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2006

Tahko 2030

ehdotus

vaikutus

plussat ja miinukset

liikenne Kirkkotien ja
Koulutien kautta

liikenne siirtyy
liikerakennuksilta
lähemmäs omakoti-,
kerrostalo- ja
kouluympäristöä

kävelykeskusta

yhtenäistää liikkeiden
välistä tilaa

+ Kaupallinen ydinkeskusta rauhoittuu
autoliikenteeltä
- Nilsiän mittakaavassa isot
liikennemäärät siirtyvät
häiriöherkemmille väylille.
+ Postitalon asema katukuvassa
vahvistuu, torialue jatkuu lounaaseen
ja yhdistyy puukujanteella sataman
alueeseen

yhteys satamaan

vahvistaa alueen
liittymää rantaan,

+ matkailu vahvistuu

takapihat esille, julkisivut
vastakkaisella puolella

- merkittäviä julkisivumuutoksia
monessa rakennuksessa

alueen viimeinen
omakotitontti häviää
liikekiinteistöjen väleissä
olevista
pysäköintialueista
voidaan luopua

- käyttöaste ja saavutettavuus:
pysäköintikulttuurimuutos

lähestyminen
liikerakennusten
takapihojen puolelta
pysäköintilaitos
pysäköinti on ohjattu
uuden liikerakennuksen
kattopysäköintiin
virastotalon yhteyteen on
osoitettu lisärakentamista
S-marketille merkittävä
liiketilalaajennus
matkakeskuksen sisältävä
rakennus torin kulmalle

•
•
•
•

8

- suuri investointi ei täysin huomioi
nykyratkaisujen korkoeroja,
pysäköintikulttuurimuutos

torialue jäsentyy

+ ydinkeskustan alue tiivistyy
- tilojen tarve ja käyttöaste

rakenne tiivistyy

- laajentamistarve ei tiedossa

selkeyttää julkista
liikkumista

- saavutettavuus
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tontti

kpl

omistus:
kaupunki/
yksityinen

heti toteutettavissa (ei ole olevasta rakenteesta
tai piha/peltokäytöstä johtuvia esteitä,
kunnallistekniikka on rakennettu)

Y

1

0/1

1

TY/TT

7

3/4

3:3 / 4:4

AK

2

1/1

1:1 / 1:1

AL

3

2/1

2:2 / 1:1

AR

9

3/6

3:2 / 6:4

AP

17

1/16

1:1 / 16:7

AO

94

24/70

24:14 / 70:42

AO
AP
AR
AK
AL

10

kpl

tonttien tarve /vuosi

riittävyys (v)

24
1
3
1
2

6
0,1
1
0,25
0,1

4
10
3
4
20
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1

Halssin kangas

2
3
4
5

Teollisuusalueen puistikko
Uitinpuron lähivirkistysalue
Lusperintien puistikko
Simolanlahden uimaranta

0,7
10,2
0,6
0,7

6

Rantapuisto (koillinen)

1,5

y

7
8

Vellikellonpuisto
Hukkalan rantapuisto

1,6
6,2

k
y

9
10
11
12

Lähdepuisto (Härkälähde)
Hukkalanpuisto
Rantapuisto (kaakkoinen)
Rantapuisto (itäinen)

7,6
2,1
0,9
1,6

y/k
k
y
k

13

Kyllikinpuisto (lounainen)

k
y/k

14
15
16
17
18
19
20
21

Kyllikinpuisto (koillinen)
Haapaniemen puisto
Pappilanjoen rantapuisto
Jokiharjun lähivirkistysalue
Pieni Kankaisen uimaranta
Nahkurintien puistikko
Kankaisten harjupenger
Mantunsuora, eteläinen
puistikko

6,0
4,8
1,5
6,8
13,2
0,5
0,5
0,7
0,08

k
y
y/k
y
y
k
k

22

Kirkkopuisto ja urheilukenttä

5,5

23
24

Rauhanpuisto
Keskisen lähivirkistysalue

1,5
5,5

61

VR, VU; kenttä ja
huoltorakennus
P: ul lentopallokenttä,
käytännössä
puoliavoimen, metsän
oloinen, pari
hiekkapolkua alueen
halki,
P: ul leikkipaikka, useita
välineitä, ainoa kaavan
kolmesta toteutuneesta
ul alueesta, käytössä.

uimaranta

VU: lentopalloalue,
matonpesupaikka, yms.

ns. pappilan uimapaikka

VU: täysimittainen
urheilukenttä, alueen
keskuskenttä, U: alueen
ainoa kaukalo

k

k
k
k
k

k

y
y/k

17

Halssin pallokenttä,
kivituhkakenttä
110x65m

Pukukopit,
kiikku,beach
volleykenttä
toteuttamaton,
osa tontteja
tulevaisuudessa
keskeisin sijainti

x

x
x

osa tontteja
keskuspuisto,
keskusleikkipaikka
(5 leikkivälinettä)
keskuspuistoa
Haapaniemen
harjoitusnurmikenttä

x

toteuttamaton

x
x
x
x

pukukopit
tontilla

x

sähkölinjan vuoksi
tarpeen
Kankaisen
lähiliikuntapaikka,
Yleisurheilu,pallokent
tä/luistelualue/laukai
supääty, kuntopolku
/hiihtolatuverkko
uimaranta,
talviuintipaikka wc ja
pukutilat
toteuttamaton

x
x
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nimi

pintaala (ha)

syvyys
(suurin)
(- ei tiedossa)

