä Sieraniemeen ja Nipaseen. Keskustan lähei-
nen loma-asutus muodostaa tiiviin ja tehokkaan keskustamaisemman 
ympäristön. Loma-asuntojen tarjonta keskittyy tehokkaampiin loma-
asuntoihin ja hotellityyppiseen majoitukseen. 

Keskusta Tahkon keskusta palveluineen kehittyy jalankulkukaupunkina ja laa-
jenee nykyisille loma-asuntoalueille niiden rakennetta tiivistäen ja 
täydentäen.  

Palvelut Nykyiset palvelut laajenevat ja monipuolistuvat edelleen. Tahkon 
keskustassa nykyistä enemmän vähittäiskaupan ja erityisesti erikois-
kaupan palveluja. Yritysasiakkaita tukevia palveluita Tahkon keskus-
tassa.  

Urheilu- ja  
rinnealueet  

Rinnealueet laajentuvat Välimäki-Tarpisenmäkeen. Nipasessa rinne-
alueiden etäinen keskus. Sieraniemi kehittyy ja laajentuu golfkenttiin 
nojautuen.  

Ulkoilu- ja  
virkistys  

Ulkoiluyhteydet kehittyvät säteittäin keskustasta. Tahkon ja Nilsiän 
väliä voidaan kehittää ulkoilu- ja virkistysalueena. Ranta-alueita kehi-
tetään osin yleisinä ulkoilualueina. Keskustassa on korkealaatuisia 
hoidettuja puistoalueita.  

Liikenne ja  
liikkuminen  

Tahkon keskustaa kehitetään jalankulkukaupunkina ja suurin osa py-
säköinnistä toteutuu maanalaisena. Sisäinen bussiliikenne toteutuu 
Nilsiä-Sieranniemi-Nipanen-Keskusta välillä.  

Profiili Tiivis palveleva matkailukeskus, jossa loman vietto on vaivatonta ja 
luonto ympärillä. 

Asiakkaat Lisää aktiivisia pariskuntia/ystäväporukoita sekä yritysasiakkaita.  
Ulkomaalaisten ryhmämatkailijoiden / charter-matkailijoiden määrä 
kasvaa entistä voimakkaammin. 
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6.3 Kehittämisvaihtoehto 3. Saaristo-Tahko  

Kolmannessa kehittämisvaihtoehdossa Tahko kehittyminen perustuu vesistö-
jen läheisyyteen, mikä ohjaa myös maankäytön toteutumista. Siten uusi ra-
kentaminen kohdistuu pääosin ranta-alueilla ja Tahkon itäpuoliseen Syvärin 
saaristoon. Kehittämisvaihtoehto lisää ympärivuotisuutta vesiteemaan perus-
tuen. 

 

Kuva 12. Saaristo-Tahko kehittämisvaihtoehto 
 

Vaihtoehdon kehittämisperiaatteet eri olivat seuraavia:   

Loma-
asutus  

Uusi loma-asuminen kohdistuu vesistöjen läheisyyteen sekä mante-
reelle että Syvärin saariin. Sieraniemessä rakentaminen ulottuu Kyl-
mä- ja Kalkkisaareen ja Tahkon itäpuolisessa saaristossa vaiheittain 
rakentuen aina Kerssinsaareen kanssa. Tiirinniemen rakentaminen 
laajenee Keinolansaareen. Loma-asumisessa rantatonttien tarjonta on 
suurta.  

Keskusta Palvelut Tahkon ja Nilsiän keskustoissa. Tahkon keskusta tiivistyy ja 
laajenee nykyisiin suunnitelmiin perustuen.  

Palvelut Vähittäiskaupan suurimmat yksiköt ja erikoiskaupan palvelut sekä 
julkiset palvelut sijoittuvat jatkossakin Nilsiän keskustaan. Monipuo-
listuvat kaupalliset vapaa-ajan palvelut ja matkailua tukevat palvelut 
sijoittuvat Tahkon alueelle. Vesistöön liittyviä tuotteiden ja kalastus-
matkailuteeman kehittäminen luonnollista. 

Urheilu- ja  
rinnealueet  

Rinnealueet laajentuvat Välimäki-Tarpisenmäkeen. Nilsiän ja Tahkon 
välistä  aluetta voidaan kehittää urheilutoimintojen alueena.  
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Ulkoilu- ja  
virkistys  

Ulkoilussa korostetaan vesistön luomia mahdollisuuksia. Saaristoon 
tulee rakentaa osin tieverkoston yhteyteen sijoittuva reitistö. Saaris-
ton ja Tahkon välille rakennetaan hyvät lähireitistöt. Nilsiän ja Tahkon 
välistä  aluetta voidaan kehittää ulkoilu- ja virkistysalueena.  

Liikenne ja 
liikkuminen  

Liikenteellisesti uusi rakentaminen hajaantuu laajalle alueelle ja edel-
lyttää uuden tieverkoston rakentamista saariin siltoineen. Sisäinen 
joukkoliikenne on vaikeaa toteuttaa.  

Profiili Profiloituu nykyisen mallin mukaan, mutta vesiteema tuo uutta sisäl-
töä, mahdollisuudet vesimatkailukeskukselle. 

Asiakkaat Talven asiakkaat nykyisen mallin mukaan. Kesällä venäläisten määrä 
kasvaa ja houkutellaan uusia asiakasryhmiä esim. Keski-Euroopasta.  

 

6.4 Vaihtoehtojen vertailu  

Kehittämisvaihtoehtoja vertailtiin kokoamalla yhteen vaihtoehtojen  

 myönteisiä vaikutuksia ja mahdollisuuksia, eli ”plussia” sekä  
 kielteisiä vaikutuksia tai uhkakuvia, eli ”miinuksia”.  
 

Vaihtoehto 1. 
Nauha-Tahko 

 

Vaihtoehto 2. 
Keskus-Tahko 

Vaihtoehto 3. 
Saaristo-Tahko 

+ monipuolisuus 

+ omalla autolla liikkuvien 
näkökulmasta toimiva 

+ mahdollistaa toimivan 
joukkoliikenteen 

+ varmistaa Nilsiän kes-
kustan palvelutarjonnan 

+ varma kasvun mahdol-
lisuus, useita toteutusalu-
eita ja kasvusuuntia 

+ perustuu olemassa ole-
van ja suunnitteilla olevan 
rakenteen hyödyntämi-
seen 

+/- tasainen kasvu 

- ei ”voimakasta keskus-
taa” – palvelut matkailijan 
kannalta hajallaan. 

- yritysasiakkaiden näkö-
kulmasta ei niin houkutte-
leva 

- loma-asutus voi raken-
tua hajanaisesti ja eri 
aluekokonaisuuksien to-
teutus voi kestää kauan 

+ monipuolisuus 

+ houkuttelevuus investo-
reiden näkökulmasta 

+ mahdollistaa nopean 
kasvun 

+ yritysasiakkaiden myö-
tä ohjelmapalveluille 
enemmän kysyntää 

+ kävelykeskusta, selkeys 

+/- kaupunkimainen 

- keskustan eheyttäminen 
haastavaa 

- Nilsiän keskustan palve-
lut siirtyvät Tahkolle? 

- Investoinnit kaupunki-
maiseen yleisten alueiden 
rakentamiseen  

 

 

+ monipuolisuus 

+ kesälle profiiliin lisää 
voimaa ja uusia asiakkai-
ta 

+ houkuttelee yksityisiä 
loma-asuntojen ostajia 

+ omalla autolla liikkuvien 
näkökulmasta toimiva 

- ei ”voimakasta keskus-
taa” – palvelut matkailijan 
kannalta hajallaan. 

- julkinen liikenne haas-
teellista toteuttaa 

- toteuttaminen mm. sil-
tojen rakentamisen vuok-
si kallista ja    vaiheittai-
nen toteuttaminen pitkä-
kestoista 

- maanomistusolosuhteet 
erityisenä haasteena  
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7 YHTEENVETO TAHKON KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDISTA 

7.1 Tahkon SWOT -analyysi 

Tahkon kehittämisen lähtökohdat tiivistyvät SWOT -analyysiin, jossa esitetään 
Tahkon matkailun vahvuudet ja heikkoudet sekä kehittämisen mahdollisuudet 
ja uhat.  

 

 

VAHVUUDET – Vahvista ja erotu 

 sijainti ja saavutettavuus 

 monipuoliset palvelut ja toimin-
not 

 ympärivuotisuus 

 golf-kentät 

 rinneprofiili 

 venäläiset asiakkaat 

 tunnettavuus 

 monipuolinen luonnonympäristö 

 

HEIKKOUDET - korjaa 

 sesonkivaihtelut 

 riittämätön rinnekapasiteetti; 
rinteet ruuhkautuvat sesonkiai-
kana 

 talven viikkorytmi 

 maanomistusolosuhteet 

 puutteita reiteissä ja laduissa 

 lapsille suunnatun tarjonnan 
vähäisyys 

 

MAHDOLLISUUDET – hyödynnä 
ja kehitä 

 ympärivuotisuuden lisääminen 

 vesistön ja saarten hyödyntä-
minen 

 palvelun laadun nosto 

 ulkoilureittien ja latujen paran-
nukset 

 keskustan kehittäminen 

 selkeä veturihanke ja kas-
vusysäys 

 houkutellaan investoreja 

 kohderyhmien laajentaminen 
(yritysasiakkaat ja kv-
markkinat) 

 lapsiperheiden huomiointi 

 yhteistyö Kuopion kanssa 

 tapahtumien kehittäminen 

 

 

UHAT - varaudu 
 maankäyttöön liittyvät asiat jar-

ruttavat kehitystä 

 investorien luottamuksen me-
nettäminen 

 kilpailu hiihtokeskuskategorias-
sa 

 ilmastonmuutoksen vaikutukset 

 yhteistyön väheneminen 
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Pohjois-
Savo 

Nilsiä 
seudulliset yhteistyöverkostot 

Tahko 
aluekehittäjäorganisaatiot 

yritys 
oppilaitokset 

asiakas 

7.2 Tahkon kehittämisympäristö  

Tahkon matkailukeskuksen kehittäminen on asiakaslähtöistä, mikä ohjaa 
koko keskuksen kehittämisen valintoja. Tahkon matkailukeskusta kehitetään 
monipuolisesti, jolloin se vastaa eri asiakastarpeisiin ympärivuotisesti.  

Tahkon matkailupalveluiden kehittämistä vastaavat ensisijaisesti ne yrityk-
set, jotka omistavat, investoivat ja operoivat Tahkolla. Kukin Tahkolla toimiva 
yritys vastaa kehittämistyöstä omalta osaltaan, mutta koska matkailuliiketoi-
minta on verkostomaista, matkailutuotteen muodostamisessa on mukana mo-
nialainen ketju yrityksiä ja toimijoita kuljetusyhtiöistä siivousyrityksiin ja ra-
vintoloista urheiluvälineliikkeisiin. Käytännössä suuri osa Tahkon kehittämi-
sestä tapahtuu erilaisissa verkostoissa ja yhteenliittymissä eli Tahkon toimi-
joiden yhteistyönä. 

Nilsiän kaupungilla on keskeinen rooli matkailukeskuksen kehittämisedelly-
tysten rakentajana kaavoitusmonopolin ja maapoliittisen asemansa vuoksi. 
Kaupunki vastaa myös alueen infrastruktuurin kehittämisestä ja yleisiin aluei-
siin kohdistuvista investoinneista. Kaupunki ottaa kantaa toimintojen sijoittu-
miseen ja mitoitukseen ja näin se vaikuttaa yritysten kannattavuuteen ja kil-
pailukykyyn, toiminnan ekologisuuteen sekä vaikutuksiin myös paikallisen vä-
estön elämään. 

Tahko on Pohjois-Savon merkittävimpiä ”kasvuyrityksiä”. Tahko tekee tiivistä 
yhteistyötä maakuntatasolla, erityisesti Kuopion kanssa, joka on toinen 
Pohjois-Savon matkailun kärjistä. Tahko on mukana erilaisissa maakunnalli-
sissa ja valtakunnallisissa toimenpiteissä, jotka edistävät matkailun kasvua 
alueella. 

Tahkon kehittämiseen osallistuu myös joukko matkailuelinkeinoa tukevia 
tahoja, kuten aluekehittäjäorganisaatiot (esim. ELY-keskus, maakuntaliitto) 
ja oppilaitokset. Nämä toimijat ovat tärkeitä välittäjiä eri osapuolten yhteis-
työssä. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 13. Tahkon kehittämisympäristö 
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8 KEHITTÄMISEN VISIO  

8.1 Tahko 2030 -visio 

Tahko 2030 – visio muodostettiin seminaareissa ja ohjausryhmän kokouksis-
sa. Siinä haluttiin korostaa Tahkon ympärivuotisia vahvuuksia ja monipuolisia 
mahdollisuuksia. Visio ei ole markkinointilause vaan tahtotilan osoitus, jossa 
kuvataan Tahkon tavoitetila vuodelle 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toisin sanoin: 

Talvi on jatkossakin Tahkon merkittävä tukijalka, jonka varassa on hyvä ke-
hittää palvelujamme ja toimintojamme. Tahkon toimintaedellytyksiä talvikau-
tena vahvistetaan.  

Lumettoman ajan Tahkosta rakennamme vesistöön, ulkoiluun ja golfiin panos-
tavan aktiivisen ja monipuolisen matkailualueen, joka houkuttelee entistä 
enemmän myös ulkomaalaisia matkailijoita.  

Tahko tarjoaa Suomen parasta palvelua. Asiakaskuntamme on uskollista ja 
asiakasmäärämme kasvaa koko ajan. Tahkolla on runsaasti aktiivista toimin-
taa ja tapahtumia kaikkina vuodenaikoina. Tahkolla asuu ja viettää säännölli-
sesti vapaa-aikaansa aktiivinen ja ilmapiiriltään rento yhteisö. 

Laadukkaan palvelun ja kasvavan kysynnän vuoksi voimme hinnoitella palve-
lutarjontamme niin, että se mahdollistaa menestyvän liiketoiminnan ja kestä-
vän kasvun.  

Lumen ja Veden Tahko 
Parasta palvelua,  

aktiivisia elämyksiä,  
monipuolisia mahdollisuuksia ja  

menestyvää liiketoimintaa  
ympäri vuoden lähellä asiakasta ja luontoa. 
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8.2 Kohderyhmät 

8.2.1 Tahkon asiakasprofiilit 

Tahko on monipuolinen matkailukeskus, joka palvelee rinnakkain useita erilai-
sia asiakasprofiileja. Tahkon asiakkaista hahmotettiin kiinnostusten, arvostus-
ten ja toiminnan kautta erilaiset asiakasprofiilit, jotka myös tulevaisuudessa 
nähtiin potentiaalisiksi Tahkon asiakkaiksi.   

