KUOPIO-TAHKO alueen
TAPAHTUMA ACTION PLAN
2018-2028

Kuopion ja Tahkon visio 2028:
Nopeimmin kehittyvä tapahtuma- ja matkailualue
Kuopio-Tahko alueen Tapahtuma Action Plan 2018-2028 on tehty osana Tahkon tapahtumahanketta, joka on Pohjois-Savon ELY:n,
Kuopion kaupungin, Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n ja Savonia-ammattikorkeakoulun rahoittama hanke ajalla 1.1.2016-31.5.2018.
Kuopio-Tahko alueelle on määritelty kaupungin strategiaan pohjautuva visio, jonka mukaan se on nopeimmin kehittyvä matkailu- ja
tapahtuma-alue Suomessa. Tämän Tapahtuma Action Planin tarkoitus on toimia Kuopio-Tahko alueen tapahtumien ja tapahtumamatkailun kehityksen suunnannäyttäjänä, jotta visio toteutuu. Tässä Tapahtuma Action Planissa käsitellään ensisijaisesti kaupallisia,
matkailutuloa tuottavia tapahtumia.
Tapahtuma Action Planin työryhmä:
Savonia-amk / Tahkon tapahtumahanke Tiina Kuosmanen, Tahkon tapahtumahanke Karolina Huuhtanen, Kuopion kaupunki Markku Lind ja Anna-Liisa Martikainen, Kuopio-Tahko Markkinointi
Wille Markkanen, Kuopio Tanssii ja Soi Anna Pitkänen, Kuopion Viinijuhlat Viivi Sinkkonen, Pohjois-Savon liikunta Hanna Holopainen ja Tanja Tukiainen, Real Albert Promotion Allu Koskinen ja
Sunsets Kuopio Tatu Säisä

TAVOITEKUVA 2028

TILANNEKUVA 2018
Tapahtumilla tiedetään olevan erilaisia vaikutuksia tapahtumapaikkakunnalle; imagolliset
vaikutukset (alueen tunnettuus), sosiokulttuuriset vaikutukset (paikallisten asukkaiden
viihtyvyys), taloudelliset vaikutukset (matkailijat ja päiväkävijät) ja ympäristövaikutukset.
Tapahtumat ovat myös matkailijoita houkuttelevia attraktioita, joilla on vaikutusta matkailijamäärään, matkailijan viipymään ja matkailijan käyttämän rahan määrään paikkakunnalla
(matkailutulo). Lisäksi tapahtumien tiedetään toimivan vetovoimatekijänä, jonka avulla
voidaan kehittää alueen matkailua ja saada uusia kävijäryhmiä. Tapahtumat voidaan luokitella niiden sisällön mukaan esim. kulttuuri- ja viihdetapahtumiin, liikunta- ja urheilutapahtumiin, kokouksiin ja kongresseihin (opetus- ja tiedetapahtumat), liiketapahtumiin,
poliittisiin ja valtiollisiin tapahtumiin, virkistystapahtumiin sekä yksityisiin tapahtumiin.
Kuopio-Tahko alueen matkailuelinkeinon kehittymishaasteita on kuvattu aikaisemmin
mm. Kansainvälisen matkailun Action Planissa, joka tuotettiin hanketyönä vuoden 2018
alussa. Tämä Tapahtuma Action Plan täydentää tilannekuvaa tapahtumien osalta. Myös
tapahtumilla tavoitellaan lisää kansainvälisiä matkailijoita, liikevaihtoa ja työpaikkoja
Kuopion ja Tahkon alueelle.
Tahkon alueen tapahtumien kehittymisen haasteina ovat tällä hetkellä fyysiset puitteet,
saavutettavuus sekä markkinointi ja myynti tapahtumajärjestäjille. Nykyiset tilat mahdollistavat noin 1 000 henkilön tapahtumien toteuttamisen sisätiloissa ja ulkona noin 10
000 henkilön tapahtumat. Kuopion keskustan alueella järjestetään vuosittain useita isoja
kesätapahtumia ulkoalueilla. Sisätiloissa järjestettävät suurtapahtumat keskittyvät KuopioHalliin (maks. 9 000 henkilöä), jonka käyttömahdollisuudet tapahtumien järjestämiseen
ovat rajalliset, ja Musiikkikeskukselle. Majoituskapasiteetti Tahkon alueella on noin 8 500
vuodepaikkaa rekisteröidyissä majoituskohteissa (hotellit, mökit ja huoneistot) ja
Kuopiossa noin 4 000 vuodepaikkaa (hotellit). Suurimmat vuosittain järjestettävät tapahtumat tällä hetkellä, jotka liikuttavat paikallisten kävijöiden lisäksi matkailijoita, ovat
esimerkiksi Tahkon Juhannus (noin 13 000 kävijää), Tahko MTB (noin 2 000 kisaosallistujaa
ja taustajoukot) sekä Kuopion Viinijuhlat (noin 36 000 kävijää). Kuopion saavutettavuus on
verrattain hyvä, mutta Kuopio-Tahko-Kuopio sisäisessä liikenteessä on kehitettävää.
Kuopio-Tahko alueen aktiiviseen markkinoitiin ja myyntiin kansallisille tai kansainvälisille tapahtumajärjestäjille (B2B) ei ole resursseja. Kuopio-Tahko Markkinointi Oy käyttää
vuosittain noin miljoona euroa alueen matkailumarkkinointiin, joka sisältää myös tapahtumamarkkinoinnin, kohderyhmänä on pääosin kuluttajat. Kuopion ja Tahkon tapahtumajärjestäjillä ja muilla tapahtumien toimintaedellytyksiin vaikuttavilla tahoilla on selkeä
tahtotila tarttua alueelle asetettuun visioon, joka edellyttää kaikilta osapuolilta konkreettisia toimenpiteitä.