pinnan
taso

laatu

Syväri

8074

-

94,20 96,65

ruskeavetinen

Valkeinen
Kaipainen

18,4
12,9

4,6

101,9
99,0

ruskeavetinen
ruskeavetinen

Iso-Kankainen

20,7

8,3

101,9

ruskeavetinen

Pieni-Kankainen

5,9

12,4

101,9

ruskeavetinen

Ahvenuksenlampi

3,6

4,9

102,2

ruskeavetinen

Haukijärvi

6,1

4,0

109,7

ruskeavetinen

Pieni-Haukijärvi

3,0

3,0

110,9

ruskeavetinen

Soidinlampi

3,0

8,2

117,0

ruskeavetinen

Kolmilammit

2,2

12

117,3

karu ja
kirkasvetinen

Iso-Loutteinen

2,3

-

137,7

ruskeavetinen

Kuikkalampi

1,3

-

102,1

ruskeavetinen

Pirttilampi

0,1

-

~98

ruskeavetinen

Tervalampi

0,5

-

103,2

ruskeavetinen

Mutalampi

0,8

-

118,4

ruskeavetinen

Pahalampi

1,6

-

115,6

ruskeavetinen

muuta
säännöstelty

3 kpl
harjulampia
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kohde

osoite

kuvailu

tarve

korjaamo

Verstastie 11

toiminnassa

selvitystarve

autokorjaamo

Puusepäntie 28

ei toimintaa

selvitystarve

autokorjaamo,
toiminnassa
kylmäasema,
toiminnassa
huoltoasema,
toiminnassa

arvioitava tai
puhdistettava, aluetta
puhdistettu

Nilsiän autohuolto Oy

Nilsiäntie 72

Teboil

Nilsiäntie 56

Nilsiän Autoapu / K.
Hartikainen

Pisantie 7

entinen Kesoil

Nilsiäntie 79

entinen huoltoasema, ei
toiminnassa

puhdistettu, jaskakohde 73300-7-80707

kirkonkylän ampumarata

Varpaisjärventie
(336)

ei käytössä,
puhdistuksesta/poistosta
ei tarkempaa tietoa

ei puhdistustarvetta

Tahkovuori Oy
(Entinen tieliikelaitos,
Nilsiän tukikohta)

Laitisenmäentie 11

Kone-Turunen

Välitie 5

Kuopion tilakeskus

Sepontie 97
Syvärintie 33

yksityinen
polttoainesäiliö,
poistettu
maansiirtokoneiden
korjaamo, toiminnassa
(aiemmin kemiallinen
pesula)
öljy- ja
kemikaalivahinkoalueet

selvitystarve
selvitystarve

ei puhdistustarvetta

selvitystarve
ei puhdistustarvetta

PeeÄssä

Nilsiäntie 77

polttoaineiden
jakeluasema,
toiminnassa

kunnan rivihalli

Tahkotie 4

varikko, toiminnassa

selvitystarve

Nilsiän Sora Oy:n multaasema (entinen Syvärin
betoni Oy)

Valkeiskylä 50

nyt maa ainesvarastokäytössä, aiemmin sementti- ja betonituotteiden valmistusta, ei selvitetty tarkemmin

selvitystarve,
mahdollisesti ei
puhdistustarvetta

Nilsiän
maatalouskonekorjaamo
(Konekorjaamo
Laakkonen)

Pirttilammentie 6

toiminnassa

selvitystarve

energialaitokset ja polttonesteiden varastot,
toiminnassa
toiminta loppunut,
mahdollisesti ajettu pois,
varmaa tietoa ei ole

selvitystarve

Savon voima,
lämpökeskus

Simolantie 7

Keskustan vanha
kaatopaikka

Kiertokuja

Savon voima,
lämpökeskus

Puusepäntie 6

energialaitokset ja
polttonesteiden varastot,
toiminnassa

selvitystarve

Nilsiän osuusmeijeri

Ukko-Paavontie 3

moottoriajoneuvojen huolto
ja korjaus, ei toiminnassa

ei puhdistustarvetta, alueelle rakennettu kerrostalon talousrakennus

selvitystarve
ei puhdistustarvetta,
pidettävä mukana informatiivisuuden takia

seurakuntatalon
rakennustyömaa

Nilsiäntie 59

öljy- ja
kemikaalivahinkoalueet

ei puhdistustarvetta

Nilsiän autokorjaamo

Laitilantie 20

ei toimintaa

selvitystarve

Jokilahden kyllästämö

Nilsiänlahti,
Pappilanjoen suu

ei enää olemassa

ei puhdistustarvetta

Varikko, S. Jouslahti

Nilsiäntie 60

ei toiminnassa

selvitystarve

Teboil

Varpaisjärventie
(204)

polttonesteiden
jakeluasema, toiminnassa

vanha kaatopaikka

Vuotjärventie
(200)

poistunut käytöstä 1996,
maisemoitu hienojakoisella
moreenilla, tarkkailuohjelma
laadittu, vesienseurannassa
(pohjavesien tarkkailu)

arvioitava tai
puhdistettava
Alueelle ei voi osoittaa
pintarakenteet ja kaasunkeräysjärjestelmät rikkovaa toimintaa. Lisäksi tulee pitää suhteellisen
puhtaana kasvillisuudesta /suurista puista.

Tahkoauto Oy

Huoltamontie 2

romuttamo, toiminnassa

arvioitava tai
puhdistettava

Huoltamontie 4

polttoaineiden
jakelupiste ja huoltamo
toiminnassa

arvioitava tai
puhdistettava

ST1-huoltamo / Neste
markkinointi Oy
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asukkaita
(x 2,5)

asuntoja
(kpl)

riittävyys
(v)

tonttien
tarve/vuosi

AO tä-ra

11,5
(7,2/3,3/1)
8,25
(16,5x0,5)

kpl

pinta-ala
(ha)

AO vapaat
(heti/tarvittaessa/muut)

125

6

21

125

312

112

6

19

112

168
(112x1,5)

yht. 40

yht.
237

AP vapaat

3,8

18

0,5

36

36

90

AP tä-ra

2
(4x0,5)

20

0,5

40

40

100

yht. 76

yht.
76
90

0

0

yht. 9

yht.
36
24

60
90

AK vapaat

1

2

0,25

8

AK tä-ra

0,2
(0,4x0,5)

3

0,25

12

36

yht. 20

yht.
60

yhteensä vapaat

20,9

154

221

552

yhteensä tä-ra:t

10,45

135

188

358

kaikki yhteensä

31,35

409

910

alue

Hukkala, länsi

1

2,0

1,2

8

1, 25

20

Hukkala, itä

2

5,8

3,5

23

3,75

57

Simolan
laajennus

3

4,3

2,6

17

2,75

43

Pajuniemi, (res.)