 

Kuva 14. Tahkon asiakasprofiilit 
 

Seikkailijoita motivoi Tahkon lomalla 
jännittävä tekeminen sekä luonnossa että 
rakennetussa ympäristössä. Seikkailijoille 
mieleistä on uuden kokeileminen ja jänni-
tys erilaisten lajien kautta. Vaikka he ha-
kevatkin jännitystä, he haluavat kokea 
seikkailunsa kuitenkin toimivassa ja tur-
vallisessa ympäristössä. Esimerkkejä 
seikkailijoita kiinnostavista lajeista ovat 
kiipeily, melonta ja haastavat rinnelajit. 
Seikkailijat majoittuvat mielellään huo-
neistossa lähellä keskustaa, mutta voivat 
yöpyä lomallaan myös luonnon keskellä. 

Rinnekansa kaipaa Tahkolla nykyaikai-
sia ja toimivia harrastusmahdollisuuksia. 
Heille mieleistä on tutustuminen uusiin 
lajeihin ja taitojen kehittäminen tutuissa 
lajeissa. Rinnekansa majoittuu mieluiten 
hyvätasoisissa mökeissä ja huoneistoissa, 
käyttää pikaruokapalveluja, nauttii ilta-
menoista ja vauhdikkaista tapahtumista.  

Luonnonkokijat arvostavat Tahkolla eri-
tyisesti puhdasta ja helposti lähestyttä-
vää luontoa. He patikoivat, hiihtävät, liik-
kuvat vesillä, kalastavat ja metsästävät. 
Luonnonkokijat nauttivat hyvästä ruoas-
ta, joka on tehty paikallisista ruoka-
aineista ja majoittuvat mielellään laaduk-
kaissa ja tilavissa mökeissä. 
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Oleskelijat arvostavat perinteisyyttä, 
rauhallisuutta ja mahdollisesti Tahkon si-
jaintia lähellä sukulaisia ja ystäviä. Heille 
mieleistä on yhdessäolo ja yhdessä te-
keminen ja he ovatkin tyypillisesti perhei-
tä. Oleskelijat majoittuvat mieluiten mö-
kissä hieman etäämpänä keskustasta.  

Urbaanit nautiskelijat pitävät arvossa 
hemmottelua sekä ystävällistä ja henkilö-
kohtaista palvelua. Heille mieleistä on 
esimerkiksi ohjattu sisäliikunta, kylpylä ja 
hemmotteluhoidot, he nauttivat hyvästä 
ruoasta ja juomasta sekä arvostavat ruo-
kalistoilla myös kevyempiä vaihtoehtoja. 
Sopiva majoitusmuoto on hotelli tai huo-
neisto välittömästi palvelujen läheisyy-
dessä.  

Edellä mainituissa asiakasprofiileissa de-
mograafiset tekijät (mm. lähtöalue, su-
kupuoli, ikä) eivät ole keskeinen tekijä, 
sillä saman profiilin asiakkaita voi löytyä 
useilta eri markkina-alueilta ja ikäluokis-
ta. Näitä asiakkaita yhdistävät kiinnos-
tuksen kohteet, arvostukset sekä toimi-
minen matkailukohteessa.  

 

 

 

8.2.2 Kotimaasta ja lähimarkkinoilta lisää kanta-asiakkaita 

Kotimaiset matkailijat ovat tulevaisuudessakin Tahkon tärkeä asiakasryhmä. 
He tulevat pääkaupunkiseudulta ja muilta suurilta Etelä-Suomen kaupunkialu-
eilta ja päiväkävijöitä saapuu lähialueelta Pohjois-Savosta. Kotimaisten asiak-
kaiden joukosta löytyy Tahkon uskollisia kanta-asiakkaita, jotka tulevat Tah-
kolle vuosittain ja nauttivat sekä talven että kesän mahdollisuuksista. 

Venäjä on kansainvälisistä markkinoista Tahkolle merkittävin ja venäläisten 
kiinnostus Tahkoa kohtaan on edelleen kasvussa. Venäläiset asiakkaat tulevat 
Tahkolle lähialueilta, mm. Pietarin alueelta. Kotimaisten asiakkaiden tavoin 
venäläiset asiakkaat ovat potentiaalisia loma-asunnon ostajia, jotka tuovat 
mukanaan ystäviä ja sukulaisia. Venäläiset asiakkaat voivat yhdistää vierailul-
leen sekä Tahkon että Kuopion palveluja ja he tulevat alueelle sekä talvella 
että kesällä. 

Pääkaupunkiseudun yritysasiakkaat ovat nykyisin myös tärkeä asiakasryhmä. 
Yritysasiakkaita kannattaa pyrkiä sitouttamaan ja käyttämään Tahkon palve-
luita myös vapaa-ajan matkoilla. Kanta-asiakaskunnan määrän kasvattaminen 
entisestään ja oman monipuolisia palveluja nimenomaan tälle asiakasryhmälle 
tarjoavan kanta-asiakasklubin jatkokehittäminen ovat oikeanlaisia toimenpi-
teitä.  
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8.2.3 Kasvua myös kauempaa 

Venäjän ohella Tahkolle tavoitellaan ulkomaalaisia asiakkaita esimerkiksi Bal-
tiasta ja Keski-Euroopasta. Keskieurooppalaisia asiakkaita houkutellaan eten-
kin kesäajalle yhteistyössä Kuopion kanssa. He saapuvat lentäen ja toimivat 
lentoyhteydet Kuopioon ovat avainasemassa. Keski-Euroopasta tulevat asiak-
kaat arvostavat Tahkolla kaunista luontoa, puhtautta sekä monipuolisia har-
rastusmahdollisuuksia ja yhdistävät lomaansa muita lähialueen kohteita. Esi-
merkiksi saksalaiset ovat kiinnostuneita kesäisestä Suomesta ja erityisesti 
järvialueista (Lakeland).   

Tahkon kansainvälistyminen edellyttää panostusta asiakasosaamisen kehittä-
miseen ja tuotekehitykseen sekä tiivistä myynti- ja markkinointiyhteistyötä 
maakunta- ja seutukuntarajojen yli erityisesti Kuopion kanssa.  

Tahkolla seurataan kasvavia markkinoita Aasian suunnassa, mutta merkittä-
viä panostuksia niiden eteen ei ole syytä tehdä ennen kuin aasialaisten mat-
kailijoiden määrä on selkeästi noussut koko Suomessa. 

 

8.3 Kriittiset menestystekijät  

Tahkon kehittymisen kannalta on havaittavissa muutamia kriittisiä menestys-
tekijöitä, joissa tulee onnistua vision saavuttamiseksi.  

 

1. Palveluiden laatu ja hinnoittelu, saavutettavuus ja monipuolisuus 

2. Välttämättömien investointien toteutuminen sekä maapoliittinen ja 
kunnallistekninen valmius investoinneille  

3. Saarien, ranta- ja virkistysalueiden sekä järven hyödyntäminen niin, 
että ne rikastuttavat tonttitarjonnan lisäksi myös palvelutarjontaa 

4. Kanta-asiakkaiden määrän kasvattaminen ja uusien kansainvälisten 
asiakkuuksien synnyttäminen, asiakasosaamisen kehittäminen 

5. Paikallinen ja alueellinen yhteistyö, tiedonkulku, yhteismarkkinointi 
ja myynti 

 

 

8.3.1 Palveluiden laatu ja hinnoittelu, saavutettavuus ja monipuolisuus 

Palveluiden hinta-laatu – suhde, palveluiden saavutettavuus ja monipuolisuus 
ovat kriittisiä menestystekijöitä kaikissa matkailukeskuksissa. Vahvasti seson-
kiluonteinen matkailubisnes aiheuttaa haasteita hinnoittelulle ja palvelutar-
jonnan monipuolisuudelle. Palveluiden saavutettavuus on puolestaan enem-
män kiinni informaation ja markkinoinnin kohdentamisesta ja toteutuksesta 
kuin palveluiden fyysisestä sijainnista.  

Kaikkein tärkeintä on tuntea asiakas sekä osata matkailuliiketoiminnan eri-
tyispiirteet, kuten kulurakenteiden muodostuminen. Kun nämä asiat ovat hal-
lussa, palveluiden hinnoittelu osataan tehdä kannattavasti asiakkaan kipukyn-
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nystä ylittämättä. Asiakkaan käyttäytymisen ja tarpeiden tunnistaminen aut-
taa myös palveluvalikoiman suunnittelussa niin, että syntyy monipuolinen ko-
konaisuus, jolle on kysyntää.  

Onnistuminen edellyttää 

 vahvaa asiakastuntemusta 
 matkailuliiketoiminnan erityispiirteiden ymmärrystä 
 oikein kohdistettua informaatiota ja markkinointia 
 

 
8.3.2 Välttämättömien investointien toteutuminen  

Matkailukeskuksen elinkaaren eri vaiheissa on tunnistettavissa ne investoinnit 
tai uudet avaukset, joiden toteutuminen on välttämätöntä matkailukeskuksen 
uusiutumisen ja yhdessä asetetun vision saavuttamiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investoinneilla käsitetään yleensä rakentamiseen tai tuotantovälineisiin liitty-
viä panostuksia, mutta myös aineettomiin asioihin, kuten koulutukseen, tie-
toon ja tutkimukseen panostaminen on investointi. Myös ympäristönhoito voi-
daan lukea aineettomaksi investoinniksi.  

Pitkäjänteisellä ja ennakoivalla maapolitiikalla sekä kaavoituksella tulee var-
mistaa edellytykset investoinneille ja niiden toteuttamiselle.  

Aineettoman investoinnin, kuten osaamisen kehittämisen toteuttaminen edel-
lyttää selkeää tavoitetta, aikataulua sekä sisällön ja tarvittavien resurssien 
määrittelyä. Rahoituksen hankkiminen matkailukeskustason aineettomiin in-
vestointeihin vaatii usein yritysverkoston yhteistä hanketta, jossa on mukana 
myös julkista tukea. 
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                    Kuva 15. Matkailukohteen elinkaarimalli, Richard W. Butler 
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Onnistuminen edellyttää 

 matkailualan tarpeet ja tulevaisuuden näkymät huomioivaa, ennakoivaa ja 
pitkäjänteistä kaavoitusta 

 matkailua palvelevan infran (mm. vesi- ja jätehuolto, kadut ja tiet) kehit-
tämistä niin, että se tukee investointien realisoitumista 

 kaupungin ja matkailuyrittäjien tiivistä yhteistyötä 
 matkailukeskuksen mahdollisuuksien ”lobbaamista” areenoilla, joilla poten-

tiaaliset investorit liikkuvat 
 rahoituksen hankkimista ja yrittäjien sitoutumista osaamisen kehittämiseen 

(mm. laatuohjelman)  
 
 

8.3.3 Saarien, ranta-alueiden sekä järven hyödyntäminen  

Tahkon merkittävä vetovoimatekijä on järvi, ranta-alueet ja saaret. Nämä 
muodostavat myös erinomaisen erottautumistekijän muista matkailukeskuk-
sista sekä vahvistavat lumettoman ajan tarjontaa. Saarien, ranta-alueiden ja 
järven hyödyntäminen on tähän asti ollut vähäistä, mutta ne tarjoavat merkit-
tävän potentiaalin Tahkon kehittämiseksi.  

Saarien, ranta-alueiden ja järven hyödyntäminen on Tahkon kriittinen menes-
tystekijä, sillä näiden alueiden täysi potentiaali pitäisi pystyä ottamaan käyt-
töön niin tontti- kuin palvelutarjonnan näkökulmastakin.  

Onnistuminen edellyttää 

 pitkäjänteistä maapolitiikkaa ja kaavoitusta 
 majoituskapasiteetin rakentamista saariin ja ranta-alueille 
 virkistysalueiden rakentamista saariin ja ranta-alueille 
 veneilyä tukevien rakenteiden rakentamista saariin ja ranta-alueille 
 järven tarjoamien mahdollisuuksien markkinoimista ja esille tuomista 
 ohjelmapalveluiden toteutuspaikkojen varaamista saariin ja ranta-alueille 
 kunnallisteknisten investointien toteuttamista saariin ja ranta-alueille 
 
 

8.3.4 Kanta-asiakkaiden määrän kasvattaminen ja uusien kansainvälisten asiakkuuk-
sien synnyttäminen 

Asiakasmäärien kasvu on kaikkien matkailukeskusten tavoite. Kilpailu on ko-
vaa ja kotimaisessa kysynnässä raja tulee pian vastaan. Tahkolla on kuitenkin 
potentiaalia kasvattaa kotimaista asiakaskuntaa, mikäli se pystyy entisestään 
parantamaan saavutettavuuttaan, palvelutarjontaansa ja laatua. Tahkolla on 
hyvät mahdollisuudet kilpailla asiakkaista Pohjois-Suomen johtavien hiihto-
keskusten kanssa. Lähimarkkinoiden asiakkaat on saatava sitoutumaan Tah-
koon niin, että yhä suurempi osa heistä on vakiokävijöitä, jotka hyödyntävät 
Tahkon palveluita useina eri vuodenaikoina. 

Uusia kansainvälisiä asiakkaita tarvitaan Venäjän lisäksi mm. Saksasta ja 
muualta Keski-Euroopasta, josta on kohtuulliset yhteydet Tahkolle ja joissa on 
kysyntää erityisesti kesäiselle järvi-Suomelle. 

Onnistuminen edellyttää 

 yritysten vahvaa sitoutumista yhteismarkkinointiin 
 hyvin resurssoitua, suunniteltua ja kohdennettua markkinointia ja myyntiä 
 hyvää saavutettavuutta 
 kiinnostavaa imagoa ja kirkasta brändilupausta 
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8.3.5 Paikallinen ja alueellinen yhteistyö 

Matkailuliiketoiminta on verkostomaista ja erityisesti matkailukeskuksissa 
asiakas ei niinkään ole kiinnostunut yksittäisestä palveluntuottajasta vaan yh-
distää mielessään kaiken kokemansa ja näkemänsä Tahko -brändin alle. Siksi 
yritysten on tehtävä jatkuvasti yhteistyötä keskenään, jotta asiakkaan koke-
ma matkailutuotteen ketju on mahdollisimman laadukas ja toimiva. 

Palvelutarjonnan monipuolisuuden ja toimitusvarmuuden vuoksi tarvitaan yh-
teistyötä myös Tahkon ympäröivien alueiden kanssa (esim. Kuopio, Savo, La-
keland) eikä markkinointiakaan kannata matkailualalla tehdä yksin. 

Näistä syistä johtuen matkailutoimijoiden yhteistyötä on lisättävä ja kehitet-
tävä monilla eri areenoilla ja tasoilla. Yhteistyö on motivoivaa ja mielekästä, 
jos yhteinen päämäärä on selvillä ja tahtotila vahva. Tahkon matkailun kehit-
tämissuunitelma on yksi yhteistyötä vahvistava työkalu, joka antaa suuntavii-
vat tulevaisuuteen niin yksittäisen yrityksen kuin esimerkiksi maakuntatason 
päättäjien näkökulmasta.  

Onnistuminen edellyttää 

 vahvaa sitoutumista visioon, vahvaa tahtotilaa ja selkeää päämäärää 
 päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon aina myös se ”iso kuva” eli laajat 

kokonaisuudet ja pitkän tähtäimen tavoitteet 
 avoimuutta ja luottamusta toimijoiden kesken 
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8.4 Tahkon strategiset kehittämistavoitteet   

Tahkon vision perusteella on muodostettu asiakkuuksia ja palvelurakennetta, 
maankäyttöä, investointeja ja markkinointia koskevat strategiset tavoitteet. 
Nämä tavoitteet ohjaavat Tahkon kehittämisen valintoja.  