Kuopio-Tahko alue on yksi maamme vetovoimaisin ja nopeimmin kehittyvä

matkailu- ja tapahtuma-alue, joka houkuttelee jatkuvasti lisää matkailijoita ja tapahtumakävijöitä niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Kuopio-Tahko alue tunnetaan kotimaassa
ja kansainvälisten tapahtumajärjestäjien keskuudessa luotettavana, vieraanvaraisena ja
joustavana tapahtumajärjestämisen yhteistyökumppanina. Paikallisten järjestäjien tapahtumien kannattavuus ja ammattimaisuus on vahvistunut ja ulkopuolisten järjestäjien toteuttamat tapahtumat ovat vakiintuneet. Alueelle saadaan vuosittain uusia tapahtumia ja
vakiintuneet tapahtumat uudistavat toimintaansa.
Kuopio-Tahko aluetta myydään ja markkinoidaan aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien saamiseksi alueelle (B2B). Tapahtumajärjestäjille tarjotaan pitkälle
tuotteistettuja, räätälöitäviä paketteja, jotka sisältävät tapahtumien tarvitsemat perusvarusteet (esim. tekniikka), palvelut (esim. ruoka, majoitus, turvallisuus, logistiikka, markkinointiväylät) ja aktiviteetit. Paketit on koottu yhteistyössä alueen tapahtuma-alan ammattilaisten, matkailuyritysten ja kaupungin kesken.
Kuopio-Tahko alueella on tarjolla monikäyttöisiä, tapahtumatoimintaan sopivia julkisia tiloja, areenoita, halleja ja ulkotiloja, joihin voidaan järjestää valitulle kohderyhmälle sopivia
tapahtumia sekä suurtapahtumia. Myös kokoustila- ja majoituskapasiteetti on lisääntynyt
kasvavan kysynnän mukaiseksi.
Alueella on panostettu älykkäiden liikkumispalvelujen kehittämiseen, jotka mahdollistavat uudenlaisten tapahtumien ja tapahtumapakettien syntymisen sekä uusien kohderyhmien saavuttamisen.
Tapahtumajärjestäjät toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään ja kaupungin tapahtumatiimin kanssa. Tapahtumien järjestäminen on kannattavaa liiketoimintaa ja alueella toimii
useita eri tapahtumajärjestäjiä. Hyvin toteutetut tapahtumat vahvistavat Kuopion ja
Tahkon imagoa. Kuopion alueen matkailijat ja tapahtumakävijät ovat tyytyväisiä alueen
palveluihin, tapahtumatarjontaan ja haluavat palata alueen tapahtumiin uudelleen.
TOIMEN