6

12,5

7,5

50

8,25

125

4

13,4

8,0

53

9

132

10

7,0

4,2

28

4,5

70

9

5,9

3,5

23

3,75

57

7

11

6,6

44

7,25

110

5

5,7

3,4

22

3,75

55

8

4,1

2,4

16

2,5

71,7

42,9

284

Haapaniemi,
pohjoinen, (res.)
Haapaniemi
itäinen, (res.)
Haapaniemi
etelä, (res.)
Haapaniemi,
lounas, (res.)
Mäntyrinne,
kaakko (res.)
Mäntyrinne,
luode (res.)
yhteensä

34

asukkaita
(Bx2,5)

36

0

riittävyys
vuotta A/0,9
ha/vuosi

9

0

(B) tontteja
a1500m²
(kpl)

1

0

(A) rakenta
miseen
(60% ha

9

0

pinta-ala
(ha)

4,6

AR tä-ra

järjestys

AR vapaat

40
709
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taajama-asukkaat
nykyiset (tilanne 1.1.2016)
asukaslisäys, kun olevat vapaat tontit
rakennetaan
asukaslisäys, kun tä-ra:t rakennetaan

0-15
(14%)

16-64
(52%)

65+
(34%)

472

1687

1107

552

77

287

188

358

50

186

121

asukaslisäys yhteensä

910

127

473

309

ilman uusia aluevarauksia kaikki yht

4176

599

2160

1416

asukkaat, kun uudet tontit uusilla aluevarauksilla
rakennetaan
uudet asukkaat yhteensä, kun kaikki käytettävissä olevat tontit rakennetaan
kaikki yht

35

kpl
3266

709

99

370

241

1619

226

843

550

4885

698

2530

1657
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maaperä

toteuttamisen
taloudellisuusjärjestys

yhd.kuntatal.
edullisuus

toimivuus (etäisyys)
uutta katuverkkoa

viihtyisyys

liikennevaikutus

hulevesien
käsittelymahdollisuus

rajoitteita

Hukkala, länsi, y

hienojakoinen

1

++

0

++

0

+

pelto

Hukkala, itä, y

hienojakoinen

2

++

0

++

0

+

pelto

Simolan laajennus, y

hienojakoinen

3

+

+

+

+

+

pelto

uudet
asuinaluevaraukset
y = yksityinen
k = kaupungin

Pajuniemi, yk

hienojakoinen

6

+

+

+

++

+

pelto

Haapaniemi, pohjoinen yk

hienojakoinen,
itäosa savi

4

+

++

+

+

+

metsä

Haapaniemi itäinen,yk

hienojakoinen

10

+

++

+

+

+

lähellä
suojelualue

Haapaniemi etelä, y

kallioinen

9

+

++

+

+

+

Haapaniemi, lounas

hienojakoinen ja
kallioinen

7

+

++

+

+

+

pelto

Mäntyrinne, luode, y

hienojakoinen,
pohjoisosa karkea

5

+

+

+

+

+

pelto

hienojakoinen

8

++

0

+

+

+

metsä

Mäntyrinne, kaakko, yk

37
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asemakaavoituksen yhteydessä.
kohdan
tarkennus

katu

perustelu

toimenpiteitä

asuinalueen
rauhoittaminen
läpiajoliikenteeltä,
vaaralliseksi koetun
liittymän poistaminen
kävelykylän
vahvistaminen,
liikenneturvallisuuden
parantaminen

Uitintie

liittymä
Simolantielle

Syvärintie

koulukeskuksen
kohdalta

LaitilantieVanhankirkontie

katujen välinen
alue sataman
puolella

asuinalueen
rauhoittaminen
läpiajoliikenteeltä

kääntöpaikka,
mahd.
huoltoajoväylä
matonpesupaikalle

KoulupolkuMeijerintie

katujen välinen
alue sataman
puolella

asuinalueen
rauhoittaminen
läpiajoliikenteeltä

kääntöpaikka,
mahd.
huoltoajoväylä
satamaan

11,5
3,8
4,6
1

liikennetuotos

8,25
2
0
0,2
10,45

312
90
90
60
552
168
100
0
90
358

383
110
110
73
679
206
123
0
110
439

31,35

409

910

(910x 1,99 x0,79x1,22):1,56

20,9

yhteensä
olevat kaikki
yhteensä

katkaisu:
reunakivi,
pyöräkatokset ja
istutukset

125
36
36
24
221
112
40
36
24
188

yhteensä
AO tä-ra
AP tä-ra
AR tä-ra
AK tä-ra

asukkaita

AO
AP
AR
AK

asuntoja
(kpl)

pinta-ala
(ha)

olevat, vapaat
rakennuspaikat

katkaisu

1118 ajon./vrk

Liikennealueet

uudet

B
liikennetu
liikenne
otos
tuotos

asukkaita
(Bx2,5)

tontteja
(kpl)

pinta-ala
(ha)

alue

katu, johon liikenteen
pääpaine kohdistuu

Hukkala, länsi

2,0

8

20

31

Hukkala, itä

5,8

23

57

88

Syvärintie, Hukkalantie

Simolan laajennus

4,3

17

43

66

Lusperinkuja, Simolantie

Pajuniemi

12,5

50

125

193

Lusperinkuja, Simolantie

Haapaniemi,
pohjoinen

13,4

53

132

204

Haapapolku,
Leväniemenetie, Kalevantie

Haapaniemi itäinen

7,0

28

70

108

Keinolansaarentie,
Leväniementie, Kalevantie

Haapaniemi etelä

5,9

23

57

88

Tiirilahdentie

Haapaniemi, lounas

11

44

110

170

Tiirilahdentie

Mäntyrinne, kaakko

5,7

22

55

85

Puolukkapolku, Saarnitie

Mäntyrinne, luode

4,1

16

40

62

Tuomitie, Saarnitie,
Mustikkarinteentie

71,7

284

709

1095

uudet kaikki
yhteensä ajon./vrk

Syvärintie, Hukkalantie

(709x2,5x0,79x1,22):1,56
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kev.liikente
en verkko
- puute
+ hyvä

etäisyys
keskustasta
(m)

asukkaita
(Bx2,5)

tontteja
a1500m²
(kpl) = B

alue

vaikutus pyöräilyyn ja kävelyyn

8

20

600

+/-

etäisyydellä, joka lisää
jokapäiväistä kevyttä liikennettä

Hukkala, itä

23

57

800

+/-

etäisyydellä, joka lisää
jokapäiväistä kevyttä liikennettä

Simolan laajennus

17

43

2500

+/-

satunnaista lisäystä

Pajuniemi, (res.)

50

125

2800

+/-

satunnaista lisäystä

Haapaniemi, pohj.

