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– Tahkosta kehittyy Lapin 
ulkopuolisen Suomen johta-
vin matkailukaupunki, uho-
aa Loikka 2030, eli Kuopion 
toiminnallisen kaupunkiseu-
dun rakennemalli kesäkuun 
puolivälissä vuonna 2012 jul-
kaistussa väliraportissaan.

Tahkon osayleiskaava-
luonnos tukee tätä asiaa. 
Moni, lähinnä sähläämisen 
tasolla ollut asia saa kaava-
luonnoksessa jäntevät raa-
mit ja samalla järkevän rat-
kaisun. Merkittävä osa kaa-
vaa ovat uudet, turvallisuut-
ta painottavat liikennejärjes-
telyt niin autoja, jalankulkua 
ja muutakin moottoriliiken-
nettä ajatellen. 

Tosin on muistettava, että 
kaikki osayleiskaavassa esi-
tetty ei tapahdu heti, vaan ai-
kajänne on pisimmillään jo-
pa pari vuosikymmentä.

Verrattuna nykyiseen käy-
täntöön kaavan sisältämät 
liikennejärjestelyt torppaa-
vat kelkka- ja mönkijäliiken-
teen Tahkon ydinkeskustas-
sa. Kelkoilla ja mönkijöil-
lä ei olisi enää pääsyä muu-
ta kuin erikseen merkityistä 
kelkkatrailerparkeista jäälle 
ja takaisin muutamia muita 
pistoja lukuunottamatta.

Isommat kelkkatraileri-
paikat tulisivat Aholansaa-
ren laiturin lähistölle ja Si-
munalahteen. Pienemmät 
taas Tahkolahden parkkiin, 
Aholansaaren jäätien liitty-
män lähistölle sekä kaavail-
lulle karavaanialueelle.

Polttoaineen jakelu 
pois keskustasta
Oleellinen osa suunnitelmaa 

on nykyisen polttoainejake-
lupisteen siirtäminen kes-
kustan ulkopuolelle, jolloin 
myös kelkat voivat käyttää 
sitä. Kaava esittää tankka-
uspisteeksi Sieraniementien 
risteysaluetta. Muita tankka-
uspaikkoja Nilsiässä on nel-
jä, joista kolme on ydinkes-
kustassa ja yksi kantatie 75:n 
varressa.

Liikennejärjestelmä sinäl-
lään sisältää osayleiskaavas-

sa suuriakin pitkän aikavä-
lin muutoksia. Kaavassa va-
raudutaan muun muassa jää-
parkkeerauksen loppumi-
seen ja sitä kautta suurem-
man keskitetyn pysäköinti-
alueen rakentamiseen aivan 

Tahkon keskustaan. Kaava 
mahdollistaa myös karavaa-
nialueen perustamisen.

Tällä hetkellä Tahkon kes-
kustassa on yhteensä 242 py-
säköintipaikkaa. Ne jakautu-
vat  Piazzan aukion, Sokos-
hotellin yläpihan ja Span kes-
ken. Vertailun vuoksi Kuopi-
on toriparkkiin mahtuu ny-
kyisin 1280 ajoneuvoa.

Kaavassa ovat esillä mökki-
alueen läpiajon hallinta, keski-

tetty lipunmyynti ja jopa uuden 
tuolihissin rakentaminen.

Kevyt liikenne 
omille väylilleen
Kevyen liikenteen väyliä ha-
lutaan kehittää ja niiden kaut-
ta muodostaa myös lenkkeili-
jöille mieleisiä ympyräreitte-
jä. Nyt ongelmana on samoil-
le väylille pakattu auto- ja ja-
lankulkuliikenne. 

Kesäistä golfautorallia ha-
lutaan suitsia valistuksel-
la  ja painottamalla sitä to-
siasiaa, että tiellä voi ajaa 
vain maantiekäyttöön rekis-
teröidyllä ”golfkärryllä”.

Tällä hetkellä Tahkon ke-
vyen liikenteen ”järjestelmäs-
tä” puuttuvat pohjois- ja etelä-
suuntaiset rinnakkaisreitit esi-
merkiksi Kierminkalliolta ho-
tellille, Puustilan suunnasta 
hotellille sekä vanhalta golf-
kentältä kylpylän itäpuolta Tu-
rusenharjuntielle.