Kuva: Kuopion kaupunki/Vicente Serra

TOIMENPITEET JA TAVOITTEET 2028 TAVOITEKUVAN SAAVUTTAMISEKSI
TAHTOTILA

2018

2023

2028

OLOSUHTEET JA SAAVUTETTAVUUS

RESURSSIT JA TUKIPALVELUT

MITTARIT

Tapahtumien vaikutuksia voidaan mitata
kävijöiden (yleisö ja osallistujat),
tapahtumajärjestäjien, paikallisten asukkaiden, yrittäjien ja päättäjien näkökulmasta.

Yleensä mittareina käytetään kävijämäärää,
viipymää, yöpymisvuorokausia, matkailutuloa ja työllisyys- ja ympäristövaikutuksia.
Nousevina trendeinä tapahtumien arviointikriteereissä ovat asiakastyytyväisyys,
vastuullisuustyö, tavoitettavuusluvut
mediassa, onnistuneet kumppanuudet
ja sosiaaliset vaikutukset.

• Kuopion kaupunki on kirjannut tapahtumien ja
tapahtumaolosuhteiden kehittymisen tärkeäksi
päämääräksi strategiaansa, joka ulottuu vuoteen
2030
• Kuopion ja Tahkon tapahtumajärjestäjät tapaavat
toisiaan ja kehittävät yhteistyötään

• Tapahtumiin soveltuvien sisätilojen määrä, koko
ja varustus rajoittavat sisätapahtumien kehittymistä. Ulkoalueet mahdollistavat suurempien tapahtumien järjestämisen
• Majoituskapasiteetti (Kuopio noin 4 000 ja Tahko
noin 8 500 vuodepaikkaa) määrittää virallisissa
majoituskohteissa yöpyvien määrän
• Kuopion saavutettavuus on keskeisen sijainnin
ansiosta melko hyvä
• Tahkon saavutettavuutta heikentää julkisen
liikenteen puute

• Kuopio-Tahko Markkinointi Oy markkinoi matkailullisesti merkittäviä tapahtumia omissa kanavissaan kuluttajille, mutta yhtiöllä ei ole resursseja
markkinoida Kuopiota ja Tahkoa uusille tapahtumajärjestäjille
• Kuopion kaupungin budjettiin varataan vuosittainen tapahtumatukimääräraha. Määräraha arvioidaan vuosittain tiedossa olevien tapahtumien
mukaisesti. Vuonna 2018 määräraha oli 550 000 e
• Kaupunki on käynnistänyt tapahtumajärjestäjien
digitaalisten palveluiden kehitystyön
• Kaupungin tapahtumapalvelun organisoinnin ja
resursoinnin uudistus on käynnistetty

• Kuopion ja Tahkon tapahtumajärjestäjät ovat
organisoituneet ja kehittävät alaa yhdessä
• Kuopiossa on tapahtumien hankintaa edistävä
organisaatio
• Julkista rahoitusta / julkista tila- tms. yhteistyötä
hakevat tapahtumajärjestäjät ovat ottaneet
käyttöön vaikuttavuuden arvioinnin, joka
edellytetään kaikilta kaupungin tukea hakevilta
tapahtumajärjestäjiltä
• Tapahtumien kehittäminen nähdään kaikkien
toimijoiden (poliittiset toimijat, viranomaiset,
rahoittajat, yritysmaailma ja muut oheistahot)
puolesta itsearvoisesti tärkeänä ja kannattavana
investointina, toimintana