53

132

1500

+

etäisyydellä, joka voi lisätä
jokapäiväistä kevyttä liikennettä

Haapaniemi itäinen, (res.)

28

70

1700

-

etäisyydellä, joka voi lisätä
kevyttä liikennettä

Haapaniemi etelä, (res.)

23

57

2000

-

satunnaista lisäystä

Haapaniemi, lounas

44

110

1800

-

etäisyydellä, joka voi lisätä
jokapäiväistä kevyttä liikennettä

Mäntyrinne, kaakko (res.)

22

55

1500

-

etäisyydellä, joka voi lisätä
kevyttä liikennettä

2200

-

satunnaista lisäystä

Hukkala, länsi

Mäntyrinne, luode (res.)

16

40

yhteensä

284

709

40
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tarkenne

pituus
(m)

kohde

Virkistysalueet

A

Matintie:
väli PaavontieKoulupolku

B

Hukkalantie

C

Laitisenmäentie:
väli hautausmaan
pysäköintialueVerstastie

455

D

Uitintie:
väli NilsiäntiePeipontie

556

E

Lusperinkuja

377

yhteensä

huomio

priorisointi

100

Tärkeä, edellyttää
tarkempaa suunnittelua

kiireellisin

320

Vaihtoehtoinen
Hukkalanpuiston halki
kulkevalle reitille.
Linjaus katutilan jäsentelyillä
joko olevalle kadulle tai
rakennettava sen viereen.

Tarve syntyy, kun
Hukkalan
täydennysrakennusalue
avautuu.
minimitoteutus:
Keskisentie - Kotipolku
(185 m).
Pidemmän tarve syntyy,
kun ulkoilureitistö
täydennetään
hautausmaan kiertäväksi

Tarpeellinen kokoojakadun
varrella.
Tarve syntyy, kun
täydennysrakennusalue
avautuu.

1808
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verkostoit
uminen

saavutetta
vuus

rakentamis
olosuhteet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Halssin kangas
Teollisuusalueen puistikko
Uitinpuron lähivirkistysalue
Lusperintien puistikko
Simolanlahden uimaranta
Rantapuisto (koillinen)
Vellikellonpuisto
Hukkalan rantapuisto
Lähdepuisto (Härkälähde)

61
0,7
10,2
0,6
0,7
1,5
1,6
6,2
7,6

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

10

Hukkalanpuisto

2,1

+

+

+

11
12
13
14
15
16
17

Rantapuisto (kaakkoinen)
Rantapuisto (itäinen)
Kyllikinpuisto (lounainen)
Kyllikinpuisto (koillinen)
Haapaniemen puisto
Pappilanjoen rantapuisto
Jokiharjun lähivirkistysalue

0,9
1,6
6,0
4,8
1,5
6,8
14,5

+
+
+

+
+

+
+
+

18

Pieni Kankaisen uimaranta

0,5

19
20

Nahkurintien puistikko
Kankaisten harjupenger
Mantunsuora, eteläinen
puistikko
Kirkkopuisto ja urheilukenttä
Rauhanpuisto
Keskisen lähivirkistysalue

0,5
0,7

21
22
23
24

Puistopalvelut
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pinta ala
(ha)

nimi

+
+

+
+
+

+

0,08
5,5
1,5
5,5

+

+
+
+

+
+

+
+
+

muuta

toimiva kokonaisuus
yhteytenä tarpeellinen
ekologinen yhteys
paikallinen
pääuimaranta
kapea, alava, savinen
rakentumaton
tuleva keskeinen puisto
tulevan keskeisen puiston osa
kostea, voidaan kehittää
istutuksilla (esim.
alppiruusupuisto)
kapea, tonttien osa
aktiivisin
aktiivipuiston laajennusosa
lähivirkistysmetsäreservi
?
alava
metsäinen
sivutoiminen uimaranta, osa
kulttuuriympäristöä
pieni
osa kulttuuriympäristöä
onko tarpeellinen nostaa
OYK:ssa?
keskuspuistoakselin eteläpää
osa kulttuuriympäristöä
lähivirkistysmetsä reservi
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nimi

A

43

Hukkala - satama

pituus
(m)

kuvailu

prioriteetti / tärkeys
1 = kiireellisin
2 = resurssien
mahdollistaessa
3 = muun kehityksen
mukaan
4 = tarpeen mukaan /
mikäli resurssit
mahdollistaa

190

Liittää sataman
lähipuistoineen osaksi
muuta virkistysympäristöä.
Edellyttää tarkempaa
suunnittelua,
osallistamista ja
sopimuksia
kiinteistönomistajien
kanssa.
Koko pituus 490 m; osin
olevalla kadulla.

1 / sataman
kehittymisen kannalta
olennainen

3 / taajamaa
täydentävän uuden
asuinalueen rantaalueiden virkistyskäytön
kannalta olennainen
kuten B

B

Hukkalan ranta, itä

415

Liittää uuden asuinalueen
olevaan
virkistysverkostoon ja tuo
rantaviivaa yleiseen
käyttöön.
Koko pituus 515 m; osin
olevalla kadulla.

C

Hukkalan ranta,
keskeinen
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kuten B

D

Hukkalan ranta,
läntinen

440

kuten B

kuten B

E

kirkkoharjun
portaat

30

Portaat Nilsiäntieltä
urheilukentän lähelle ja
kirkon harjulle.

1 / parantaa
merkittävästi
urheilukentän alueen
saavutettavuutta

F

Hukkalanpuisto

225

Osin matkaa pitkospuina.
Huomioitava
moottorikelkkailun
yhteysura

4 / monipuolistaa
ulkoilureittiverkostoa

G

Lähdeniitty, itäinen

435

Kostea maaperä,
mahdollisesti osin
pitkospuina, ison ojan
ylitys

4 / monipuolistaa
ulkoilureittiverkostoa

H

Lähdeniitty,
pohjoinen

265

Kostea maaperä,
mahdollisesti osin
pitkospuina, yhdistää
Hukkalan Halssille

2 / merkittävä yhdistävä
tekijä Hukkalasta
Halssille

J

Laitisenmäeltä
Keskisentielle

495

olevan polunpohjan
parantaminen
ulkoilukäyttöön

2 / monipuolistaa
merkittävästi lähistön
asuinalueen
ulkoilureittiverkostoa

K

Hautausmaan
polulta
Keskisentielle

250

Osin matkaa pitkospuina.
Olevia polkuja yhdistävä
osuus parantaminen
ulkoilukäyttöön. Osin
yksityistiellä ja pellon
reunassa