Jalankulkijoiden kannal-
ta turvallinen Sääskinie-
mentien alitus on mahdol-
lista vain kahdessa kohtaa, 
Tahkontähden risteyksessä 
ja Tahkolahdentien liiken-
neympyrän eteläpuolella.

Murtomaahiihto on osa 
talvista kevyttä liikennettä. 
Latuverkostoa halutaan ke-
hittää edelleen ja tätä varten 
ollaan perustamassa erillistä 
työryhmää. Ensilumen latua 
kaavaillaan jo talvelle 2014–
2015. Latuverkosto tarvitsee 
lisää ylikulkusiltoja ja myös 
alitusmahdollisuuksia.

Kelkat pois keskustasta

Moottorikelkoille tulee häätö Tahkon keskustan liikenneväyliltä osayleiskaavan myötä.

Tahkon osayleiskaavaluonnos ajaa

”Kaavassa on 
varaus kara-
vaanialueelle.

”Murtomaa-
hiihto on osa 
talvista kevyt-
tä liikennettä.
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”Aikajänne on 
pisimmillään 
jopa pari vuo-
sikymmentä.

Elinkeinolautakunta esittää, 
että yritysten sukupolven-
vaihdokset Rautavaaralla si-
sällytetään valtuustotason ta-
voitteeksi vuodelle 2014. 

Lisäksi lautakunta esittää, 
että kunnan elinkelpoisuu-
den vahvistaminen ja asuk-
kaiden hyvinvoinnin edistä-
minen kirjataan perustetta-
van Rautavaran kehittämis-
säätiön keskeiseksi tarkoi-
tukseksi.

Rautavaaran elinkeino-
lautakunta lähteen tulevaan 
vuoteen 330 000 euron bud-
jettiraamilla.  Vähennystä 
kuluvaan vuoteen on lähes 
kolmannes, 100 000 euroa.

Elinkeinolautakunnan vas-
tuualue on jaettu elinkeino-
toimeen sekä maaseututoi-
meen.

Kuluvana vuonna 60 pro-
senttia lautakunnan menois-
ta, liki 260 000 euroa, on va-

rattu eri avustuksiin.
Tulevan vuoden budje-

tista Laajakaista kaikille 
-hankkeen avustukset vie-
vät valtaosan, reilut 100 
000 euroa.  

Elinkeinojen kehittämi-
seen  budjetissa varataan 50 
000 euroa, elinkeinoyhteis-
työhön 12 000 euroa, kun-
tamarkkinointiin ja yrittä-
jien hankintaan 45 000 eu-
roa ja elinkeinoprojekteihin            

12 000 euroa.
Nuorten työllistämiseen 

ensi vuoden budjetissa va-
rataan  reilut 13 600 euroa. 
Maaseudun osalta tieavus-
tuksiin varataan 27 000 eu-
roa ja vesihuoltoavustuksiin 
kymppitonni.

Lautakunta hyväksyi ta-
lousarvioesityksen ja esit-
tää sitä edelleen kunnanhal-
litukselle ja valtuustolle hy-
väksyttäväksi.

Sukupolvenvaihdokset valtuustotason tavoitteeksi

Rautavaaran kunnanhallitus 
puoltaa elinkeinolautakun-
nan esittämän selvityksen 
laatimista uusien tuotantoti-
lojen rakentamisesta.

Lautakunta esitti lisära-
kentamista teollisuusalueel-
le, sekä palvelukeskuksen 
rakentamista Hankamäen 
risteysalueelle, joka hyödyn-
täisi  risteysalueen ohiajolii-

kennettä. 
Alustavissa kaavailuis-

sa on muun muassa poltto-
aineen jakeluaseman, kahvi-
on sekä sekä elintarvikemyy-
mälän rakentaminen risteys-
alueelle. 

Kunnanhallitus päätti 
puoltaa selvityksen laatimis-
ta vuoden 2013 määräraho-
jen puitteissa.

Kunnanhallitus puoltaa 
tuotantotilojen suunnittelua

”Tankkauspis-
teeksi esite-
tään Sieranie-
mentien ris-
teysaluetta.
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