Strategisten kehittämistavoitteiden toteutumista seurataan tärkeimpien seu-
rantamittareiden avulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tavoitteet

toimenpiteet

seuranta

1. ASIAKKUUDET JA PALVELURAKENNE 
 

Erinomaisen palvelun ansiosta asiakaskunta on uskollista ja asia-
kasmäärät kasvavat koko ajan. 

Laadukkaan palvelun ja kasvavan kysynnän vuoksi palvelutarjonta 
voidaan hinnoitella niin, että se mahdollistaa menestyvän liiketoi-
minnan ja kestävän kasvun. 

Palvelutarjontaa kehitetään jatkuvasti säännöllisesti kerättävän 
asiakaspalautteen perusteella ja asiakkaiden tarpeisiin voidaan rea-
goida nopeasti. T
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T
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Kanta-asiakkaiden käyntien tiheyttä ja palvelujen käyttöä tehoste-
taan. 

Kävijöiden määrä, viipymä ja alueelle jättämä raha 

Asiakastyytyväisyys 

Työntekijöiden tyytyväisyys 

Kanta-asiakkuuksien määrä 

Kuinka monta prosenttia asiakkaista suosittelee kokemustaan 

Yksityisten investointien määrä 
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Kannattavuus (yrityskohtainen) 
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2. MAANKÄYTTÖ 
 

Loma-asumisen, asumisen ja liikenneyhteyksien vaiheittainen ja 
nauhamainen kehittäminen Nilsiän ja Tahkon välisellä alueella 

Loma-asumisen laajentaminen Syvärin saariin määrätietoisin aske-
lein 

Tahkon keskustan elävöittäminen, tiivistäminen ja hallittu laajenta-
minen 

Vesistön ja ranta-alueiden mahdollisuuksien hyödyntäminen raken-
tamisessa, palveluissa ja virkistyksessä 

Rinnealueiden laajentaminen Välimäki-Tarpisenmäkeen. Urheilualu-
eiden ja virkistysyhteyksien kehittäminen Nilsiän ja Tahkon välisellä 
alueella 

Kunnallisteknisten investointien kohdentaminen ja maankäytön oh-
jaaminen määrätietoisesti ja rohkeasti valittuun strategiaan perus-
tuen 

Varautuminen ratayhteyteen ja matkakeskukseen 
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Rakentamisen ja tonttien kysyntään vastaaminen riittävällä ja mo-
nipuolisella tonttivarannolla sekä pitkäjänteisellä maapolitiikalla ja 
kaavoituksella (yleis- ja asemakaavat), johon varataan riittävät re-
surssit. 

Toteutunut rakentaminen vuosittain (loma-asunnot, vuodepaikat, k-
m2) 

Uusien alueiden rakentamiseen riittävä tonttivaranto: 

 Lainvoimaisissa asemakaavoissa tulee olla kahden vuoden 
varanto eli 110 yksi- tai kaksiasuntoisen loma-asunnon (RA) 
tonttia. Vuosittain kaavoitetaan vuoden varanto, eli 55 tont-
tia lisää.  

M
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 Lainvoimaisissa asemakaavoissa tulee olla kahden vuoden 
varanto eli 15 000 k-m2 muuhun loma-asumiseen ja matkai-
lua palvelevaan rakentamiseen (RA/RM). Vuosittain kaavoite-
taan vuoden varanto lisää eli 7 500 k-m2.  
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3. INVESTOINNIT 
 

Tahkolla investoidaan kannattavan kasvun periaatteiden mukaisesti. 

Nykyisiä investointeja kehitetään ja uusia käynnistetään vaiheittain 
niin, että kannattavuus ja uusiutuminen turvataan. 

Kaavoitus ja maapolitiikka tukevat monipuolista investointitoimintaa 
(huom. rakennusvelvoite) 

Tahkon toimintaedellytyksiä talvikautena vahvistetaan. 

Lumettoman ajan Tahkosta rakennetaan vesistöön, ulkoiluun ja gol-
fiin panostava aktiivinen ja monipuolinen matkailualue 

Tonttien hintatasolla turvataan myös reuna-alueiden kehittyminen 

Kunnallisteknisissä investoinneissa varaudutaan saarten käyttöön-
oton suuriin kynnyskustannuksiin 

T
A
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O
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E
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Tahkolle saadaan lisää investoreita. Tahko 2030 -
kehittämissuunnitelma toimii investoreiden apuvälineenä. 

Käynnissä olevat hankkeet 

Investoreiden määrä 

Investointien vaikuttavuus (kustannukset, kapasiteetti, neliöt, työ-
paikat yms.) 

Käyttöasteen muutokset M
IT

T
A

R
IT

 

Verotulon muutokset (esim. kiinteistövero) 

 

 

4. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 
 

Tahko 2030 vision ja viestien aktiivinen viestintä ja Tahkon veto-
voimaisuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti 

Asiakasuskollisuuden parantaminen 

Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin yhteistyön kehittäminen pai-
kallisesti ja alueellisesti 

Tahkon eri toimijoiden oman viestinnän ja markkinoinnin tukeminen 

Tahko/Nilsiä tunnetuksi investoreiden keskuudessa 

Paikallisen kulttuurin, tapahtumien, ihmisten, ruokakulttuurin ja eri-
koisuuksien esiin nostaminen 

T
A

V
O
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T
E
E
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Tahko -brändin määrätietoinen kehittäminen 

Mediatutkimukset 

Kampanjakohtaiset tutkimukset 

Vuosittaiset laajemmat seurantatutkimukset 
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FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 53(91) 
 
 
 29.12.2011  
 
 
8.5 Tahko 2030 lukuina 

Nilsiän majoituskapasiteetti oli vuonna 2010 noin 8.500 vuodepaikkaa, joista 
suurin osa on Tahkolla. Pohjois-Savon maakuntakaavassa on varauduttu, että 
vuonna 2030 alueella olisi noin 30.000 vuodepaikkaa. Vuodepaikkojen määrän 
voimakas kasvattaminen ei ole keskeinen Tahkon matkailun kehittymisen 
edellytys vaan Tahkolla pyritään kannattavuuden parantamiseen ensisijaisesti 
laatua, sisältöä ja käyttöastetta nostamalla. Näin ollen realistisempi tavoite on 
20.000 vuodepaikkaa. Vuodepaikkamäärän nostaminen 20.000:een tarkoittaa 
keskimäärin 640 uutta vuodepaikkaa per vuosi (v. 2012–2030), mikä sekin on 
kova mutta realistinen tavoite. 

Rekisteröityneet yöpymiset ovat mittarina rajallinen, koska suuri osa majoi-
tuksesta jää rekisteröinnin ulkopuolelle. Se antaa kuitenkin suuntaa muiden 
mittareiden rinnalla asiakasmäärien ja viipymän kehityksestä. Pohjois-Savon 
matkailustrategiassa esitetään, että vuoteen 2015 tavoitellaan rekisteröity-
neiden yöpymisten kasvua niin, että kotimaiset kasvaisivat 3-5 % vuodessa ja 
ulkomaiset 4-6 % vuodessa.  

Tahkollakin ollaan tilanteessa, jossa kysyntää on etsittävä voimakkaasti ul-
komailta, koska kotimaan markkinat ovat rajalliset. Tahkolla on kuitenkin po-
tentiaalia kasvattaa kotimaista asiakaskuntaa, mikäli se pystyy entisestään 
parantamaan saavutettavuuttaan, palvelutarjontaansa ja laatua. Näin sillä on 
hyvät mahdollisuudet kilpailla asiakkaista Pohjois-Suomen johtavien hiihto-
keskusten kanssa. 

Kaikkien yöpymisten (rekisteröityjen ja rekisteröimättömien) määrän tulee 
kasvaa vähintään samassa suhteessa kuin vuodepaikkojen määränkin, jotta 
käyttöaste ei laskisi. Voidaan arvioida, että hotellien ja huoneistohotellien 
määrä kasvaa nopeimmin ja vuonna 2030 niiden osuus 20 % kaikista vuode-
paikoista. Vuokrattavia loma-asuntoja ja muita loma-asuntoja olisi molempia 
40 %. 

Matkailutulon osalta tavoitellaan 5 %:n vuosikasvua. Työpaikkojen osalta ta-
voitellaan ympärivuotisen palvelutarjonnan ja asiakasmäärien kasvun kautta 
myös ympärivuotisten työpaikkojen tuplausta ja sesonkien osalta noin 30 %:n 
lisäystä vuoteen 2030 mennessä. 

 

TAHKO LUKUINA 2010 
kasvu 

/v. 2015 2020 2025 2030 

Vuodepaikat 8.500 4,5 % 10.600 13.200 16.500 20.000 

  Hotellit, huoneistohotellit 600 10 % 1.000 1.600 2.500 4.000 

  Vuokrattavat loma-asunnot 4.500 3 % 5.200 6.000 7.000 8.000 

  Muut loma-asunnot 3.400 4,4 % 4.200 5.300 6.500 8.000 

Rekisteröidyt yöpymiset 347.000 4,5 % 430.000 540.000 670.000 840.000 

  kotimaiset 292.000 4 % 355.000 432.000 525.000 640.000 

  ulkomaiset 55.000 6,7 % 76.000 105.000 145.000 200.000 

  ulkomaisten osuus 16 %  18 % 20 % 22 % 24 % 

Rekisteröimättömät  
yöpymiset 240.000 4,5 % 300.000 372.000 464.000 578.000 

Yöpymiset yhteensä 587.000 4,5 % 730.000 912.000 1.136.000 1.418.000 

Matkailutulo 40 M€ 5 % 51 M€ 65 M€ 83 M€ 106 M€ 

Työpaikat  
ympärivuotiset/sesonki 200/600   

 
 400/800 
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9 TAHKON MAANKÄYTÖN KEHITTÄMINEN   

9.1 Tahkon maankäytön kehityskuva 2030  

Tahkon kehittämissuunnitelman yhteydessä on laadittu Tahkon tulevaa maan-
käyttöä kuvaava strateginen kehityskuvakartta sekä määritelty maankäytön 
kehittämisperiaatteet eri toiminnoille. Kehityskuvakartta on laadittu yleispiir-
teisellä tasolla toteutunut maankäyttö, aikaisemmat suunnitelmat sekä stra-
tegiset kehittämistavoitteet huomioon ottaen. Kehityskuvan yleispiirteiset 
maankäytön tavoitteet täsmentyvät Nilsiän ja Tahkon alueen yleis- ja asema-
kaavojen laadinnan yhteydessä. Varsinaisten kaavaprosessien yhteydessä 
laaditaan myös yksityiskohtaisempia selvityksiä, joihin kaavaratkaisut perus-
tuvat.  

Lähtökohtana suunnitelmassa on, että vuonna 2030 Tahkolla on yhteensä 20 
000 vuodepaikkaa.  

Tahkon maankäytön kehittämisperiaatteiden mukaan:  
 
Tahkon uusi loma-asutus sijoittuu kehittyvien Nilsiä-Tahko liikenneyhteyksien 
varteen sekä Syvärin saaristoon. Laajentumissuunnat tarjoavat monipuolisesti 
erilaisia vapaa-ajan asumisen mahdollisuuksia.  

Nilsiän ja Tahkon väliset loma-asuntoalueet rakentuvat nauhamaisesti. Rinne- 
ja golftoiminnot sekä virkistysreitistöt ovat näiltä alueilta hyvin saavutettavis-
sa. Saaristoihin loma-asutus rakentuu vaiheittain; Sieraniemessä rakentami-
nen ulottuu Kylmä- ja Kalkkisaareen ja Tahkon itäpuolisessa saaristossa aina 
Kerssinsaareen saakka. Vesistöistä syntyy uusi loma-asumisen vahvuus ja 
saaristo mahdollistaa rantatonttien suuren tarjonnan.   

Tahkon keskusta tiivistyy ja laajenee vaiheittain. Tahkon matkailualueen kau-
palliset ja ravintolapalvelut keskittyvät keskustan alueelle tehokkaamman ra-
kentamisen tavoin. Tahkon keskustaa kehitetään viihtyisänä jalankulkuympä-
ristönä, joka toimii myös suurten tapahtumien areenana. Vähittäiskaupan 
suuret yksiköt ja julkiset palvelut sijaitsevat tulevaisuudessakin Nilsiän kes-
kustassa. Keskustan ranta-alueita kehitetään viihtyisiksi vapaan-ajan alueiksi.  

Rinnealueet laajentuvat Välimäki-Tarpisenmäkeen. Tahkon keskustan ja Väli-
mäen välinen gondolihissi lyhentää eri rinnealueiden välisiä etäisyyksiä. Tar-
pisenmäen ja nykyiset Tahkovuoren rinteet yhdistetään yhdysrinteillä ja – 
hisseillä.  

Golf- ja muut urheilutoiminnot (mm. hevostallit) sijoittuvat Sääskiniemen li-
säksi Nilsiän ja Tahkon väliselle alueelle. Sieraniemen ja Nilsiän välinen alue 
kehittyy urheilutoimintojen painopistealueena, jolle on mahdollista sijoittaa 
kolmas 18 -reikäinen golfkenttä.  

Virkistysyhteyksissä nykyinen Nilsiä-Tahko yhteys toimii virkistysyhteyksien 
selkäranka, johon kehitetään hyvät poikittaiset yhteydet. Syvärin saariston 
käyttöönoton myötä ulkoilumahdollisuuksissa korostuu vesistön luomat mah-
dollisuudet. Saaristoon rakennetaan sekä veneilijöitä että muita ulkoilijoita 
palvelevia taukopaikkoja.  

Tahkon sisäistä joukkoliikennettä kehitetään Nilsiän ja Tahkon väliseen tieyh-
teyteen perustuen. Jalankulkuympäristöä ja kevyen liikenteen yhteyksiä kehi-
tetään erityisesti Tahkon keskustan alueella sekä muilla tehokkaammin ra-
kennetuilla loma-asuntoalueilla. Rautatien rakentamiseen varaudutaan Tah-
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kon maankäytön suunnittelussa ja rautatien sijoittumismahdollisuudet säilyte-
tään optiona tulevaisuudessakin.  

 

 Kuva 16. Tahkon maankäytön strateginen kehityskuva 
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9.2 Tahkon keskustan maankäytön kehittäminen 

Tahkon strategisen kehityskuvakartan lisäksi maankäytön kehittämisen yh-
teydessä on tunnistettu tärkeimpiä Tahkon keskustan tulevaisuuden kehittä-
misperiaatteita. Keskustan tärkeimmät kehitystarpeet on koottu keskustan vi-
siokarttaan.  