2/ kahdessa osassa:
monipuolistaa
merkittävästi lähistön
asuinalueen
ulkoilureittiverkostoa

yhteensä

2855
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kohde nro

kohde

osoite

6

Järvelä, maatilan päärakennus

Järveläntie 27

9

Manttu

Mantunsuora 3

18

Peltoharju

Varpaisjärventie 93

21

asuintalo

Nahkurintie 6

22

Nilsiän Kalustaja

Pisantie 6

24

asuintalo

Nilsiäntie 83

26

Simolan asuntola

Simolantie 41

33

Koskelan talo

Kankaisenranta 11

35

Maatilan pihapiiri, asuintalo

Vuotjärventie 34

37

Lääkärintalo

Vanhankirkontie 11

Kuopion kaupunki
Nilsiän keskustan osayleiskaava
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valumiskaltevuus

hulevesien
käsittelytapa

rajoitteita

++

tasa

viivytys

pelto

hienojakoinen

++

tasa

viivytys

pelto

hienojakoinen

++

loiva

viivytys

pelto

hienojakoinen
hienojakoinen,
itäosa savi
hienojakoinen

+

loiva

viivytys

pelto

+

tasa/loiva

viivytys

metsä

y = yksityinen
k = kaupungin

Hukkala, länsi, y
Hukkala, itä, y
Simolan laajennus, y
Pajuniemi, yk
Haapaniemi, pohjoinen, yk
Haapaniemi itäinen, yk
Haapaniemi etelä, y
Haapaniemi, lounas, y
Mäntyrinne, luode, y
Mäntyrinne, kaakko, yk

toteutettavuus
hulevesien
kannalta

hienojakoinen

maaperä

uudet
asuinaluevaraukset

+

tasa

imeytys

hienojakoinen

0

loiva

imeytys

hienojakoinen
hienojakoinen,
pohjoisosa karkea
hienojakoinen

+

loiva

imeytys

pelto

+

tasa

viivytys

pelto

++

tasa

imeytys

metsä
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nimi

osoite

tila

tarve

vanha kaatopaikka

Vuotjärventie (200)

vanha kaatopaikka,
poistunut käytöstä
1996, maisemoitu
hienojakoisella
moreenilla,
tarkkailuohjelma
laadittu,
vesienseurannassa
(pohjavesien
tarkkailu)

ei puhdistustarvetta.
Alueelle ei voi
osoittaa
pintarakenteet ja
kaasunkeräysjärjeste
lmät rikkovaa
toimintaa. Lisäksi
tulee pitää
suhteellisen
puhtaana kasvil
lisuudesta /suurista
puista.

merkintä
kaavassa
eo 3
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Valtakunnalliset tavoitteet

Toimiva aluerakenne
Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen
sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistaminen

++

+

+

0

+

0

+

0

+

Asuntorakentamisen ja sen tarkoituksenmukaisen sijoittumisen sekä hyvän elinympäristön alueidenkäytöllisten edellytysten varmistaminen kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla

0

+

Kaupunkiseutujen keskusta-alueiden kehittäminen monipuolisina palvelujen, asumisen ja
vapaa-ajan alueina

0

+

Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen
poistaminen ja ennalta ehkäiseminen

0

+

Edellytysten luominen
sopeutumiselle

0

+

0

+

0

+

-

+

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologisen,
taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistäminen
Yhdyskuntarakenteen kehittäminen siten, että
palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että
henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen
Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa
olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen;
runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavien elinkeinoelämän toimintojen suuntaaminen hyvien
joukkoliikenneyhteyksien äärelle

ilmastonmuutokseen

Maaseudun asutuksen sekä matkailu- ja muiden vapaa-ajan toimintojen suuntaaminen tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa
sekä infrastruktuuria
Liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen
Uusien, huomattavien asuin-, työpaikka-, tai
palvelutoimintojen alueiden sijoittaminen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen
Viheralueiden yhtenäisyys
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Kaava
Kaava

+

Aluerakenteen kehittäminen monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena

5 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET

NykyNykytila
tila
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Varautuminen lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin

0

+

Pilaantunen maa-alueen
selvittäminen

0

+

0

0

0

0

0

+

puhdistustarpeen

Maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun
käyttöön
Terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä
saannin turvaaminen. Taajamien alueellisten vesihuoltoratkaisujen toteutettavuus ja
jätevesihaittojen ehkäisy
Energian säästämisen ja uusiutuvien
energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytysten edistäminen
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

•

Kansallisen kulttuuri- ja rakennusperinnön säilyminen

0

+

Arvokkaiden ja herkkien luontoalueiden monimuotoisuuden säilyminen

0

++

+

+

Luonnon virkistyskäytön sekä luonto- ja kulttuurimatkailun moninaiskäytön edellytysten
parantaminen

+

++

Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen

0

+

Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen

0

0

Pohja- ja pintavesien suojelu- ja käyttötarpeen
huomioiminen

0

+

Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen säilyminen

0

+

Ekologisten yhteyksien säilyttäminen suojelualueiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä

Ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävien ja yhtenäisten luonnonalueiden huomioon ottaminen ja tarpeettoman pirstomisen
välttäminen

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Liikennejärjestelmien kehittäminen eri liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina

0

0

•
•

Edellisiä täydentävät, aluekohtaiset tavoitteet

+

+

Henkilöautoliikennetarpeen vähentäminen ja
ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytysten parantaminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen

0

+

Energiahuollon tuotantolaitosten ja energiaverkostojen valtakunnallisten tarpeiden turvaaminen

0

+

Edistää olevan ja rakentuvan kunnallistekniikan ja energiahuollon verkoston taloudellista
käyttöä

0

+

Seudulliset tavoitteet

•

Nykytila

Osayleiskaava

Riittävät virkistys- ja viheryhteydet virkistysalueiden välillä

0

+

Kulttuuriympäristön vaaliminen sekä merkittävien
kulttuuriarvojen ja ominaispiirteiden säilymisen
turvaaminen

++

++

Kuopio - Tahko matkailun kehittämiskäytävä

+

+

Vesimatkailun kehittämiskäytävä

+

++
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Yritystonttitarpeeseen vastaaminen