• Kaupunki huomioi julkisia tiloja rakentaessaan ja
remontoidessaan niiden mahdollisen
tapahtumakäytön eli monikäyttöisyyden
• Kaupunkiin rakennetut uudet tilat ja alueet
laajentavat tapahtumien järjestämismahdollisuuksia
etenkin sisätiloissa
• Kuopio-Tahko-Kuopio sisäinen liikenne on
kehittynyt
• Älykkäitä liikkumispalveluita hyödynnetään
tehokkaasti tapahtumien yhteydessä

• Kuopiota ja Tahkoa myydään aktiivisesti uusille
tapahtumajärjestäjille ja tähän on resursoitu
voimavaroja
• Kaupungin organisaatiossa on päätoimisia henkilöitä, joiden tehtävänä on tapahtumatoiminnan
kehittäminen ja hyödyntäminen
• Kaupungin tukitaso on kehittynyt samassa
suhteessa tapahtumien uusiutumisen ja kehittymisen kanssa
• Kaupunki ja KTM Oy toimivat kiinteässä yhteistyössä uustapahtumien hankinnassa, tapahtumien
markkinoinnissa sekä hyödyntämisessä
• Tapahtumatukipäätökset sisältävät selkeän
yhteistyösopimusosion
• Tapahtumien ympärille on kehittynyt lisää
yritystoimintaa
• Kaupungin digitaaliset palvelut ovat nykyaikaiset
ja vastaavat tapahtumajärjestäjien tarpeita
• On luotu järjestelmä, jolla tapahtumien
vaikutuksia tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti ja
suunnitelmallisesti

• On kehitetty mittaristo ja seurantajärjestelmä
tapahtumien vaikutusten arviointia varten
• Vuotuisten tapahtumien toiminta on kestävällä
pohjalla ja kertaluontoisten kannattavien tapahtumien määrä on kasvanut
• Tapahtumat houkuttelevat kansainvälisiä osallistujia
• Tapahtumatoimiala työllistää ympärivuotisesti

• Tapahtumien hankintaa edistävä organisaatio on
vakiinnuttanut asemansa
• Tapahtumien vaikutukset nähdään selkeänä
kassavirtojen kehittymisenä
• Matkailualan toimijat ovat ottaneet käyttöön
tapahtumien vaikuttavuuden arvioinnin
(imagolliset, taloudelliset, sosiokulttuuriset ja
ympäristövaikutukset)
• Tapahtumien merkityksestä ja kehityksestä
saadaan säännöllisesti tutkittua tietoa
• Kaupunki ja rahoittajat perustavat tapahtumien
kehittämisen tutkittuun tietoon

• Julkiset tilat ovat aktiivisesti käytössä tapahtumapaikkoina ja ne toimivat vaivattomasti
• Kuopion ja Tahkon sisäinen liikenne kaupungin
keskustasta, juna-asemalta ja lentokentältä toimii
hyvin

• Kuopio-Tahko alue on haluttu tapahtumien
järjestämispaikka, koska Kuopio tunnetaan tapahtumajärjestäjien keskuudessa vetovoimaisena,
toimintavarmana, vieraanvaraisena ja joustavana
yhteistyökumppanina ja tapahtumien kävijämäärät
kasvavat suunnitellusti
• Monipuoliset tapahtumat ovat luoneet imagohyötyä alueelle. Tapahtumiin liittyviä tukipalveluita
kehitetään tarpeen mukaan ja se nähdään vientituloa kaupungille tuovana investointina

• Suurimmassa osassa tapahtumista on
kansainvälisiä osallistujia
• Tapahtumien vaikutuksia tutkitaan säännöllisesti
• Mittariston tuottama vaikuttavuustulos ohjaa
tapahtumien kehittämistä
• Alueella on kansainvälisiä tapahtumajärjestäjiä,
jotka järjestävät vakiintuneita tapahtumia
• Tapahtumatoimiala on tärkeä työllistäjä