1. Tahkon ytimen kehittäminen kävelykeskustaksi  

Tahkon keskustan ydinaluetta kehitetään jatkossa sekä nykyisiin että uusiin 
vetovoimapisteisiin perustuen. Matkailukeskuksen keskusta-alueen vetovoi-
mapisteinä toimivat nykyisin ravintolat, kaupat sekä muut vetovoimaiset pal-
velut, kuten kylpylä. Tulevaisuudessa ytimen vetovoimaa voi kasvattaa viihde-
keskuksen rakentaminen, gondolihissin ala-aseman yhteyteen toteutettava 
keskus sekä laajentuvat tai uudet hotellipalvelut. Keskusta-alueella tulee pyr-
kiä korkeatasoiseen, mutta Tahkolle luontaiseen kaupunkikuvaan.  

Tulevaisuudessa Tahkon ydintä tulee kehittää miellyttävänä jalankulkuympä-
ristönä, joka mahdollistaa myös tapahtumien järjestämisen. Keskustan alueen 
katuympäristöä kehitetään jalankulkupainotteisesti ja ajoneuvoliikennettä alu-
eella rajoitetaan vaiheittain. Jotta alueen rakentamistehokkuutta voidaan kas-
vattaa, tulee pysäköinti toteuttaa alueella tulevaisuudessa rakenteellisena 
myös päiväkävijöiden osalta.  

2. Tahkolahden kehittäminen kesäajan ”olohuoneeksi” 

Tahkon ja keskusta-alueen ympärivuotisuuden vahvistamiseksi tulee tulevai-
suudessa kehittää erityisesti Tahkolahtea ja sen ympäristöä. Tahkolahden poh-
jukan alueelle tulisi rakentaa ympärivuotiseen käyttöön soveltuva korkeatasoi-
nen rantareitti, joka toimisi myös Tahkolaakson ja keskustan välisenä kevyen 
liikenteen yhteytenä. Ponttoonisilta mahdollistaa lenkkimäisen yhteyden ra-
kentamisen. Rantareitin rakentamisen seurauksena keskustaan tuleva latuyh-
teys voidaan eroittaan omaksi reitiksi. Alueella tulee samanaikaisesti huolehtia 
viheralueiden suunnittelusta ja hoidosta. 

Tahkolahden ranta-alue toimisi tulevaisuudessa Tahkon kesäajan vesistöihin 
tukeutuvien palveluiden päätukikohtana, jossa olisi tarjolla satamapalveluja, 
veneiden ja kanoottien vuokrauspalveluja sekä ohjelmapalveluja. Lisäksi Tah-
kolahden alueelle tulisi keskittää muut keskeiset kesäajan palvelut (mm. ui-
maranta, leikkipuistot) sekä tutkia uusien aktiviteettien sijoittumismahdolli-
suuksia (esim. wakeboard).   

3. Nykyisen loma-asumisen eheyttäminen ja täydentäminen  

Tahkon keskusta-alueen läheisiä lomarakentamisen alueita tulee eheyttää täy-
dentämällä nykyistä rakennetta sekä kohdistamalla erityisesti tehokkaampaa 
huoneistomajoitusta keskustan lähialueille.  

4. Virkistys- ja ulkoilureittiyhteyksien kehittäminen ja turvaaminen  

Tahkon keskusta-alueen kehittämisessä ja maankäytön suunnittelussa tulee 
turvata sujuvat ulkoilu- ja latuyhteydet erityisesti pohjois-eteläsuuntaisesti 
Sääksiniemeen. Tahkolahden alueen kehittämisessä tulee turvata toimivat ja 
käyttäjäystävälliset rinneyhteydet nykyisten rinteiden ja Tarpisenmäen rinne-
alueiden välillä.  
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5. Virkistys- ja ulkoilu-alueen rakentaminen  

Tahkolahden lisäksi myös keskustan ydinalueen itäpuolelle ja golf-kentän ete-
läpuolelle kehitetään virkistys- ja ulkoilualue. Osa alueesta toteutetaan raken-
nettuna puisto-alueena, jonka yhteyteen sijoittuu sekä leikkipuisto että urhei-
lukenttäpalveluja. Alueelle on luonteva toteuttaa myös yksi Tahkon reitistön 
infopisteistä. Syvärin rantaan voidaan toteuttaa myös uimaranta.  

 
   

 

Kuva 17. Tahkon keskustan kehittämisperiaatteet 
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9.3 Maankäytön toteutusperiaatteet  

Edellä määriteltyjen Tahkon vision ja strategisten kehittämistavoitteiden to-
teutuminen edellyttää voimakasta ja jatkuvaa loma- ja palvelurakentamista 
Tahkolla. Jotta rakentamisesta syntyvät yhdyskuntatekniset kustannukset 
voidaan kohdentaa oikea-aikaisesti, on rakentamisen edettävä suunnitelmalli-
sesti tarkoituksenmukaisissa vaiheissa.  

Tahkon alueen tonttitarjonta on maanomistusolosuhteista johtuen sidoksissa 
kaupungin lisäksi yksityisistä maanomistajista ja heidän päätöksistään. Nilsiän 
kaupungin tulee harjoittaa pitkäjänteistä maapolitiikkaa, jotta se pystyy 
maanomistuksensa avulla varmistamaan riittävän tonttitarjonnan ja toteutta-
maan suuria kynnyskustannuksia aiheuttavia loma-asuntokokonaisuuksia Sy-
värin saaristoon. Kunnan tulee myös käyttää aktiivisesti maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisia keinoja, joiden avulla se voi vaikuttaa asemakaavoitettu-
jen alueiden toteutumiseen.  

Tahkon kehittämistavoitteiden mukaan Tahkolle ja Nilsiään tulisi rakentaa 
vuoteen 2030 noin 11 500 uutta vuodepaikkaa. Mikäli seuraavan 18 vuoden 
aikana kaksi kolmasosaa tästä vuodepaikkatarpeesta toteutuisi perinteisinä 
yhden tai kahden asunnon loma-asuntoina, edellyttäisi se noin 1 150 loma-
asunnon rakentamista. Mikäli näistä loma-asunnoista 25 prosenttia toteutuisi 
paritaloina, tarvittaisiin uudelle rakentamiselle yhteensä noin 1 000 tonttia.  

Tahkon tavoitteiden mukaan huoneistohotellien ja hotellien vuodepaikkatarve 
vuoteen 2030 olisi 3 450 vuodepaikkaa. Kun otetaan huomioon muu tarvitta-
va palvelurakentaminen, olisi näiden matkailupalveluiden kokonaismitoitus 
yhteensä noin 138 000 k-m² (40 k-m²/vuodepaikka).   

Loma-asuntorakentamisen painopistealueet vuoteen 2030 on kuvattu taulu-
kossa 1. Lomarakentamisen lisäksi myös urheilu- ja virkistysalueiden toteu-
tuminen edellyttää jatkuvaa ja pitkäjänteistä suunnittelua esimerkiksi rinne-
alueiden laajentamiseksi.   

 

 Suunnittelun  
painopistealueet  

Rakentamisen  
painopistealueet 

2012–2015 Nilsiä-Sieraniemi-Kalkkisaari  
Keskusta  
 

Sieraniemi  
Kalkkisaari  
Keskusta 

2015–2020  Kylmäsaari 
Syvärin saaristo  

Kylmäsaari 
Keskusta  

2020–2030   Syvärin saaristo  
 

 

 

 

 

 
Taulukko 2. Lomarakentamisen ja suunnittelun painopisteet vuosina 2012–2015, 2015–2020 ja 
2020–2030 
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10 TAHKON MARKKINOINTIVIESTINNÄN PERUSTA 

 
Tässä kappaleessa kuvataan Tahkon markkinointiviestinnän perusta eli täs-
mennetään Tahkon kilpailuedut, tavat viestiä siitä sekä Tahkon brändipää-
oman sisältö.  

Kehittämistyön yhteydessä toteutetun asiakaskyselyn ja aikaisempien vastaa-
vien selvitysten perusteella Tahkolla on lukuisia kilpailuetutekijöitä. Markki-
noinnin onnistumisen kuitenkin tulee ratkaisemaan, miten Tahko pystyy erot-
tumaan kilpailijoistaan. Mitä selkeämpi, kirkkaampi Tahkon brändilupaus on, 
sitä onnistuneempaa ja helpompaa markkinointi on.  

 

Tahkon ylivoimaiset, ainutlaatuiset kilpailuedut ovat 

lumen- ja veden tarjoamat ympärivuotiset aktiviteetit  
samassa matkailukeskuksessa,  

 
erinomainen palvelu ja 

 
aktiiviset elämykset. 

 
 

 

Jotta Tahko voi tulevaisuudessa todella erottua em. kilpailueduilla, on Tahkon 
brändiä kehitettävä ja vahvistettava systemaattisen brändityön tuloksena. 

Alustava näkemyksemme on, että Tahko 2030 -brändi koostuisi kolmesta 
brändipääomasta: 

1. Ympärivuotiset aktiviteetit lumen ja veden ympärillä 

 ski – spa – golf – järvet/saaristo – luontopalvelut 
 

2. Ihmiset ja palvelukulttuuri 

 Mukavat nilsiäläiset: leppoisat, omanlaista huumoria viljelevät nilsiä-
läiset 

 Loistopalvelu: kaikissa Tahkon ja Nilsiän yksityisissä ja julkisissa pal-
veluissa tarjotaan loistopalvelua tavoitteellisen, systemaattisen ja jat-
kuvan palvelukoulutuksen sekä jatkuvan palautejärjestelmän tulok-
sena 

 
3. Vahvat paikalliset elämykset 

 Nilsiän, Kuopion ja laajemmankin alueen elämykset, erikoisuudet ja 
kulttuuri 
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Tahko 2030 viestit on määritelty seuraavassa. Ydinviestin lisäksi on määri-
telty Tahkon ja Nilsiän tarjonnan osa-alueita kuvaavat perusviestit. 

Ydinviesti 

 

Vain Tahkolla koet parasta palvelua sekä samassa matkailukeskuksessa 
lumen ja veden mahdollistamat aktiviteetit ja elämykset sekä ominta-
keiset paikalliset erikoisuudet. 

 

Perusviestit 

SKI – Tahko on rinne- ja hiihtokansan alati kehittyvä, monipuolinen ja rennon 
tunnelman hiihtokeskus. 

HYVÄ OLO – Tahko tarjoaa hyvää oloa kesällä ja talvella; kylpylä-, keilailu- ja 
muut hyvän olon palvelut sekä kolme golf-keskusta, luontoaktiviteetit, ratsas-
tus ja pyöräily. 

VEDET JA SAARISTO – Tahkon ja Nilsiän vesistöt ja saaristo tarjoavat puitteet 
monipuolisille vesiharrastuksille, veneilylle ja kalastukselle sekä loma- tai va-
kituiselle asumiselle rannoilla ja saarissa. 

TAPAHTUMAT JA PAIKALLISET ERIKOISUUDET – Tahko tarjoaa tapahtumia ja 
ohjelmaa kaiken ikäisille. Mukavat nilsiäläiset ja paikalliset tapahtumat ja pal-
velut, käden taidot ja ruuat kruunaavat tarjonnan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 18. Ydinviestin tarkoitus  
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10.1 Markkinoinnin ja viestinnän periaatteet 

 
Ammattimainen viestintä 

Viestintää hoidetaan suunnitelmallisesti ja aktiivisesi korkealla ammatillisella 
ambitiolla. Viestinnässä korostuu 

 Johdonmukaisuus ja avoimuus 
 Viestinnän ja markkinoinnin yhteissuunnittelu 
 Yhteismarkkinoinnin ja toimijoiden toimenpiteiden synergia 
 Hyötyjen saavuttaminen ja osoittaminen 
 Laatu kaikessa markkinoinnin toteutuksessa 

 
Erityisesti tiedottamiseen panostetaan ja tiedotuksen vastuusuhteet täsmen-
netään: 

 sisäinen viestintä 
 sidosryhmä- ja vaikuttajasuhteet 
 sijoittajaviestintä 
 ulkoinen viestintä kotimaassa ja kansainvälisesti 
 sähköinen viestintä: www-sivusto, sosiaalinen media 

 
Verkostot ja verkostoitumien 

Kommunikoinnin johtoajatuksen pitää olla Tahko-yhteisön yhteistyö - yhtei-
söllisyys sekä verkostomainen toiminta.  

Yhdessä tekemiseen Tahko-yhteisössä (ja Nilsiässä) pitää kuulua mm.: 

 Mielipiteiden ja näkemysten kartoitus 
 Vaikuttaminen kehittämiseen ja hankkeisiin 
 Hyväksyttyjen tavoitteiden eteen tehtävä työ 
 Samansuuntainen viestintä ja markkinointi 

 
Elämyksellisyys, luovuus ja rohkeus 

Markkinoinnin ja viestinnän toteutuksessa pitää uskaltaa hakea uusia tapoja 
ja konsepteja. Rohkeudella saadaan Tahkolle huomiota, jonka yhteydessä 
taikka jälkeen on helpompi tarjota informaatiota. 

Tahkolla elämyksellisyys näkyy ideoiden tuoreudessa ja rohkeudessa. Se nä-
kyy myös sisäisen yhteistyön toimivuudessa ja rennossa meiningissä sekä sa-
volaisena sukkeluutena.  

 
Vastuullisuus 

Tahkon alueella tapahtuvan toiminnan ja sen kaikkien toimijoiden toiminnan 
yhtenäinen ja kantava periaate on vastuullisuus, eettinen tapa toimia sekä 
ekologisuus.  

Yhä isompi osa asiakkaista arvostaa sitä, miten em. periaatteita Tahkolla 
noudatetaan. Tahkon kaikilla toimijoilla pitää olla valmius kertoa em. periaat-
teiden noudattamisesta Tahkon arjen toiminnoissa. Niiden aktiivinen esiin 
nostaminen tulee olemaan tärkeä osa Tahkon maineen kasvattamista.  
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10.2 Markkinoinnin ja viestinnän painopisteet 

 
Markkinoinnin ja viestinnän painopisteitä tarkastellaan seuraavassa lähinnä 
Tahkon vision ja kehittämissuunnitelman edistämisen kannalta. 

 
Informaation parantaminen Tahkon alueella  

Osana kokonaispalvelun kehittämistä tulisi myös Tahkolla kehittää alueella si-
jaitsevia opasteita ja palvelupisteitä (mm. infopiste) osana koko palvelumuo-
toilua. Tavoitteena on palvelukokemuksen (Service Experience) käyttäjäläh-
töinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että pal-
velun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Asiakkaan palvelukokemus ra-
kentuu palvelun kontaktipisteistä (Service Touchpoints), palvelutuokioista 
(Service Moments) ja palvelupolusta (Service String, Customer Journey). 

 
Sisäinen viestintä ja sidosryhmäviestintä 

 
Tahkon tavoitteita edistetään johdonmukaisesti kaikkien Tahkon yhteismark-
kinointiin ja viestintään osallistuvien tahojen ja muiden yhteistyökumppanien 
kanssa ja kautta ulkopuolisille vaikuttajille. 

Yhteismarkkinoinnin ja viestinnän toimijat 

Kokonaisviestinnän kannalta on tärkeää koordinoida ja tehostaa Tahkon toi-
mijoiden kommunikointia. Kaikilla Tahkon ja Nilsiän palveluja tarjoavilla toimi-
joilla pitää olla ajantasainen tieto suunnitelmista ja hankkeista sekä niiden to-
teutumisesta.  