0

+

Monipuolinen asuntotarjonta ja väestörakenne

0

+

Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus

0

0

Joukkoliikenteen saatavuus ja saavutettavuus

0

0

Arvokkaiden luontoarvojen säilyttäminen

0

+

Maisemarakenteen erityispiirteiden huomioon ottaminen kaukomaisemassa

0

+

Eheä virkistysalueverkko ja viherkäytäväyhteys

0

+

Liikenneverkon toimivuus ja tuvallisuus

+

+

Kuopion kaupunki
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Näkökulma

Nykytilanne suunnittelualueella: lisärakentaminen pääosin voimassa olevien
asemakaavojen mukaisesti

Osayleiskaava: asuinaluevaraukset toteutuneet

Kaupunkirakenne

Alue on taajamakeskittymä metsäisen,
väljästi rakentuneella maaseutumaisella
alueella

Nilsiän keskustaajaman sisäinen rakenne säilyy yhtenäisenä ja yleiskaava turvaa
ympäröivän alueen kehittämisen jatkossa
Alue on tiivis ja kaupunkimainen, reunoiltaan edelleen kylämäinen
inen sijoittuu nykyisen rakenteen sisään tai
reunalle.
ee Tahkovuoren ja keskustaajaman rakentumista ns. nauhataajamaksi.
keskustataajaman ympärillä hajottaa hieman yhdyskuntarakennetta, mutta tukee ja säilyttää palveluita.

Työpaikat, palvelut

Eri toimialat ovat monipuolisesti edustettuina
Alueella suurimpia työllistäjiä ovat Ksupermarket Artomarket / Ruotsalainen
Oy. Muita keskisuuria yrityksiä ovat
Pekka Hakkarainen Oy (puunkorjuu ja
maansiirtotyöt), Rautia Ruotsalainen
Oy, Linja-autoliike Ahonen Ky, KoillisSavon seudun osuuspankki, Tilhilän
palvelukoti ja Kuopion kaupunki.
Tahkon matkailukeskuksen läheinen
sijainti vaikuttaa myös Nilsiän keskustassa luoden jonkin verran sesonkiaikaisia työpaikkoja.
Alueella on alueen kunnalliset palvelut

Olemassa oleva rakenne ja palvelut
ovat täydentyneet. Myös paljon tilaa vaativan kaupan yksikkö rakentuu Valkeiskyläntien ja Varpaisjärventien risteykseen.
ämisedellytykset nykyisillä sijaintipaikoillaan varaamalla niille riittävät laajennusalueet.

Asuminen, väestö

Asuminen painottuu 1,5 km säteelle
kirkosta.
lähes 3300.

Luonnonympäristö
Maisema- ja kaupunkikuva

havumetsävaltainen, jota
rytmittävät avoimet peltomaisemat maatilarakennuksineen ja harvakseltaan ryhmittyneet muut rakennusryhmät
nä ovat vesitorni
ja kirkko, solmukohtina korostuvat teiden
risteysalueet
Vesistöt rajaavat maisemaa.
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paremmat edellytykset yksityisille palveluille sekä työpaikkojen syntymisen.

voimakkaammin ydinalueelle, noin 1km
säteelle ydinkeskustasta.
1,5 km säteelle ydinkeskustasta.
kkaita on noin 4800.

Muutokset tapahtuvat lähimaisemassa.
Maisema on muuttunut kaupunkimaisemmaksi erityisesti aivan ydinkeskustassa.
ellot säilyvät edelleen ja ne mahdollistavat pitkät näkymät alueen ohittavilla teillä
ja alueen sisäisillä virkistysalueilla Syvärin
suuntaan.
Maisemallisesti arvokkailla maatalousalueilla mahdollinen rakentaminen on
ohjattu reuna-alueille tai olevien rakennusten yhteyteen.
Suurimmat muutokset maisemaan tapahtuvat Hukkalan, Valkeisen ja Simolan
ranta-alueelle, missä nykyisen peltomaiseman reunaan kaavan toteutumisen myötä täydentyy rakentamista.

Kuopion kaupunki
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keskeisen alueen ilmanlaatu on parantunut voimalaitoksen siirryttyä Laitisenmäkeen.

Kaavassa ei ole osoitettu uusia sellaisia
toimintoja, joilla olisi suoraa vaikutusta alueen ilman laatuun tai ilmastoon.
ja ilmastoon eivät juuri muutu nykyisestä.
Uudet rakennuspaikat on sijoitettu mahdollisimman lähelle olevaa asutusta, jotta
ajoneuvoliikenne muodostuisi mahdollisimman vähäiseksi.

Vesi

Syvärin pinta vaihtelee 94,7-96,3 m
mpy, suunnittelualueella syvin kohta on
Pajusalmella 6 m.
Simolanlahden pohjukan veden vaihtuvuus on heikko.
vointa vesipintaa on melko paljon.
Pohjavesialue käsittää suuren osan
taajamasta.

on maatalouden
vähenemisen myötä parantunut.
iolosuhteet eivät muutu.
Kankaan pohjaveden muodostumisalueelle on osoitettu uutta työpaikkarakentamista
mm. vanhojen soramonttujen alueelle. Pohjavesialueelle rakentaminen lisää riskiä
pohjaveden laadun heikkenemiselle. Suhteessa melko pienten lisäalueiden osoittaminen ei kuitenkaan juurikaan lisää riskiä
pohjaveden pilaantumiselle olevasta tilanteesta, etenkin kun uuden rakentamisen
etäisyys pohjavedenottamosta on yli 500 m
ja uudet rakentamisalueet on määrätty liitettäväksi keskitettyyn jätevesiverkostoon.
Huleveden määrä lisääntyy rakentamisalueiden laajentuessa, mikä lisää pintavesien kuormitusta. Vaikutukset ovat kuitenkin
melko vähäiset, koska uutta asutusta on
osoitettu osin nykyisille peltoalueille, josta
tulee nykyisellään hajakuormitusta vesistöön. Vaikutukset kohdistuvat Simolanlahdelle / Nilsiänlahdelle.
Rakentamisaikana voi Simolan ja Hukkalan alueiden kohdalla tapahtua väliaikaista,
pistemäistä kiintoaineen lisääntymistä.
Haapaniemen alueen hulevedet laskevat
Levälahteen lähes kilometrin pitkän ojan
kautta. Hulevedet eivät pääse suoraan vesistöön vaan kiintoaineksella on aikaa laskeutua ojaston pohjalle, koska maasto on
alueella melko tasaista. Hulevesien kiitoainesta on mahdollista vähentää esim. hidastamalla virtausta esim. laskeutusaltaiden
avulla. Uusien alueiden hulevesien käsittely
tulee suunnitella asemakaavoituksen yhteydessä.

