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Isolla kynällä

Viikon Viännös

Tahkon osayleiskaavaluonnos 

suitsii kaava-alueen kelkkailua. Kel-

koille on apua odotettavissa valtion 

taholta.

Muinaisen Tahkon ja itsenäisen 

Nilsiän historiassa Kammosen Jus-

si ja Tahko Development Oy haikai-

livat kuskata Siilinjärveltä Yaran kai-

vokselta kipsiä Tahkon korottamisek-

si. Nyt tuo huima idea on hiljaa hau-

dattu, mutta kipsissä on ideaa.

Kainuun puolella, linnuntietä vain 

54 kilometrin päässä Tahkolta, sijait-

see kipsisakka-altaistaan kuulu Talvi-

vaara. Kaivos valuttaa aineitaan tän-

ne Vuoksen vesistön suuntaan.

Idea on tämä, että kun Talvivaara 

saa aikansa touhuta, ovat kaikki sen 

alapuoliset vedet yhtä kipsisakka-al-

lasta ja näin järvillä voidaan ajaa pel-

tipailakalla kesät talvet. Ja kaiken 

kustantaa suurimmaksi osaksi Suo-

men valtio sijoitusyhtiönsä kautta.

Tahkon osayleiskaavaluonnokses-

sa puhuttiin jääparkin poistumises-

ta tulevaisuudesta. Ensiksi havain-

to tuntui luonnonsuojelulliselta, jää-

hän niistä autoista jäälle öljytiploja, 

maantiesuolakikkareita ja muuta ikä-

vää nöyhtää. Takanahan vain oli kes-

kipitkän aikavälin havainto siitä, että 

Syväri täyttyy kipsillä ja muulla Tal-

vivaaran tuotoksella. Autolla voi ajaa 

kipsin päällä.

On kaavaluonnoksessa piirretty 

vaihtoehtoja raideliikenteellekin. Tä-

mäkin asia on otettu todella kauko-

näköisesti huomioon. Kun Syväri 

on pilalla joskus tulevaisuudessa, 

ei mäeltä tulevista kipsivalumis-

takaan tarvitse välittää. Näin yk-

si luonnonsuojelullinen este Tah-

kon korotuksessa on kumottu. Ja 

rautatiekin on maisemaan piirretty.

Näin se vain maailma muuttuu Es-

koseni.

Asiasta kolmanteen. Nilsiän Pitäjä 

ry haluaa nilsia.fi  -nettidomainin hal-

tijaksi. Asiaa on selvitetty kuukausi-

sotalla. Käytännön tasolla siirrolle ei 

ole mitään estettä.

Tällä hetkellä www.nilsia.fi  antaa 

whois-tiedustelulla registrar-infok-

si, että sen omistaa Kuopion kaupun-

ki, nimi domainin takana on Marko 

Oikarinen kaupungin tietohallinnosta 

ja nimiserverit ovat Istekin hallinnas-

sa. Vuonna 1991 myönnettyä domai-

nia on viimeksi rassattu tämän vuo-

den kesäkuun alussa. Domain ei ole 

tällä hetkellä aktiivinen.

Terveiset Lehdon Mikolle, että pis-

tä asioihin vauhtia, niin saadaan oma 

domaini takaisin tänne Nilsiään. Ky-

seessä on lähinnä 

ilmoitusasia.

Kelkkailijan paratiisi

Velimatti Räsänen
velimatti.rasanen@pitajalainen.fi 

Mielipide

Aikoinaan ehdotettu 
mammutti olisi todellakin 
on ollut vuoteen 2010 asti 
Nilsiälle sopiva  symboli. Ja 
tunnuslause; ”Nilsiä – järke-
vän kehityksen tiellä.” 

Hampaansa otus oli Tah-
kon rinteitä tonkiessaan 
maastoon tipauttanut. Ham-
paaton mammutti Nilsiän 
kunnan vaakunassa olisi 
viestinyt kansantajuista rea-
lismia päättäjiin iskeneestä 
epätoivoisesta mammuttitau-
dista ja kyvystä hoitaa sitä. 

Silloin meillä meni lujaa. 
Johto oli päättänyt hankeyh-
tiön kanssa valita Tahkolle 
asiakkaiksi ”kaupunkimais-
ta lomailua” kaipaavat bilet-
täjät,  ”jotka eivät lunta lapioi 
tai osaa takkaan tulta sytyt-
tää”. Rauhallista perhelomaa 
viettävät olisivatkin vain tur-
ha ”marginaaliryhmä”.  Ylin  
virkamiesjohto visioi, että 
”rauhaa ja hiljaisuutta kai-
paavien matkailijoiden paik-
ka ei ole Tahkolla”. 

Visiot ja tavoitteet on nyt 
pantu päälaelleen. Tahkon 
suunnalta vaaditaan alueelle 

rauhaa ja hiljaisuutta.  Hää-
detään moottorikelkat ja 
mönkijät metsään, lasten lii-
kuntaradalla ei enää tarkoi-
tetakaan carting-rataa, vaan 
tehdään luistinrata ja rauhal-
linen perhepuisto. 