Työssä otetaan käyttöön kaikki sähköiset välineet ja kanavat, mitkä helpotta-
vat työskentelyä ja yhteydenpitoa. Mutta se ei riitä. Työhön tarvitaan paloa ja 
yhteishenkeä. Työskentelyyn osallistuvien pitää myös tavata kasvotusten ja 
oppia tuntemaan toisensa. Vahva verkottuminen on yhteismarkkinoinnin ja 
viestinnän onnistumisen ydin.  

Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestintä 

Yhteiskuntasuhteiden hoito sekä alueellisesti että valtakunnallisesti edellyttää 
Tahkon uuden kehittämissuunnitelman aktiivista esittelyä, säännöllistä yhtey-
denpitoa ja tuloksien esittelyä. Se voi tapahtua esimerkiksi heille suunniteltu-
jen uutiskirjeiden ja erillisten kutsuvierailujen kautta. 

Tahkon kehittämisen kannalta keskeisille alueellisille päättäjille ja vaikuttajille 
järjestetään Tahkolla sen tapahtumien kannalta sopivassa yhteydessä tilai-
suus /  tilaisuuksia, jossa kehittämissuunnitelma esitellään. Valtakunnallisesti 
kutsutaan Tahkolle vaikuttajia ja päättäjiä eri yhteyksissä. Lisäksi toteutetaan 
ns. päättäjäsuora, kun jäljempänä esiteltävä tasokas painotuote kehittämis-
suunnitelmasta / master planista on valmistunut. 
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Sähköisen markkinoinnin kehittäminen 

 
Teknologian merkitys matkailualalla korostuu jatkuvasti, sillä se tuo yrityksille 
mahdollisuuksia mm. uudenlaiseen markkinointiin, varausjärjestelmiin ja 
paikkatiedon hyödyntämiseen.  

Pääpaino markkinoinnin kehittämisessä liittyykin erityisesti sähköisen markki-
noinnin kehittämiseen. Tahko.com -osoite tulee ollakin osana pääviestiä mah-
dollisimman tiiviisti ja erilaiset Internet-markkinointikanavat tulisi pyrkiä käyt-
tämään mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Google adwords -kampanjat, 
voimakas näkyminen valikoiduissa matkailuportaaleissa ja sosiaalisen median 
hyödyntäminen ovat toimivia keinoja. Sähköisen markkinoinnin jatkuvaa hie-
nosäätöä määrittää Google Analyticsin kautta saatavat tilastot ja reititykset. 
Tärkeä osa sosiaalisen median kehittämistä on myös tuoda uusia kohdemaita 
ja kielialueita mukaan Tahkon sosiaalisen median kenttään.  

Tahko-visiosta ja toiminnan sekä brändin kehittämisestä voi avata myös säh-
köiset verkko-sivustot ja osallistaa sekä paikallisia toimijoita että myös alan 
toimijoita ja Tahkosta muuten vaan kiinnostuneille foorumin.  

 
Ulkoinen viestintä, kansainväliset mediat 

Tahkon visiosta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä tulisi viestiä sekä koti-
maiselle medialle että myös valikoidusti kansainväliselle medialle säännölli-
sesti. Lehdistösuhteiden parempi rakentaminen tarkoituksenmukaisiin kan-
sainvälisiin medioihin on osa-alue johon kannattaa panostaa.  

 
Sijoittajaviestintä ja markkinointi 

 
Tahkon kehittämissuunnitelmassa esitettävän vision ja strategioiden toteutu-
minen edellyttää kotimaisten ja ulkomaisten investorien saamista alueelle.  

Tahkon kehittämissuunnitelmasta 2030 ja työn jatkona tehtävästä brändistra-
tegiasta muokataan investoreille suunnattu Tahkon / Nilsiän master plan.  

Keskeinen työkalu investoreihin kohdistuvassa viestinnässä on master planis-
ta tehtävä tasokas painotuote ja sen sähköinen versio. Niitä tarvitaan suorissa 
kontakteissa investorien ja yritysten kanssa sekä alan messuilla ja näyttelyis-
sä. 

Erityisen tärkeää on viestiä investoreille säännöllisesti ja vakuuttavasti Tah-
kon kehittämissuunnitelman 2030 toteuttamisesta esimerkiksi uutiskirjeen 
muodossa. 

Laadukkaat Tahkolla järjestettävät sijoittajatapahtumat vaativat paljon re-
surssointia, mutta voisivat toimia hyvin vision viestimisessä ja investointien 
alueelle saamisessa. Samassa yhteydessä voi hoitaa myös osin kansainvälistä 
matkailu-, kiinteistö- ja sijoittamisalan mediaa. 

Munchenin Real Expo -messut ja MIPIM-messut Cannesissa ovat kiinteistöalan 
investorien keskeiset vuosittaiset messutapaamiset. Suomesta messuille ovat 
osallistuneet suurimmat kaupungit sekä eräät rakentajat, pankit ja vakuutus-
yhtiöt. Yhteistyö messuille osallistuvien kanssa on tarkoituksenmukaisin tapa 
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olla em. messuilla esillä sekä järjestää alan investorien tapaamisia messujen 
yhteydessä.  

 
Kansainvälinen markkinointi 

 
Invest in Finland, Finpro ja Matkailun edistämiskeskus ovat yhteistyökumppa-
neita kansainvälisessä, esimerkiksi yritys-, investointi-, sijoittumis- ja matkai-
lumarkkinoinnissa. Pelkästään Tahkon omin resurssein kansainvälistä markki-
nointia on hyvin haastavaa lähteä toteuttamaan laaja-alaisesti. Hyvä laajen-
nus kansainvälisen yritysmatkailun suuntaan voisi tapahtua yhteistyössä ole-
massa olevien kansainvälisten yritysasiakkaiden kanssa.  

 
 
10.3 Markkinoinnin ja viestinnän strategiset liittoutumiset ja yhteistyö  

 
Kuopion seudulla ja koko maakunnan puitteissa pitää saada aikaan matkailun 
kärkitoimijoiden vahva liittoutuminen. Maakunnan ja Tahkon saavutettavuu-
den parantaminen erityisesti Euroopasta ja Venäjältä edellyttää vahvaa yh-
teistyötä erityisesti lentoliikenteen kehittämisessä sekä jatkoyhteyksien kehit-
tämisessä Kuopiosta Tahkolle.  

Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa laaja alueelli-
nen yhteistyö ja yhteistyö myös toisiaan täydentävien matkailukeskusten 
kanssa on tarkoituksenmukaista etenkin kustannusten kannalta.  

 
 
10.4 Markkinoinnin ja viestinnän resurssointi ja organisointi  

Tahkon Markkinointi Oy on vuonna 2004 alueen yrittäjien perustama osakeyh-
tiö, joka vastaa koko alueen matkailun yhteismarkkinoinnista, tahko.com-
sivuston sisällöstä, messunäkyvyydestä, vierailujen suhdetoiminnan koor-
dinoinnista, tapahtumien ideoinnista ja koordinoinnista, sisäisestä ja ulkoises-
ta tiedottamisesta. 

Nilsiän kaupungin lisäksi sen osakkaina ovat Huippupaikat Oy, Tahko-Chalet 
Oy, TAHKOcom Oy, TahkoSpa ja Osuuskauppa PeeÄssä. Sen hallitus vastaa 
markkinoinnin strategioista ja linjauksista sekä seuraa tavoitteiden toteutu-
mista. Sen tehtävänä on myös Tahkon alueen yhteisen näkemyksen muodos-
taminen. Hallituksen asettama markkinointiryhmä vastaa hallituksen ohjeiden 
mukaisesti markkinoinnin suunnittelusta ja markkinointitoimenpiteistä. Em. 
osakkaiden lisäksi Tahkon Markkinoinnissa on mukana lukuisia vuosisopi-
musyrittäjiä. 

Tahkon alueen yhteismarkkinointi on hyvin organisoitu ja toteutus toimii il-
meisen hyvin. Ulkoinen viestintä, erityisesti kansainvälisissä medioissa, vaatii 
lisäresursseja. Myös sisäinen viestintä vaatii erityishuomiota ja uusia viestin-
tätapoja. Tiedotuksen suunnittelua, koordinointia ja toteutusta varten voitai-
siin muodostaa Tahkon tiedotustiimi. Jokainen Tahkon organisaatio voitaisiin 
velvoittaa nimeämään tiedotusta käytännön tasolla hoitava henkilö, joka on 
yhteistyössä tiedotustiimin kanssa. 
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Markkinointiyhteistyötä Tahkon ja Nilsiän muiden, erityisesti kunnan keskus-
tan, yrittäjien ja yhteisöjen kanssa pitää tiivistää kehittämissuunnitelman 
asiakas- ja palvelustrategiankin takia. 

 
 
10.5 Markkinoinnin seuranta ja tutkimukset  

 
Viestintä- ja markkinointistrategian tavoitteiden toteutumista seurataan vuo-
sittain. Markkinoinnin ja viestinnän onnistumista arvioidaan säännöllisesti se-
kä sen kohteena oleviin kohdistetuilla kyselytutkimuksilla että mediatutkimuk-
silla. 

Tarvitaan säännöllisin väliajoin tehtäviä sekä päättäjiin ja sidosryhmiin että 
kuluttajiin kohdistettuja tutkimuksia kotimaassa ja kansainvälisesti. 

Kampanjakohtaiset mediatutkimukset hyödynnetään osana mittarointia ja ko-
konaistavoitteiden saavuttamisen seurantaa.  

Kampanjakohtaisiin tutkimuksiin sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kysy-
mysosioita, jotka antavat tilannetietoa tärkeimpien mielikuvatekijöiden muut-
tumisesta. Kampanjakohtaiset ja vuosittaiset laajemmat seuranta-tutkimukset 
kootaan vuosittain yhdeksi raportiksi. 

Myös Tahkon yhteismarkkinoinnin suunnitteluun tarvitaan erilaisia kartoituksia 
(työvoimatarve, investoinnit alueelle, investorimarkkinointi, kansainvälinen 
markkinointi). 

 
 
10.6 Ehdotus jatkotyöskentelystä: brändistrategian laadinta  

 
Erityisesti Tahkon kansainvälinen markkinointi sekä investoreiden saaminen 
Tahkon kehittämiseen vaatii brändin kirkastamista. Myös palvelutarjonnan 
laajentaminen ja Tahkon kehittämisen kytkeminen alueelliseen kehittämiseen 
ja yhteistyöhön edellyttää vahvaa brändiä.  

Palvelutarjonnan laajentaminen edellyttää tarkastelua koko Nilsiän ja etenkin 
sen keskustan näkökulmasta. Tahkon / Nilsiän brändistrategiasta hyötyy koko 
Nilsiä. 

Brändin strateginen määrittely on kuitenkin vielä tekemättä – se tarvitaan vi-
sion tulokselliseen, johdonmukaiseen rakentamiseen ja toteuttamiseen; ilman 
sitä on vaikea kehittää brändin arvoa pitkällä tähtäimellä.  

On valittava oikein ja kiteytettävä pitkän tähtäimen visio, joka ohjaa ja foku-
soi käytännön toimintaa ja markkinointia. Mikä on Tahko/Nilsiän kokonais-
brändi ja brändihierarkia, brändipääoma? Brändistrategia on myös toiminta-
ohje tai tiekartta Tahko-Nilsiän matkailusta vastaavalle omalle väelle ja 
kumppaneille kuten mainostoimistoille näiden luodessa ja kommunikoidessa 
konkreettisesti Tahko-Nilsiän matkailubrändiä.  

Teho ja vaikuttavuus tulevat nimenomaan yhtenäisen vision ja brändin oikea-
oppisesta viestimisestä. Siihen tarvitaan toimivaa yhteistä brändistrategiaa.  
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11 TOIMENPIDESUUNNITELMA 

Toimenpidesuunnitelmaan on koottu kolmisenkymmentä toimenpidettä, joilla 
pyritään saavuttamaan Tahko 2030 – vision ja strategisten kehittämistavoit-
teiden asettama tahtotila sekä vastaamaan kriittisten menestystekijöiden 
asettamiin haasteisiin. Toimenpiteet on ryhmitelty seuraaviin osa-alueisiin; 1) 
ulkoilu- ja virkistysalueet, 2) palveluiden laatu, 3) Tahkon keskustan kehittä-
minen, 4) loma-asutus ja 5) asiakkaat. 

Kukin toimenpide on kuvattu lyhyesti ja toteutuksen ajankohta sekä vastuu-
tahot on määritelty. Kustannukset on arvioitu niissä tapauksissa, joissa on 
voitu jokin realistinen arvio antaa. Toimenpiteet on priorisoitu tähtiasteikolla: 

 

 

välttämätön toimenpide Tahkon vision toteutumisen ja 
kriittisten menestystekijöiden kannalta 

 

tärkeä toimenpide 

 

tukeva toimenpide 

 

 

Toimenpiteen vaikutus eri sesonkeihin on kuvattu symboleilla seuraavasti. 

 

ensisijaisesti talvisesonkiin vaikuttava toimenpide 

 

ensisijaisesti lumettomaan aikaan vaikuttava  
toimenpide 

 

toimenpide, jonka vaikutukset kohdistuvat sekä tal-
visesonkiin että lumettomaan aikaan 
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11.1 Ulkoilu- ja virkistysalueet 

Ulkoilu- ja virkistysalueet – otsikon alle on koottu kaikki ne toimenpiteet, jot-
ka liittyvät rinteisiin, reitteihin, järveen ja ranta-alueisiin sekä golfiin ja muihin 
virkistystoimintoihin. 

 

ULKOILU JA VIRKISTYSALUEET 
Rinnealueiden laajentaminen Välimäki-Tarpisenmäki –alueelle 
 
Toteutus Hissikapasiteetin lisääminen uudella tuolihissillä nykyisillä rin-

nealueilla.  
 
Uusien rinnealueiden rakentamisen suunnittelu (kaavoitus ja 
maanomistus). Uusien rinnealueiden ja palveluiden rakentami-
nen vaiheittain.   

Aika Suunnittelu 2012–2015 
Toteutus vaiheittain vuosina 2015–2025 

Vastuu Nilsiän kaupunki: suunnittelu- ja kaavoitusvastuu 
Rinneyhtiö: toteutus 

Vaikuttavuus Välttämätön investointi, jolla turvataan Tahkon rinnetoiminto-
jen kehittyminen ja vastataan kasvavaan kysyntään. 

Priorisointi 

   
Sesonki 

 
 

ULKOILU- JA VIRKISTYSALUEET 
Lumivarmuuden kehittämisen selvitys 
 
Toteutus Tahkolla käynnistetään selvityshanke, jossa kartoitetaan ne 

toimenpiteet, joilla Tahkon lumivarmuutta voidaan parantaa 
rinnetoiminnoissa ja hiihdossa. 

Aika v. 2012 -  
Vastuu Tahkon Markkinointi Oy ja rinneyhtiö 
Vaikuttavuus Lumivarmuus on tärkeä tekijä kilpailtaessa pohjoisimpien hiih-

tokeskusten kanssa alkutalven asiakkaista. 
Priorisointi 

 
Sesonki 
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ULKOILU- JA VIRKISTYSALUEET 
Gondolihissin rakentaminen  
 
Toteutus Gondolihissin suunnittelu ja rakentaminen Tahkon keskustasta 

Välimäkeen. Gondoli-keskuksen rakentaminen ala-aseman yh-
teyteen ja palveluiden rakentaminen Välimäen yläaseman yh-
teyteen. 