Natura

Kaava ei huomioi Natura-aluetta.

-alueen lähistölle ei ole osoitettu
alueeseen vaikuttavaa toimintaa.
Kaava ei todennäköisesti merkittävästi
heikennä Natura-alueen luonnonarvoja (Natura-alue SL ja ympärillä M tai MY).
pintavalumaolosuhteiden suhteen Mmerkinnällä osoitettu alue toimii Naturaalueen suojavyöhykkeenä.

Ympäristön häiriötekijät

Kantatien melu, maa-aineksen otto,
puhdistamon haju ja mahdollisesti pilaantuneen maaperän kohteet.
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Kantatien melussa ei merkittäviä muutoksia. Maa-ainesten otto kohteissa päättynyt
ja alueet maisemoidaan. Puhdistamon toiminnassa ei muutoksia. Mahdollisesti pilaantuneen maaperän kohteet on arvioitu.
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Liikenne
Liikenneverkko, toimivuus,
turvallisuus

pääkatu, jonka kautta
Nilsiän keskustan palvelut ovat saavutettavissa.
n henkilöautoliikenne on kohtalaista, satunnaisesti on myös raskasta liikennettä.
Tiet myötäilevät maastoa.
isäisellä osuudella tällä vuosituhannella,
mikä on parantanut aktiivisimmin käytössä olevan alueen liikenneturvallisuutta.
seututien liittymäjärjestelyt alueen luoteiskulmalla ovat vaaralliset ja vaativat
parantamista, etenkin mikäli Tahkon matkailualueen toiminta kehittyy merkittävästi.

Suurimmat uudet matkatuotokset syntyvät Simolan ja täydennetyiltä asuntoalueilta. Liikennemäärän lisäys ei ole niin merkittävä, kun se jakautuu eri väylille, että
turvallisuus oleellisesti heikkenisi. Toki
asuntoalueiden toteutuminen vaatii myös
kevyenliikenteen järjestelyjä.
Liikenneturvallisuutta parannetaan seututien liittymäjärjestelyllä, uusilla kevyen liikenteen väylillä katujen sekä maanteiden
varsilla. Kaikilta asuinalueilta on turvalliset
kevyen liikenteen yhteydet palvelupisteisiin
sekä urheilu- ja ulkoilualueille.
Uutta hajarakentamista taajaman lievealuilla ei suoranaisesti ole osoitettu, joten
kaavaratkaisu ei lisää oleellisesti asiointia
palvelupisteissä henkilöautoilla.

Vuonna 2013 valmistunut uusi yhteys
Simolan ja Sieraniemen välillä (Petäjälammentie) jakaa Tahkovuoren ja keskustaajaman välistä liikennettä useammalle reitille.
Ajoneuvoliikenne

yhdystiellä on huipussaan laskettelusesongin aikana.

Liikenne yhdystiellä Kuopion suunnasta
rinnealueelle asti lisääntyy, mikäli Tahkon
matkailualueen toiminta kehittyy merkittävästi. Lisäys on merkittävintä kausiluonteisesti joulukuun alusta huhtikuun loppupuolelle. Eniten liikennettä tulee olemaan laskettelusesongin aikaan, varsinkin viikonloppuisin ja hiihtolomilla sekä pääsiäisenä. Liikennemäärän kasvu talvisesongin aikaan
on enintään 1000 ajon/vrk. Liikennevaikutus
ei ole merkittävä.
Tilaa vaativan kaupan yksikön sijoittumisella alueelle ei ole merkittäviä liikenteellisiä
vaikutuksia nykyverkolle.

Pysäköinti

Pysäköintialueet on sijoiteltu pieniin yksiköihin rakenteen sisään.

Tahkon alueen kehittyminen saattaa lisätä tarvetta osoittaa alueelle lisää pysäköintiä. Vaikutus ei ole kuitenkaan merkittävä.
Rakenteelliseen pysäköintiin ei ole tarvetta.

Joukkoliikenne

Alueella on toimiva joukkoliikenne.

Ei muutoksia.

Kevyt liikenne

Alueella on jollain osin eriytetty kevyt
liikenne.

Yhdyskuntatekniikka

Alueella on Kuopion veden vesihuolto,
johon on liittynyt pääosa alueen kiinteistöistä. Tämän lisäksi alueella toimii kolme
vesiosuuskuntaa.
on viemäriverkko. Kauempana
taajaman ydinalueesta olevilla kiinteistöllä jätevesien käsittely on hoidettu kiinteistökohtaisesti.
kattava sähkö- ja televerkko: sen rakentamisesta huolehtivat alueelliset yhtiöt.

Alueella olevaa vesi- ja jätevesiverkostoa
on laajennettu tarpeen mukaan rakentamisen edistyttyä kattamaan myös uudet kiinteistöt (mm. Hukkalanpelto ja Simola)
Alueen sähkö- ja televerkkoa on mahdollista laajentaa ja tehoja nostaa.

Virkistys, ulkoilu

Alueella on latuja Halssinkankaalla ja
ulkoilureittejä pääasiassa katuverkon äärellä.

Alueen viheralueiden välille on toteutettu
yhteyksiä, jotka muodostavat reiteistä aluerakenteeseen pujottelevan verkoston.
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kävelyn ja pyöräilyn
merkeissä, talviulkoilua harrastetaan hiihtäen ja myös moottorikelkkaillen.

Maanomistus

n-

muutamia keskeisiä alueita omistukseensa. Yksityisomistus
on edelleen merkittävää.

Alueen väestömäärä pienenee ja iäkkään väestön osuus lisääntyy.