Turistien pelätään kavahta-
van jopa ikkunasta näkyviä 
tuulimyllyjä välkytyksineen 
ja tutkitusti  hermoja rassaa-
vaa matalataajuista jyrinää. 

 Netissä tehdyn  asiakasky-
selyn mukaan pelko Tahkol-
la on hyvinkin aiheellinen. 
Yrittäjien näkemykseen yhtyi 
tältä osin myös Tahko 2030 
-loppuraportti. Hyvä juttu, 
että asiakkaita vihdoin kuul-
laan ja kuultua myös ymmär-
retään.

On huomioitava, että me-
lu, joka häiritsee matkailijaa, 
häiritsee myös pysyviä asuk-
kaita samalla tavoin samalta 
etäisyydeltä. 

Näiden melulähteiden si-
joittelussa haja-asutusaluei-
den asumusten ja kylien lä-
heisyyteen pitää muistaa, et-
tä tilastojen valossa tänne on 
helpompi houkutella tuhat 
matkailijaa kuin yksi pysyvä 
asukas. Molemmat ovat kun-

nalle arvokkaita rauhoitet-
tavia suojelukohteita, joiden 
välille ei saa synnyttää etu-
ristiriitaa.

Kuopiossa on nyt nous-
sut kova häly moisesta parin 
miljoonan hankkeesta, vaik-
ka yhdistymissopimus sitout-
taa panostamaan Tahkon ke-
hitykseen. Tuollaiset sum-
mat olisi täällä ennen van-
haan pistetty keneltäkään 
kyselemättä vaikka Guggen-
heimin perustusten suunnit-
teluun stadionmontun reu-
nalle. Pikku asioilla ei val-
tuutettuja vaivattu. Oli ne ai-
koja!

Uusi liikuntapuisto on 
matkailijoille signaali siitä, 
että Tahko kehittyy nyt ta-
vallisen matkailijan tarpeet 
huomioiden. Kiinnostuksen 
säilyttämiseksi jatkossa tar-
vittaisiin jatkossa myös oikea 
”jytkyhanke” Nilsiän pysäh-
tyneisyyden ajan ja haihatte-
lun päätökseksi. 

Ei kuitenkaan sellaista, et-
tä meitä taas harmittomina 
hölmöinä muualla pidetään.

PARTASEKO
Ranta-Sänkimäki

Tahko hiljenee

Rautavaaralla on jo tovin 
eletty kylmä rinki P:n ympä-
rillä, milloin maan hallituk-
sen kylmä käsi kiertyy rok-
katorven ympäri, siis se kun-
tauudistus. Samalla katse on 
ainakin allekirjoittaneella 
pälyillyt naapuriemme suun-
taan. 

Hankamäen risteysvalais-
tuksesta pari kivenheittoa 
länteen päin alkaa Kuopion 
kaupunki, tarkemmin sanot-
tuna sen Nilsiä-niminen kau-
punginosa. 

Kun lukee tätä aviisia use-
ammin, siinä kirjoittavat nil-
siäläiset useinkin; Kuopio lu-
pasi meille sitä, tätä ja tuota. 
Lupauksien lunastamisen si-

jaan se viekin vain meiltä 
näitä, nuita ja vielä korko-
jen kera.

Se Kuopiosta, vaikka sin-
ne olisi vielä yksi päivittäi-
nen linja-autovuoro toistai-
seksi. Ikinuori Paavo Lippo-
nen oli kuulema takavuosi-
na Rautavaara-päivillä vie-
raillessaan kehoittanut mei-
tä suuntaamaan katseem-
me itään, eli Pielisen Karja-
laan, vai pitäisikö nyt jo sa-
noa Kurjalaan.

Niin kauan kuin ihminen 
on liikkunut kahdella jalal-
la, on suosittu kaiken hyvän 
jakamisessa sukulaisia ja ys-
täviä, ennen muita lajitove-
reita. 

Viidakkorumpu vain ker-
too, että itäisessä naapurissa 
se on jo jalostettu niin pitkäl-
le, että joskus lakipykälätkin 
natisee jo liitoksissaan. Li-
säksi nostakoon hän kätensä 
ylös, joka haluaa kaukaisen 
Joensuun sairaalan palvelui-
ta. Se siitä.

Vanhaa sanontaa rääkä-
täkseni: kuopiolaisia emme 
ole, karjalaisia meistä ei tu-
le, olkaamme siis rautavaa-
ralaisia.

Pitäkäämme silti keskus-
teluyhteys auki Ylä-Savon 
suuntaan.

REIJO KILPELÄINEN

Entten tentten

arkistokuva  Päivi Laitinen

Uuden liikuntapuiston lisäksi Tahkolle tarvittaisiin jokin jytkyhanke, toteaa kirjoittaja.
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