Aika Gondolin toteutus 2018–2023 
Vastuu Rinneyhtiö 
Vaikuttavuus Tärkeä toimenpide Tahkon näkyvyyden ja kiinnostavuuden li-

säämiseksi. Parantaa rinnealueiden saavutettavuuden lisäksi 
kesäkauden palvelutarjontaa. 

Priorisointi 

 
Sesonki 

    
 

ULKOILU- JA VIRKISTYSALUEET 
Reitistöjen kehittäminen ja laadun parantaminen 
 
Toteutus Kesä- ja talvireitistöjen luokittelu käytön ja vaativuuden mu-

kaan. Luokitteluun perustuvan informatiivisen opastuksen ja 
karttojen laadinta.  
 
Tahkon laatureittien määrittely ja kunnossapidon laatutason 
nostaminen laatureiteillä.  
Reittien virallistaminen ympäröiviin kohteisiin (esim. Kinahmi). 
Hiihtokauden pidentäminen (lumetus, ensilumen latu). 
Reittipoolin toiminnan kehittäminen. 

Aika Jatkuvaa 
Vastuu Nilsiän kaupunki: opastus/viitoitus 

Reittipooli: kunnossapito 
Yritykset/reittipooli: tuotteistaminen 
Tahkon Markkinointi Oy: reitti-infot, kartat 

Vaikuttavuus Asiakaspalautteen mukaan reittien laatua ja käytettävyyttä on 
parannettava. Laadukas reittiverkosto ja erityisesti ladut ovat 
tärkeä osa Tahkon palvelutarjontaa. 

Priorisointi 

 
Sesonki 
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ULKOILU- JA VIRKISTYSALUEET 
Syvärin vesistömatkailun ja virkistyskäytön kehittäminen 
 
Toteutus Vesistömatkailun kehittäminen osana Pohjois-Savon vesistö-

matkailua (vesistömatkailuopas).  
Syvärin virkistyskäyttöön liittyvien palveluiden suunnittelu ja 
vaiheittainen toteutus (rantautumis- ja taukopaikat, tutustu-
miskohteet ja nähtävyydet).   
Esitteen laatiminen Syvärin virkistyskäytöstä ja virkistyskartan 
laatiminen.  
Vuokraus- ja ohjelmapalveluiden kehittäminen (kalastus, ret-
ket). 

Aika Jatkuvaa 
Vastuu Vesistömatkailun kehittäminen yhteistyössä 

Tahkon Markkinointi Oy: Syvärin esite ja kartta 
Yritykset: vuokraus- ja ohjelmapalvelut 
Merenkulkuhallitus: merikortin laatiminen 

Vaikuttavuus Vesistömatkailun kokonaisvaltainen kehittäminen vahvistaa 
Tahkon ympärivuotisuutta ja erottaa Tahkon muista matkailu-
keskuksista.  

Priorisointi 

 
Sesonki 

 
 
 

ULKOILU- JA VIRKISTYSALUEET 
Laiturien ja venepaikkojen rakentaminen 
 
Toteutus Vierasvene- ja satamapalvelujen kehittäminen Tahkolahdelle. 

Laituri- ja venepaikka-alueiden varaaminen kaavoituksessa ja 
rakentaminen kysynnän mukaisesti.   

Aika Toteuttaminen kysynnän mukaisesti ja vaiheittain 
Vastuu Yhteistyössä, kunta, yhdistykset ja yritykset 

Nilsiän kaupunki: kaavoitus 
Vaikuttavuus Turvataan laadukkaat veneilyä tukevat palvelut Tahkon asiak-

kaille, loma-asuntojen omistajille ja asukkaille. 
Priorisointi 

 
Sesonki 
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ULKOILU- JA VIRKISTYSALUEET 
Kolmannen täysimittaisen golf-kentän toteutus 
 
Toteutus Varaudutaan kolmannen täysimittaisen golf-kentän rakentami-

seen maankäytön suunnittelussa.  
Aika Aluevaraukset otetaan heti huomioon kaavoituksessa.  

Golf-kentän rakentaminen kysynnän mukaan. 
 

Vastuu Nilsiän kaupunki: kaavoitus 
Golf-yhtiö: toteutus 

Vaikuttavuus Vahvistetaan pitkällä aikajänteellä Tahkon asemaa yhtenä 
Suomen johtavista golf-keskuksista. 

Priorisointi 

 
Sesonki 

 
 

ULKOILU- JA VIRKISTYSALUEET 
Tahko Golf Academy 
 
Toteutus Golfin koulutus- ja valmennuskeskuksen perustaminen  
Aika v. 2014 - 2016 
Vastuu Golf-yhtiöt 
Vaikuttavuus Vahvistetaan Tahkon asemaa yhtenä Suomen johtavista golf-

keskuksista. Vahvistaa golfin asemaa Tahkon palvelutarjonnas-
sa ja tuo lisää golfin harrastajia alueelle myös ympärivuotisesti 

Priorisointi 

 
Sesonki 

    
 

ULKOILU- JA VIRKISTYSALUEET 
Moottorikeskuksen rakentaminen 
 
Toteutus Monipuolisen moottoriurheilun harrastuspaikka Tarpisen alueel-

le. Voidaan toteuttaa kun maa-aineiston otto alueelta on lope-
tettu. 

Aika v. 2015 –  
Vastuu Yksityinen investointi 
Vaikuttavuus Lisää Tahkon alueen palvelu- ja tapahtumatarjontaa sekä tuo 

alueelle moottoriurheilun harrastajia.  
Priorisointi 

 
Sesonki 
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11.2 Palveluiden laatu 

Palveluiden laatu on Tahkon visiossa määritelty nostettavaksi erinomaiselle 
tasolle. Seuraavassa on lueteltu viisi toimenpidettä, joilla tähdätään laadun 
kehittämiseen. On huomioitava, että käytännössä kaikki toimenpidesuunni-
telman toimet parantavat Tahkon palvelutarjontaa, mutta seuraavassa luetel-
lut asiat keskittyvät erityisesti palveluiden sisällön laadun kehittämiseen. 

 

PALVELUIDEN LAATU 
Tahkon laatuohjelma 
 
Toteutus Laaditaan suunnitelma laadun kehittämisestä, vastuutetaan 

toiminta ja sitoutetaan yritykset. Käyttöön voidaan ottaa jokin 
valmis laatuohjelma, esim. DQN (Destination Quality Network) 

Aika 2-3 – vuotinen ohjelma, esim. 2012–2014, jonka jälkeen jat-
kuva seuranta 

Vastuu Tahkon Markkinointi Oy: kehittämisohjelman koordinointi 
Yritykset vastaavat laadun kehittämisestä 

Vaikuttavuus Tahkon vision mukaan yksi tärkeimmistä toimenpiteistä.  
Erinomainen palvelu vahvistaa asiakasuskollisuutta ja antaa 
mahdollisuuden nostaa kannattavuutta. 

€ Alk. 100.000 €/aluetason ohjelma (dqn.fi) 
Mahdollisuus hankkeistaa, yrityskohtaisiin ohjelmiin voi saada 
tukea 

Priorisointi 

 
Sesonki 
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PALVELUIDEN LAATU 
Tahko-akatemia 
 
Toteutus Järjestetään Tahkon työntekijöille talvi- ja kesäsesongin alka-

essa Tahkon yhteinen koulutuspäivä alueen tarjonnasta ja toi-
minnoista. Päätteeksi ”tentti” Tahko-akatemian suorittamisesta 
(Tahko-passi) sekä valitaan edellisen kauden paras asiakaspal-
velija. 

Aika Kaksi kertaa vuodessa, alkaen v. 2012 
Vastuu Tahkon Markkinointi Oy 
Vaikuttavuus Tahkon sisäisen tiedonkulun ja yhteishengen parantuminen 

heijastuu asiakkaille laadukkaana palveluna. 
Priorisointi 

 
Sesonki 

 
 
 
 

PALVELUIDEN LAATU 
Inforinki 
 
Toteutus Lisätään yrityskohtaisesti koko Tahkoa koskevien ajankohtais-

ten asioiden ja palvelutarjonnan tiedottamista yritysten työnte-
kijöille.  
Otetaan olemassa oleva Tahkon extranet ahkerampaan käyt-
töön. 

Aika Jatkuvaa 
Vastuu Yritykset vastaavat tiedonkulusta yrityksen sisällä  

Yritykset vastaavat extranetin sisällön ajantasaisuudesta ja 
kattavuudesta 
Kylätoimikunta mukaan extranetin käyttäjiin 

Vaikuttavuus Tahkon sisäisen tiedonkulun parantuminen heijastuu asiakkaille 
laadukkaana palveluna. 

Priorisointi 

 
Sesonki 
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PALVELUIDEN LAATU 
Tuotepaketointi yhdessä lähialueiden yritysten kanssa 
 
Toteutus Tahkon yrittäjät yhteistyössä Kuopion Matkailupalveluiden (Vi-

sit Lakeland) ja Savon alueen muiden matkailuyrittäjien kanssa 
rakentavat yhteisiä tuotepaketteja, sisältönä erityisesti paikal-
linen kulttuuri; ruoka, käsityöt, kalastus, metsästys jne. 

Aika Jatkuvaa 
Vastuu Yritykset, joiden tukena Tahkon Markkinointi Oy 
Vaikuttavuus Paikalliseen kulttuuriin ja elämänmuotoon perustuville tuotteille 

on kysyntää erityisesti kv-markkinoilla. Yhdistämällä voimat 
lähialueiden yrittäjien kanssa saadaan aikaan monipuolisia ja 
laajoja tuotepaketteja jolloin myös Tahkon palvelutarjonta kas-
vaa. 

Priorisointi 

 
Sesonki 

 
 

 

PALVELUIDEN LAATU 
Yhteysliikenteen kehittäminen 
 
Toteutus Pitkäntähtäimen suunnitelma yhteysliikenteen toteutuksesta 

ympärivuotisen sesonkivaihtelun huomioiden. 
Yhteysliikenne lentokentiltä ja rautatieasemalta voi olla joko 
linja- tai charter-liikennettä. 

Aika Suunnitelma v. 2012 
Vastuu Liikennöitsijä vastuussa 

Matkailuyritykset ja/tai Tahkon Markkinointi Oy kompensoi 
Vaikuttavuus Saavutettavuuden parantaminen on oleellinen tekijä kilpailta-

essa Pohjois-Suomen matkailukeskusten kanssa 
Priorisointi 

 
Sesonki 
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11.3 Tahkon keskustan kehittäminen 

Tahkon matkailualueen kaupalliset ja ravintolapalvelut keskittyvät tulevaisuu-
dessa keskustan alueelle tehokkaan rakentamisen tavoin. Tahkon keskustaa 
kehitetään viihtyisänä jalankulkuympäristönä, joka toimii myös suurten ta-
pahtumien areenana. Keskustan ranta-alueita kehitetään viihtyisiksi vapaa-
ajan alueiksi. Seuraavassa on lueteltu toimenpiteitä, joilla tähdätään näihin 
tavoitteisiin. 

 

TAHKON KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 
Viihde-, hyvinvointi- ja kokouskeskuksen rakentaminen 
 
Toteutus Tavoitteena on laadukkaan ja houkuttelevan palvelukeskuksen 

rakentaminen Tahkon ytimeen. Keskuksesta laaditaan alustava 
toteutettavuusselvitys, jossa määritellään keskuksen toiminnot 
ja palvelut sekä arviot kapasiteeteistä, asiakasmääristä ja kan-
nattavuudesta. Keskuksen investoreita haetaan toteuttavuus-
selvityksen avulla. Keskuksen sijoittamiseen varaudutaan ase-
makaavoituksessa. 

Aika Toteutettavuusselvitys v. 2012 
Investoreiden etsintä v. 2012–2013 
Toteutus v. 2014 - 

Vastuu Nilsiän kaupunki: kaavoitus ja toteutettavuusselvitys 
Toteutus yksityisinä investointeina 

Vaikuttavuus Viihde-, hyvinvointi- ja kokouskeskus vahvistaa Tahkon palve-
lutarjontaa ja Tahko-keskuksen muodostumista. 

€ Toteutettavuusselvitys noin 20.000 euroa 
Investoinnin hinta riippuu keskuksen laajuudesta 

Priorisointi 

 
Sesonki 
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TAHKON KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 
Tahkolahden kehittäminen kesäajan ”olohuoneeksi” 
 
Toteutus Tahkolahden pohjukan eli keskusta-alueen rannan suunnittelu 

ja rakentaminen; kiertävä rantareitti ja yhteys Tahkon keskus-
taan (huom. hiihtäjät ja kävelijät), uimarantapalvelut, vesistöi-
hin liittyvien vuokraus- ja ohjelmapalveluiden tukikohta, muut 
ideat (esim. wakeboard) 

Aika Suunnittelu 2012–2014 
Vaiheittainen toteutus 2014–2020 

Vastuu Nilsiän kaupunki: kaavoitus ja infra 
Yritykset: palveluiden tuottaminen 

Vaikuttavuus Tahkon keskusta-alueen välittömän ympäristön kehittäminen 
tukee keskuksen ympärivuotista kehittämistä ja keskusta-
alueen rakentamista viihtyisäksi. 

Priorisointi 

 
Sesonki 

 
 

TAHKON KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 
Tahkon kävelykeskustan kehittäminen   
 
Toteutus Tahkon ydintä kehitetään alueen kehitetään vaiheittain miellyt-

tävänä jalankulkuympäristöksi, joka mahdollistaa tapahtumien 
järjestämisen. Katuympäristöä kehitetään jalankulkupainottei-
sesti ja ajoneuvoliikennettä alueella rajoitetaan vaiheittain. 
Alueen rakentamistehokkuuden kasvattaminen edellyttää tule-
vaisuudessa rakenteellista pysäköintiä kannattavalla yksityisen 
ja julkisen kumppanuuteen perustuvalla toteutusmallilla.   

Aika Kehittämisvaiheittainen suunnittelu 2012-  
Vaiheittainen toteutus 2014- 

Vastuu Nilsiän kaupunki: Kaavoitus ja katuympäristö 
Yritykset ja maanomistajat: Pysäköinnin kehittäminen kump-
panuutena.  

Vaikuttavuus Keskusta-alueen kehittäminen on välttämätöntä Tahkon majoi-
tus- ja palvelutarjonnan kehittämiseksi.  

Priorisointi 

 
Sesonki 
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TAHKON KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 
Viihtyisämpi keskusta 
 
Toteutus Tahkon keskustan viherympäristön laadun parantaminen sekä 

julkisilla että yksityisillä alueilla.  
Uuden leikkipuiston ja palloilukentän rakentaminen.  
Tärkeimpien viher- ja puistoalueiden ylläpito määritellyn hoito-
luokituksien mukaisesti.  