Omakotivaltaisen uudisrakentamisen
suosiminen tuo uusille alueille erityisesti
lapsiperheitä. Uusien perheiden sijoittuminen taajamaan säilyttää alueen väestöpohjan ja turvaa palvelujen säilymisen ja kehittämisen kirkonkylällä. Vuotuinen asuinrakentamisen rakentamistahti on taajamassa
ja sen ympäristössä sen verran vähäistä,
ettei siitä synny välittömiä paineita uusien
palveluiden rakentamiseen.

ki. Yksityisomistus on suurta.

Ihmisiin kohdistuvat
Väestö

Moottorikelkkailulle on osoitettu oma virallinen reitti kaava-alueen länsipuolelta.
le, opastusta Tahkon suuntaan parannetaan.
Moottorikelkkailua on satunnaisesti keskustan alueella.

Melu
Alueella on sesonkiluontoista liikenteen
lisääntymisestä aiheutuvaa äänimaailmaa.

Meluolosuhteet eivät juurikaan muutu.

Terveys

voi harvemmin asutuilla alueen osilla olla vanhentuneet vesi- ja
viemäröintijärjestelmät.

palvelut ja entiset kiinteistöt on liitetty vesihuollon piiriin.
on liitetty viemäriverkostoon ja mahdolliset uudet kiinteistöt alueen
harvemmin asutuilla alueen osilla käsittelevät jätevetensä kiinteistökohtaisesti.

Asuminen ja liikkuminen

50 km:n päässä Kuopion keskustasta ja sen palveluista, työpaikoista ja harrastusmahdollisuuksista, jonne
on toimivat kulkuyhteydet.
Kaava-alueen laidoilta asukkaat ovat
oman auton varassa.

Elinympäristö ja viihtyvyys
luonnonrauha tai pienen taajaman tunnelma.
Ulkoilualueet ja läheinen luonto sekä Syväri-järvi mahdollistavat liikunnallista toimintaa.

Talous ja palvelut

Alueella toimii lukuisia yrityksiä.
Alueella on julkiset palvelut.
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Ei muutosta.

Nilsiän keskustaajaman yleisilme säilyy
edelleen. Uudet asukkaat tulevat asettamaan nykyistä korkeammat laatutavoitteet
kunnan viheraluille. Viheralueille on esitetty
sijoitettavaksi uusia toimintoja ainoastaan
laajenevien asuinalueiden yhteyteen. Olevat reitistöt on osoitettu nykyisessä laajuudessa sekä taajaman ja Tiirinlahden välille
on osoitettu reitistön yhteystarve.
Kaikki uudet asuinalueet ovat omakotivaltaisia pientalo-alueita. Ne on jouduttu sijoittamaan peltoalueiden läheisyyteen, jolloin
on mahdollista, että toimintaan jääville lähipelloille levitettävä lietelanta aiheuttaa ajoittain hajuhaittoja asutukselle.
tavuus varmentuu asukaspohjan vakiintuessa.
, aluksi
ainakin sesonkiluonteisesti.
Uusien asuinalueiden kaavoittaminen sekä vesihuollon ja tiestön rakentaminen edellyttää kaupungin taloudellisia panostuksia
lähivuosina. Uusien alueiden tuntumassa
on vesihuoltoverkosto olemassa.
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Tarkemmat kustannukset ja niiden ajoitus
selviää vasta toteutussuunnittelun yhteydessä. Kaikki uudet alueet sijoittuvat asunalueiden viereen, minkä ansiosta kytkentäkustannukset ovat kohtuulliset.
Maanteiden parantamistoimenpiteet ja kevyenliikenteen väylien rakentamisen toteutuksesta aiheutuu kaupungille sekä tienpitoviranomaiselle kustannuksia.
Hukkalan, Simolan ja Haapaniemen rantaalueiden toteuttamisen osalta ovat edullisimmat sijoittuessaan aivan olevan rakenteen viereen.

Energian kulutus, päästöt
ja jätteet

Energiaa kuluu pysyvän asutuksen ja
palveluiden alueilla.
ta syntyy
pääosin talousjätettä.

Energiankulutusta on vaikea arvioida ilman tarkempia suunnitelmia. Hiilidioksidipäästöt jäävät ilmeisesti vähäiseksi. Muutokset nykytilasta eivät ole merkittäviä.

Muut hankkeet, suunnitelmat ja alueella harjoitettavat toiminnat

Maa ja metsätalous jatkuu: alueella tehdään maatalouteen liittyviä ja metsänhoidollisia toimia.
Asuminen jatkuu entisellään.

Vaikutukset luonnonvaroihin ja niiden kestävään
hyödyntämiseen

on kivi- ja maa-aineksen ottoa.
, samoin marjastus, sienestys, metsästys ja kalastus.

Yhteisö ja alue

asukkailla on usein historiataustan ja/tai maanomistuksen kautta side alueeseen.
Alueen suunnittelutilanteen ajallinen
jälkeenjääneisyys on leimannut aluetta
pitkään.

Asuntojen arvo voi nousta.
Asuinyhteisö voi muuttua luonteeltaan
uuden asukassukupolven tai -omistajien
saadessa jalansijaa.

Psyykkinen hyvinvointi

Ympäristö on tuttu ja luonnonrauha alueella hallitsevin ominaisuus.

tuvat, mikä voi heikentää joidenkin ihmisten
psyykkistä hyvinvointia. Toisaalta alueen
kehittyminen voidaan kokea voimavarana ja
rikkautena.

Asenteet ja ristiriidat

luontoa, alueen väljyyttä ja
toiminnallisuutta arvostetaan.
en suunnittelutilanne hidastaa
alueen kehitystä.

Osallisuus

Yhdistystoimintaa eri muodoissa.
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Nilsiän keskustan kehittyminen tukee nykyisten suunnitelmien mukaista Tahkon
matkailualueen kehittämistä.
Osayleiskaavan laadinnalla on positiivinen vaikutus alueen kokonaiskehittymiseen
ja alueella toimivien yrittäjien ja sijoittajien
aktivoitumiseen.

alueelle voi aiheuttaa joissakin vanhemmissa asukkaissa vastarintaa. Toisaalta se voidaan kokea myös turvallisuutta ja jatkumoa
luovana tekijänä.
Virkistysalueiden arvostus kohoaa ja ne
hyväksytään ominaispiirteineen osaksi Nilsiän keskustan imagoa.
Yhdistysten toiminta on jatkunut ja myös
laajentunut. Yhdistykset ovat saaneet uusia
kannattajajäseniä alueen uusista asukkaista.
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