• Kävijämäärät on tilastoitu, viipymä ja majoitusvuorokaudet tiedetään
• Matkailutulo tiedetään osasta tapahtumista
• Kuopiossa ja Tahkolla on useita kansallisesti merkittäviä kulttuuriin, liikuntaan ja vapaa-aikaan ja
liiketoimintaan liittyviä tapahtumia sekä joitakin
kansainvälisiä osallistujia tuovia tapahtumia

YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ
2. TYÖNJAKO

1. TAPAHTUMATOIMIALAN KEHITTÄMINEN
• Houkuttelevat tapahtumat lisäävät Kuopion vetovoimaa asuin- ja
työpaikkakuntana

MIKSI

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄT

•
•
•
•

YRITYKSET JA INVESTOIJAT

• Toimivien palvelujen tarjonta
(majoitus, ravintolat, kuljetukset, tekniikka jne.)
• Puitteiden rakentaminen
(kokoustilat, majoituskapasiteetti ja oheispalvelut)
• Monipuolisten palvelujen kehittäminen
(varusteet, työvoimavuokraus, logistiikka, catering, huolto yms.)
• Markkinointikanavien hyödyntäminen

KUOPION KAUPUNKI

• Kaupungin ja Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n yhteinen
näkemys, toiminta ja resursointi uustapahtumien hankinnassa ja
tapahtumatoiminnan kehittämisessä
• Tapahtumien aktiivinen huomioiminen uusien julkisten tilojen
ja alueiden rakentamisen yhteydessä sekä nykyisten ylläpidossa
• Saavutettavuuden edistäminen
• Tapahtumien järjestämiseen liittyvien lupa- ja muiden
palveluiden sujuvuus
• Yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa tapahtumatoiminnan
pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistamiseksi
• Yhteismarkkinointi

KOULUTUSORGANISAATIOT

• Matkailu- ja tapahtuma-alan koulutuksen kehittäminen, kansallisen ja kansainvälisen houkuttelevuuden lisääminen
• Työvoiman koulutuksen ja saatavuuden varmistaminen
• Toimialan tutkimustiedon kerääminen

• Tapahtumat lisäävä matkailuelinkeinon liikevaihtoa,
kannattavuutta sekä alan työmahdollisuuksia
• Tapahtumien myötä mahdollistetaan uuden asiantuntijuuden
tuottaminen, tapahtuma- ja matkailualan koulutuksen
vahvistaminen ja Kuopion houkuttelevuuden lisääminen
opiskelupaikkakuntana
• Vahvistetaan tapahtumien järjestämisosaamista

Tapahtumien järjestäminen, markkinointi ja myynti
Yhteistyö ja vaikuttaminen toimialan kehittämiseen
Uusien ideoiden jalkauttaminen
Keskinäinen yhteistyö ja verkostoituminen

• Kehitetään olosuhteita vastaamaan halutunlaisten tapahtumien
toteuttamista Kuopio-Tahko alueella

MITÄ
TARVITAAN

• Toimivia ja riittävästi resursoituja kaupungin ja KTM Oy:n
palveluita tapahtumajärjestäjille
• Ammattimaista tapahtumaliiketoimintaa, mm. päätoimista
henkilöstöä tai tapahtumatuotantoalan yrityksiä
• Hyvää saavutettavuutta
• Keskinäistä yhteistyötä tapahtumajärjestäjien kesken
• Kaupungin ja yritysten yhteistä näkemystä tapahtumatoiminnan
kehittämisessä ja resursoinnissa
• Tapahtumien aktiivista markkinointia ja myyntiä kansallisille ja
kansainvälisille tapahtumajärjestäjille
• Kuopio-Tahko alueen aktiivista markkinointia ja myyntiä
kansainvälisille tapahtumajärjestäjille
• Kilpailukykyinen kustannustaso, monipuoliset
majoitusmahdollisuudet ja muut palvelut