Aika Leikkipuiston ja palloilukentän rakentaminen 2012-2015 
Ylläpidon kehittäminen 2012 -  

Vastuu Nilsiän kaupunki: Leikkipuiston ja palloilukentän rakentaminen 
Kunta, yritykset ja asukkaat: ylläpidon kehittäminen ja hoito 

Vaikuttavuus Tahkon keskusta-alueen välittömän ympäristön kehittäminen 
tukee keskuksen ympärivuotista kehittämistä ja keskusta-
alueen rakentamista viihtyisäksi. 

Priorisointi 

 
Vaikuttavuus 
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11.4 Loma-asutus 

Tahkolle tavoitellaan 20.000 vuodepaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Voidaan 
arvioida, että hotellien ja huoneistohotellien määrä kasvaa nopeimmin ja 
vuonna 2030 niiden osuus 20 % kaikista vuodepaikoista. Vuokrattavia loma-
asuntoja ja muita loma-asuntoja olisi molempia 40 %. 

 

LOMA-ASUTUS 
Saarten ja ranta-alueiden käyttöönotto loma-asutukseen 
 
Toteutus Syvärin saarien ja ranta-alueiden hallittu ja vaiheittainen käyt-

töönotto loma-asumiseen. Yleis- ja asemakaavoituksen sekä 
kunnallistekniikan suunnitelmien lisäksi saarten alueille laadi-
taan toteutussuunnitelmat, jotka ohjaavat kunnallisteknisten 
investointien ja tontinluovutuksen aikataulua.  
 
Loma-asuntomessujen järjestäminen vuonna 2015 Kalkkisaa-
ressa 

Aika Kalkkisaari: rakentaminen 2013 –  
Kylmäsaari: rakentaminen 2015 – 
Syvärin saaristo: rakentaminen 2020 -  

Vastuu Nilsiän kaupunki: kaavoitus ja infran rakentaminen (kaupunki 
varautuu huomattaviin kunnallisteknisiin investointeihin saar-
ten hyödyntämistä varten) 
Majoituskapasiteetin rakentaminen yksityisinä investointeina 

Vaikuttavuus Saarten ja ranta-alueiden käyttöönotto luo uutta kysyntää ja 
kiinnostavuutta Tahkoa kohtaan. Vahvistaa ympärivuotisuutta 
ja erottaa Tahkon muista hiihtokeskuksista. 

Priorisointi 

 
Sesonki 
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LOMA-ASUTUS 
Hotelli- ja huoneistohotellirakentaminen 
 
Toteutus Monipuolisen, riittävän ja sijainniltaan houkuttelevan tonttiva-

rannon kaavoittaminen hotelli- ja huoneistohotellirakentamisen 
tarpeisiin rakennusliikkeille, rakennuttajille ja yrityksille.  
 
Nykyisten hotellien laajennukset ja yhden uuden hotellin ra-
kentaminen, tavoitteena yhteensä 3.400 uutta vuodepaikkaa v. 
2030 mennessä. 

Aika v. 2012 - 
Vastuu Nilsiän kaupunki: kaavoitus 

Majoituskapasiteetin rakentaminen yksityisinä investointeina 
Vaikuttavuus Uusi rakentaminen lisää ja monipuolistaa Tahkon majoituska-

pasiteettia. Samanaikaisesti on nostettava nykyistä käyttöas-
tetta.  

Priorisointi 

 
Sesonki 

 
 

 

LOMA-ASUT 
Mökkimajoituksen rakentaminen 
 
Toteutus Monipuolisen ja riittävän tonttivarannon kaavoittaminen pää-

osin yksityisten loma-asuntorakentajien ja vuokrattavan mök-
kimajoituksen tarpeisiin eri puolille Tahkon aluetta.  
 
Tavoitteena yhteensä 8.000 uutta vuodepaikkaa vuoteen 2030 
mennessä (yht. 1000 tonttia mökkimajoituksen tarpeisiin). 

Aika v. 2012 - 
Vastuu Nilsiän kaupunki: kaavoitus 

Majoituskapasiteetin rakentaminen yksityisinä investointeina 
Vaikuttavuus Uusi rakentaminen lisää ja monipuolistaa Tahkon majoituska-

pasiteettia. Samanaikaisesti on nostettava nykyistä käyttöas-
tetta. 

Priorisointi 

 
Sesonki 

 
 

 

 



FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 81(91) 
 
 
 29.12.2011  
 
 
11.5 Tahkon asiakkaat 

Tahkolla, niin kuin kaikissa Suomen matkailukeskuksissa, kasvua on haettava 
jatkossa entistä voimakkaammin kansainvälisiltä markkinoilta. Tahkolla on 
kuitenkin potentiaalia kasvattaa myös kotimaisten matkailijoiden markkina-
osuutta, mikäli se pystyy entisestään parantamaan saavutettavuuttaan, pal-
velutarjontaansa ja laatua.  

TAHKON ASIAKKAAT 
Markkinointi ja myynti kansainvälisille markkinoille 
 
Toteutus Kansainvälisten asiakasmäärien lisääminen Venäjältä, Saksasta 

ja muualta Keski-Euroopasta. 
Yritysten yhteishanke, esim. vientirengas 
Yhteismarkkinointi Kuopion Matkailupalvelun kanssa (visitlake-
land.fi) 
Henkilöstön kouluttaminen (kieli, kulttuuri) 

Aika v. 2012 -  
Vastuu Tahkon Markkinointi Oy ja Kuopio/Lakeland 

Yritysten yhteishanke 
Vaikuttavuus Markkinointi ja myynti kansainvälisille markkinoille on resurs-

seja vaativa, mutta välttämätön toimenpide, jotta Tahkon ul-
komaalaisten asiakkaiden määrä saadaan tavoitellulle tasolle 
(24 % vuonna 2030). 

Priorisointi 

 
Sesonki 

 
 

 

TAHKON ASIAKKAAT 
Tahkon Markkinointi Oy:n roolin vahvistaminen 
 
Toteutus Markkinoinnin lisäksi Tahkon Markkinointi Oy:lle myös muita 

asiakashankintaan liittyviä toimenpiteitä ja enemmän vastuuta 
kokoavana toimijana mm. palvelutarjonnan ja sen laadun ke-
hittämisessä 

Aika v. 2012 -  
Vastuu Tahkon Markkinointi Oy 
Vaikuttavuus Tahkon vahva kansainvälistyminen ja kilpailukyvyn vahvista-

minen matkailukeskusten joukossa edellyttää päämäärätietois-
ta yhteistyötä ja sen tukena tarvitaan Tahkon Markkinointi 
Oy:n kaltaista organisaatiota, joka koordinoi markkinoinnin li-
säksi myös laadun kehittämistä ja palvelutarjonnan laajenta-
mista. 

Priorisointi 

 
Sesonki 
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TAHKON ASIAKKAAT 
Tapahtumien lisääminen Tahkolle 
 
Toteutus Tapahtumat voivat olla joko Tahkolla itse luotuja ja toteutettu-

ja tai sitten Tahkolle houkutellaan erilaisia tapahtumia, kuten 
kokouksia, kokoontumisia, kurssitapahtumia, liikunta-, kulttuu-
ri- ja viihdetapahtumia jne. 

Aika v. 2012 -  
Vastuu Perustettava tapahtumatuotantoyhtiö 
Vaikuttavuus Tapahtumat tuovat Tahkolle lisää asiakkaita ja näkyvyyttä eri-

tyisesti kesäaikaan sekä sesonkien alku- ja loppupäähän. 
Tahkolle perustettu tapahtumatuotantoyhtiö toimii aktivaatto-
rina tai neuvottelujen avaajana, kun Tahkoa tarjotaan erilais-
ten joukkotapahtumien pitopaikaksi. 

Priorisointi 

 
Sesonki 

 
 

 

TAHKON ASIAKKAAT 
Tahkon brändistrategia 
 
Toteutus Jotta Tahko voi tulevaisuudessa todella erottua kilpailueduil-

laan, on Tahkon brändiä kehitettävä ja vahvistettava syste-
maattisen brändityön tuloksena. 

Aika v. 2012 -  
Vastuu Tahkon Markkinointi Oy 
Vaikuttavuus Tahkon brändiä kirkastetaan erityisesti Tahkon kansainvälisen 

markkinoinnin sekä investoreiden saamisen tueksi. Myös palve-
lutarjonnan laajentaminen ja Tahkon kehittämisen kytkeminen 
alueelliseen kehittämiseen ja yhteistyöhön edellyttää vahvaa 
brändiä. 

Priorisointi 

 
Sesonki 
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11.6 Muut 

MUUT 
Tahkon alueen yleiskaavan laatiminen 
 
Toteutus Tahkon yleiskaavan päivittäminen ja laajentaminen alueen ke-

hittämistavoitteita ja -suunnitelmaa vastaavaksi. 
Aika v. 2012 - 2014 
Vastuu Nilsiän kaupunki 
Vaikuttavuus Varmistaa pitkäjänteisen maankäytön toteuttamisen ja yksi-

tyiskohtaisemman suunnittelun Tahkolla. 
Priorisointi 

 
Sesonki 

 
 

MUUT 
Investoreiden hankinta 
 
Toteutus Sijoittajatapahtumat Tahkolla 

Viestintää potentiaalisille investoreille 
Lobbausta areenoilla ja tapahtumissa, joilla potentiaalisia in-
vestoreita 

Aika v. 2012 -  
Vastuu Tahkon Markkinointi Oy 

Nilsiän kaupunki 
Vaikuttavuus Tavoitteena on saada Tahkolle myös ulkopuolista pääomaa in-

vestointien toteuttamiseksi.  
Priorisointi 

 
Sesonki 
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MUUT 
Kestävän ja turvallisen liikkumisen pilottihanke  
 
Toteutus Kokonaisvaltaisen liikkumisympäristön kehittämishanke, jonka 

yhteydessä kehitetään Tahkon joukko- ja kevyttä liikennettä. 
Hankkeessa korostetaan alueen toimijoiden tiedotusyhteistyötä 
ja jatkuvaa liikkumisen turvallisuuden ja kestävyyden edistä-
mistä.  

Aika Hankeidea, rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen 2013 – 
2014  
Toteuttaminen kehittämishankkeena 2015 - 2017 

Vastuu Nilsiän kaupunki: hankeidean kehittäminen 
Toteuttaminen yhteistyöhankkeena.  

Vaikuttavuus Tahkon liikkumisympäristön kehittäminen pilottihankkeena  
Priorisointi 

 
Sesonki 

 
 

MUUT 
Tahko 2030 – kehittämissuunnitelman toteutumisen seuranta 
 
Toteutus Tahkon toimijoista ja kunnan edustajista nimetään ns. Tahko-

tiimi, jonka tehtävänä on  
 seurata, miten suunnitelma toteutuu ja mitä mahdollisesti 

on jäämässä toteutumatta 
 arvioida suunnitelman toteutumisen vaikutuksista elinkei-

noihin ja kuntatalouteen 
 ylläpitää Tahko 2030 -suunnitelmaa matkailun kehittämisen 

keskeisenä työkaluna ja antaa perusteita suunnitelman vä-
lipäivityksille 

Aika v. 2012–2030 
Vastuu Tahkotiimi 
Vaikuttavuus Seuranta varmistaa Tahkon kehittämissuunnitelman toteutumi-

sen ja tarkoituksenmukaisen päivittämisen. 
Priorisointi 

 
Sesonki 
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11.7 Toimenpiteet aikajanalla 
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Kuva 19. Yhteenveto toimenpiteistä aikajanalla ja prioriteetin mukaisesti ryhmiteltynä.  
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12 TAHKON KEHITTÄMISEN VAIKUTUKSIA  

Tahkon kehittämisen myötä syntyvät investoinnit ja matkailutulon kasvu syn-
nyttävät merkittäviä vaikutuksia Pohjois-Savon talouteen ja työllisyyteen.  

12.1 Arvio Tahkon kokonaisinvestoinneista 

Tahkon kehittämissuunnitelman mukaiset suorat kokonaisinvestoinnit olisivat 
noin 665 M€. Arvio on suuntaa antava ja investointien toteutuvaan määrään 
vaikuttaa lisäksi suurimpien yksittäisten investointien, kuten viihdekeskuksen 
suunniteltu palvelutaso. Suuntaa antavassa arviossa ei ole otettu huomioon 
kaikkia saarten käyttöönotosta, siltojen rakentamisesta tai venepaikkojen ra-
kentamisesta aiheutuvia kustannuksia, koska niissä kustannukset ovat voi-
makkaasti sidoksissa myöhemmin valittaviin rakennusratkaisuihin. Kehittä-
missuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi Tahkon alueella syntyy 
investointeja jatkuvasti mm. korjausrakentamisesta, toimintojen kehittämi-
sestä sekä välillisistä investoinneista.  

Tahkon kehittämisen myötä investoinnit tuovat luonnollisesti alueelle myös 
runsaasti tuloja. Arvio esimerkiksi alueen tontinmyyntitulosta on noin 55 – 60 
M€.  

SUORAT INVESTOINNIT M€ 

Uusien loma-asuntojen rakentaminen 350 

Hotelli-investoinnit ja muu palvelurakentaminen 220 

Kunnallistekniikan rakentaminen (ei sis. siltoja) 25  

Viihdekeskus, ravintolat, kaupat 20 

Urheilu- ja rinnealueet 50 
 
Taulukko 3. Arvio Tahkon kehittämissuunnitelman mukaisista suorista rakennusinvestoinneista. 
 

12.2 Työllisyysvaikutukset 

Rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset koostuvat rakentamisesta eli vä-
littömistä työllisyysvaikutuksista ja rakentamisen vuoksi muilla toimialoilla 
syntyvistä välillisistä työllisyysvaikutuksista. Tilastokeskuksen työpanosker-
toimiin perustuen Tahkon investointien rakentamisen työllisyysvaikutus on 
noin 4 000 henkilöä. Rakentamisen välillinen työllisyysvaikutus, joka muodos-
tuu mm. muiden toimialojen tuotteista, kuljetuksista ja palveluista on suoraa 
työllisyysvaikutusta vastaava, eli noin 4 000 henkilöä.  

Tahkon investointien työllisyysvaikutukset jakautuvat Nilsiän, Kuopion seu-
dun, Pohjois-Savon ja muiden alueiden välille. Rakentamisen aikaisesta työ-
voimasta osa asuu muualla ja tulee Tahkolle vain työvaiheen edellyttämäksi 
ajaksi. Rakentamisen välittömät vaikutukset kohdistuvat suuremmalta osalta 
(n. 60–80 %) Pohjois-Savon maakuntaan, kun taas muut vaikutukset kohdis-
tuvat laajemmalle alueelle. 

Matkailun välittömän työllisyysvaikutuksen muodostavat ne työpaikat, jotka 
tarvitaan matkailijoiden ostamien palvelujen ja tavaroiden tuottamisessa. Vä-
lilliset työllisyysvaikutukset syntyvät, kun välitöntä matkailutuloa saavat yri-
tykset tekevät ostoja alueen muilta yrityksiltä kyetäkseen tuottamaan matkai-
lijoiden kysymiä tavaroita ja palveluja.  
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Mikäli matkailu kasvaa kappaleessa 8.5 esitetyn mukaisesti, vuonna 2030 
matkailu työllistää suoraan ympärivuotisesti 400 henkilöä ja sesonkeina yh-
teensä 800 henkilöä. Nilsiään kohdistuvan kokonaisvaikutuksen suuruuteen 
tulee vaikuttamaan se, kuinka suuri osa matkailijoiden käyttämistä tuotteista 
ja palveluista tuotetaan seudulla. Kyse on siis esimerkiksi siitä, mistä Tahkon 
ravintola tilaa leipomotuotteensa tai minkä kunnan asukkaita Tahkon henkilö-
kuntaan kuuluu. Matkailun työllisyysvaikutukset on edellä arvioitu perustuen 
Tahkon nykyiseen työpaikkamäärään. Ympärivuotisen palvelutarjonnan ja 
asiakasmäärien kasvun kautta tavoitellaan ympärivuotisten työpaikkojen kak-
sinkertaistumista ja sesonkien osalta noin 30 %:n lisäystä vuoteen 2030 men-
nessä. 

Lisääntyvä matkailu parantaa nykyisten yritysten toimintamahdollisuuksia, luo 
mahdollisuuksia uusien yritysten perustamiseen ja tuo uusia työpaikkoja. 
Työllisyyden ja matkailutulon kasvun vaikutus Nilsiälle on erittäin merkittävä. 
Oleellista on myös se, että vaikutukset leviävät Nilsiää laajemmalle alueelle 
Savoon. Mitä enemmän hyödynnetään paikallisia tuotteita ja palveluja, sitä 
suurempi vaikutus matkailulla on alueen talouteen ja elinvoimaan.  

 
12.3 Matkailijoiden rahankäyttö 

 
Matkailijoiden rahankäyttö on arvioitu sen mukaisesti, mitä se olisi vuonna 
2030, jos tavoitteen mukaiset yöpymiset Tahkolla toteutuvat (kappale 8.5). 
Laskelmassa on oletettu, että ulkomaisten matkailijoiden osuus on 24 % sekä 
rekisteröidyistä että rekisteröimättömistä yöpymisistä. Lisäksi on oletettu, et-
tä ulkomaalaiset käyttävät rahaa päivää kohden keskimäärin 80 euroa29. Ko-
timaisen matkailijan rahankäytön on arvioitu olevan 90 euroa päivässä30. On 
huomioitava, että kaikki rahankäyttö ei kohdistu Tahkolle tai lähialueille vaan 
osa jää mm. matkanjärjestäjille ja liikenneyhtiöille. 
 
 

MATKAILIJOIDEN RAHANKÄYTTÖ vuonna 2030 M€ 

Kotimaiset yöpymiset yhteensä 1.078.000 97 

Ulkomaiset yöpymiset yhteensä 340.000 27 

 124 
 

Taulukko 4. Matkailijoiden rahankäyttö vuonna 2030 
 
 

12.4 Tahkon kehittämisen välilliset vaikutukset  

 
Tahkon alueen kehittämisellä, rakentamisella ja matkailutoiminnalla on monia 
välillisiä vaikutuksia Nilsiän, Kuopion seudun ja Pohjois-Savon alueelliseen ke-
hitykseen.  

Matkailijoiden määrän lisääntyminen lisää myös matkailijoiden rahankäyttöä 
alueella. Rahankäyttö kohdistuu matkailutoimialan lisäksi mm. vähittäiskaup-
paan ja muihin palveluihin. Matkailijoiden tekemien vähittäiskaupan ostosten 
myötä alueen ostovoima kasvaa, mikä mahdollistaa vähittäiskaupan parem-
man kannattavuuden ja luo kehitysedellytyksiä alueen ja Kuopion seudun 
kaupallisille palveluille.  

                                          
29 Rajahaastattelututkimus 2010, MEK. 
30 Suomalaisten matkailu 2008, Tilastokeskus. 
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Tahkon kehittämisen myötä kasvava matkailu parantaa monien toimialojen 
nykyisten yritysten toimintamahdollisuuksia, luo mahdollisuuksia uusien yri-
tysten perustamiseen ja tuo uusia työpaikkoja. Työllisyyden ja matkailutulon 
kasvun vaikutus on Nilsiälle ja Kuopion seudulle erittäin merkittävä. Osa vai-
kutuksista leviää myös laajemmalle alueelle Pohjois-Savoon. Mitä enemmän 
Tahkon alueella voidaan hyödyntää paikallisia tuotteita ja palveluita, sitä suu-
rempi vaikutus matkailulla on alueen talouteen ja elinvoimaan.  
 
 

12.5 Tahkon maankäytön kehittämisen vaikutuksia  

 
Tahkon kehittämissuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen aiheut-
taa merkittäviä maankäytön muutoksia, jotka edellyttävät alueen yleis- ja 
asemakaavojen muutoksia. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituk-
sen tulee perustua riittäviin selvityksiin. Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan 
myös kaavojen toteuttamisen vaikutukset.  
 
Tahkon kehittämissuunnitelman yhteydessä laadittu maankäytön kehityskuva 
kuvaa yleispiirteisesti alueen maankäytön strategisia tavoitteita eikä se ole ju-
ridinen kaava. Siten kehityskuvan mukainen maankäyttö tulee tarkentumaan 
mm. selvityksiin ja osallistumiseen perustuen yleiskaavoituksen yhteydessä.  
 
Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu yleispiirteisesti kehityskuvan keskeisiä 
vaikutuksia sekä tunnistettu jatkosuunnittelussa syntyviä selvitys- ja arviointi-
tarpeita.  
 
 

Arvioitavat  
vaikutukset 

Keskeiset vaikutukset 

Asukkaiden ja mat-
kailijoiden määrä  

Kehityskuvan mukainen maankäyttö mahdollistaa 
Tahkon alueella merkittävän lomarakentamisen ja 
majoituskapasiteetin kasvun sekä matkailijamäärien 
myönteisen kehittymisen. Tahkon alueelle tulee to-
dennäköisesti sijoittumaan loma-asumisen lisäksi 
jonkin verran vakituista asutusta. Suurin osa Nilsiän 
asuntorakentamista kohdistuu jatkossakin keskustaa-
jamaan. 

Yhdyskuntarakenteen 
eheys, tehokkuus ja 
taloudellisuus 

Kehityskuvan mukainen maankäyttö muodostaa nau-
hamaisen ja yhtenäisen rakenteen Nilsiän ja Tahkon 
väliselle alueelle. Nauhamainen rakenne mahdollistaa 
olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen te-
hokkaan hyödyntämisen ja joukkoliikenteen kehittä-
misen. Tahkon keskustan kehittäminen tiiviinä käve-
lykeskuksena eheyttää nykyistä osin hajanaista 
maankäyttöä ja vähentää henkilöautoilun tarvetta 
Tahkon ydinalueella. 
 
Kehityskuvassa on osoitettu uusia loma-asuntoalueita 
Syvärin saariin. Erityisesti Tahkon itäpuolisten saari-
en käyttöönotto edellyttää merkittävää infrastruktuu-
rin rakentamista ja kustannusten kattamiseksi to-
dennäköisesti varsin tehokasta rakentamista. Alueen 
yhdyskuntataloudelliset vaikutukset tarkentuvat 
yleiskaavoituksen ja toteutettavuusselvitysten yhtey-
dessä.  
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Palveluiden saavutet-
tavuus  

Kehittämissuunnitelman mukaan alueen keskeiset 
matkailupalvelut sijoittuvat Tahkon keskustaan, jotka 
ovat hyvin saavutettavissa ympäröiviltä loma-
asuntoalueilta eri kulkumuodoin. Alueelle sijoittuu 
myös matkailupalveluihin tukeutuvaa vähittäiskaup-
paa. Suuremmat alueen asukkaita ja myös matkaili-
joita palvelevat vähittäiskaupan yksiköt ja julkiset 
palvelut sijaitsevat jatkossakin Nilsiän keskustassa, 
mikä turvaa vakituisten asukkaiden palveluiden saa-
vutettavuuden.  
 

Maisema ja raken-
nettu ympäristö  

Laaja-alainen rakentaminen ja rinnealueiden laajen-
taminen muuttavat voimakkaasti nykyistä Tahkon 
maisemakuvaa. Kuitenkaan varsinaista lomaraken-
tamista ei sijoitu Tahko- ja Tarpisenmäen selänne-
alueelle. Myös saarien, ranta-alueiden ja siltojen ra-
kentaminen muuttavat Syvärin nykyistä järvimaise-
maa rakentamisalueiden lähistöllä. Alueen kaavoituk-
sen yhteydessä tulee tarkastella tarkemmin maise-
maan kohdistuvia vaikutuksia sekä kiinnittää huomio-
ta maisema- ja ympäristösuunnitteluun. 
  
Kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen 
parantaisi erityisesti Tahkon keskustan rakennetun 
ympäristön laatua, mikäli rakentaminen toteutuu hy-
vätasoisena ja alueen ominaispiirteitä vahvistaen. 
Erityisesti keskusta-alueen asemakaavoituksessa ra-
kentamistavan ohjaamiseen tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota.  

Luonnonympäristö Tahkon alue on luonnonympäristöltään hieno koko-
naisuus ja alueelle on useita luonnon monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaita alueita. Tahkon kehitys-
kuvassa on otettu huomioon yleispiirteisesti alueen 
luonnonympäristö ja arvokkaimmat luontokohteet, 
kuten luonnonsuojelualueet ja tärkeimmät ekologiset 
yhteydet. Suunnitelman yleispiirteisyydestä johtuen 
esim. rakentamisalueille sijoittuvia arvokkaita pie-
nempiä luontokohteita ei ole esitetty yksityiskohtai-
sesti.  
 
Tahkon maankäytön kehittäminen edellyttää monilla 
alueilla tarkempien luontoselvityksien laadintaa. 
Maankäytön vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen 
ja arvokkaisiin luontokohteisiin arvioidaan yleis- ja 
asemakaavojen laadinnan yhteydessä. Kaavoituksen 
yhteydessä tulee myös arvioida hankkeiden vaiku-
tukset läheisiin Natura-alueisiin. 
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Virkistyskäyttö  Tahkon kehityskuvan esitetyt reitistöt muodostavat 
loma-asuntoalueilta hyvin saavutettavissa olevan ko-
konaisuuden. Reitistöt muodostavat myös karttavasti 
erilaisia vaihtoehtoja alueella ulkoileville. Yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa tulee kuitenkin kiinnittää 
erityistä huomiota reitistöjen, liikenneväylien ja rin-
nealueiden yms. risteämisiin. 
 
Kehittämistavoitteiden mukaan Syvärin vesistön mer-
kitys kasvaa alueen virkistyskäytössä, mikä hyödyt-
tää myös nykyisiä vesistön käyttäjiä ja mökkiläisiä. 
Urheilu- ja rinnealueiden kehittäminen turvaa moni-
puoliset harrastusmahdollisuudet ja toimintojen ke-
hittämisen matkailukeskuksessa.  
 

Liikenne Nilsiän ja Tahkon välinen nauhamainen rakenne 
mahdollistaa hallitun liikenneverkon kehittämisen 
olemassa oleviin pääyhteyksiin perustuen. Sääski-
niementie sekä Nilsiän keskustan ja Sieraniemen vä-
linen tieyhteys mahdollistaa joukkoliikenteen hyvän 
saavutettavuuden loma-asuntoalueilta. Sääskinie-
mentien varteen rakennettu erillinen kevyen liiken-
teen väylä toimii koko alueen keskeisenä kevyen lii-
kenteen hyvätasoisena ja turvallisena yhteytenä.  
 
Tahkon keskustan kehittäminen kävelypainotteiseksi 
parantaisi keskustan alueen viihtyisyyttä jalankulki-
jan näkökulmasta ja parantaisi keskusta-alueen lii-
kenneturvallisuutta pitkällä aikajänteellä.  
 
Tahkon kehittämisen liikenteelliset vaikutukset sekä 
tarpeet liikenneympäristön kehittämiselle tulevat tar-
kentumaan yleiskaavan laadinnan yhteydessä.  
 

Ihmisiin kohdistuvat 
vaikutukset  

Tahkon kehittämisellä on merkittäviä vaikutuksia Nil-
siän, Kuopion seudun ja Pohjois-Savon aluetalouteen 
ja työllisyyteen. Tahkon kehittämisen myötä Nilsiän 
keskusta ja Tahkon matkailualue muodostavat yhte-
näisen kokonaisuuden, jonka kehittäminen tuo lisä-
arvoa ja lisää viihtyisyyttä sekä matkailijoille että va-
kituiselle asutukselle. Onnistunut kehittäminen vah-
vistaa myös paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen 
toimintaa.  
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13 SEURANTA 

Tahko 2030 – kehittämissuunnitelman toteutumista ja tarkoituksenmukaista 
päivittämistä varten Tahkon toimijoista ja kunnan edustajista nimetään ns. 
Tahkotiimi, jonka tehtävänä on  

 seurata, miten suunnitelma toteutuu, mitä muutoksia suunnitelmaan teh-
dään ja mitä mahdollisesti on jäämässä toteutumatta 

 arvioida suunnitelman toteutumisen vaikutuksista matkailuun, elinkeinoihin 
ja kuntatalouteen 

 ylläpitää Tahko 2030 -suunnitelmaa matkailun kehittämisen keskeisenä 
työkaluna ja antaa perusteita suunnitelman välipäivityksille 

 
Tahkotiimi kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, esimerkiksi talvi- 
ja kesäsesonkien jälkeen.  Seuranta tapahtuu erilaisten mittareiden avulla, 
jotka on valittu niin, että ne kuvaavat juuri Tahkon keskeisten kehittämista-
voitteiden ja vision toteutumista. Osa mittareista on jo olemassa julkisten or-
ganisaatioiden tai viranomaisten kerääminä (mm. rekisteröityneet yöpymiset, 
verotulojen muutokset) mutta osa on rakennettava Tahkon tarpeisiin. Tällaisia 
mittareita ovat mm. asiakastyytyväisyysmittaukset ja investointien määrän ja 
vaikuttavuuden seuranta. 

Seuraavassa on lueteltu mittareita, joilla Tahkon kehittämissuunnitelman to-
teutumista voidaan seurata: 

 Kävijöiden määrä, viipymä ja alueelle jättämä raha 
 Kanta-asiakkuuksien määrä 
 Asiakastyytyväisyys 
 Työntekijöiden tyytyväisyys 
 Yksityisten investointien määrä 
 Toteutunut rakentaminen vuosittain (loma-asunnot, vuodepaikat, k-m2) 
 Uusien alueiden rakentamiseen riittävä tonttivaranto 
 Käynnissä olevat investointihankkeet ja investoreiden määrä 
 Investointien vaikuttavuus (kustannukset, kapasiteetti, työpaikat yms.) 
 Käyttöasteen muutokset 
 Verotulon muutokset (esim. kiinteistövero) 
 Mediatutkimukset 
 Kampanjakohtaiset tutkimukset 
 
Tahkotiimi päättää, mitkä mittarit otetaan käyttöön ja miten Tahkoa koskevi-
en uusien mittareiden rakentaminen ja käyttöönotto toteutetaan.   
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