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Kaavoituskatsaus 2017
kaavahankkeina käynnistyvät Heinjoen,
Kurkimäen ja Petäjälammen yleiskaavat.
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava
2030 on vahvistunut. Ympäristöministeriö
vahvisti sen 1.6.2016.
Asemakaavoituksen työohjelmassa asuntotonttitarjontatavoitetta toteuttavat mm.
Savilahden, Mölymäen ja Lehtoniemen
kerrostaloalueiden sekä useiden täydennysrakentamiskohteiden asemakaavatyöt
keskustassa, Puijonlaaksossa, Päivärannassa, Linnanpellolla ja Särkiniemessä.
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Vuoden 2017 aikana Kuopion kaupungin
kaavatyöt painottuvat kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kasvun ja
elinkeinoelämän edellytysten luomiseen,
tonttitarjonnan monipuolisuuteen ja
riittävyyteen, täydennysrakentamiseen,
Savilahden ja keskusta-alueen kehittämishankkeisiin sekä keskustaajamien
kehittämiseen.

Vuoden 2017 keskeisiä yleiskaavahankkeita ovat Keskustan, Hepomäen ja
Neulaniemen osayleiskaavat. Muut yleiskaavoitushankkeet käsittävät Itkonniemi
-Vanhan aseman, Vanuvuoren, Rauhalahden, Suovu-Palosen, Syvänniemen,
Nilsiän keskustan ja Kaupan yleiskaavat.
Nämä kaikki edellä mainitut ovat meneillään olevia kaavoja. Uusina yleis-

Kaupungin kilpailukykyä ja yritystonttitarjontaa edistetään mm. Savilahden,
Musiikkikeskuksen ympäristön, jäähallin
ympäristön ja Tahkon asemakaavoituksella. Yksittäisiä yritystoimintaa ja asumista tukevia asemakaavan muutoksia
on tekeillä keskustassa ja sen tuntumassa
sekä Tahkolla.
Vanhentuneiden asemakaavojen tarkistaminen jatkuu mm. Karttulassa, Puijon
urheilulaaksossa ja Satama-alueella.
Uusien kaavatöiden vireilletulosta ilmoitetaan työn käynnistyessä.

Arvio asuntotonttien riittävyydestä
Lyhyellä aikavälillä vuonna 2017 käynnistyvään tuotantoon kerrostalotonttien riittävyys on kysyntään nähden välttävä. Rivitalotonttien riittävyys on tyydyttävä Keilanrinteen alueen kunnallistekniikan valmistuessa kesällä 2017. Pidemmällä tähtäimellä
kerrostalotonttitilanteen voidaan ennakoida paranevan, koska rakentamiseen 2018–2019 osoitettavilla rakentamisalueilla, mm.
Lehtoniemessä Kuikkalampi-Lehtorinteen alueella ja Presidentinkadun ympäristössä, on asemakaavoja valmistumassa vuosien
2017 ja 2018 aikana. Kyseiset uudet alueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa ja Presidentinkadun ympäristössä osittain
kaupungin omistuksessa. Tonttitilanteen paraneminen edellyttää valmisteilla olevien asemakaavojen ja sopimusten voimaantuloa. Asemakaavojen voimaantulon viivästyminen saattaa aiheuttaa tonttitilanteen huonontumisen ja vaikuttaa tuntuvasti
asuntotuotantoon.
Nykyisissä keskeisen kaupunkialueen asemakaavoissa on noin 310
kaupungin omistamaa tyhjää omakotitonttia. Saaristokaupungissa on
noin 40 ja Hiltulanlahdessa noin 30 tonttia käytettävissä vuonna 2017
käynnistyvään rakentamiseen. Loput ovat Hiltulanlahdessa asemakaavan piirissä olevia vuodesta 2018 käynnistyvään rakentamiseen tarkoitettuja tontteja. Keskeisellä kaupunkialueella omakotitontteja riittää
arviolta neljäksi tai viideksi vuodeksi.
Kurkimäessä on 13 kaupungin omistamaa omakotitonttia. Karttulan,
Melalahden, Vehmersalmen, Nilsiän ja Maaningan asemakaavoitetuilla
alueilla on noin 125 kaupungin omistamaa omakotitonttia. Juankoskella on asemakaava-alueilla noin 30 vapaata kaupungin omistamaa
omakotitonttia.
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ASUNTOTUOTANNON ETENEMINEN
ALOITUSVUODEN MUKAAN

Rakentamisen eteneminen
(aloitusvuoden mukaan)
vuosina 2016 - 2020.

ennen 2016 alkaneet
2016
2017
SORSASALO

2018
2019
2020

2016 -

2016-2020 käyttöön otettavat
palvelu-, teollisuus- ja varastoalueet

2016 -

Keskustan kehittäminen
2018 -

PIHLAJALAAKSO

Selvitysalue
Alueiden käyttöönotossa on ehdollisuuksia,
mistä johtuen maankäyttö tai ajoitus saattaa muuttua

KELLONIEMI

LIIKENNE

PAPPILANMÄKI

PUIJONLAAKSO
NEULANIEMI

SAVILAHTI SAVISAARI -

MÄNNISTÖ

2015 -

Kaudella 2016-2020 rakennettava katu
Kaudella 2016-2020 rakennettava kevyen
liikenteen väylä

2016 -

2018-

MALJALAHTI

2018-

KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT

2018-

2017HALMETIE
2017 -

va. kaupunkisuunnittelujohtaja,
Juha Romppanen, 044 718 5410
Strateginen maankäyttö

SAMMALLAHTI
2014-

LEHTONIEMI
KUIKKALAMPI - LEHTORINNE
2017-

KÄRÄNKÄ
PIENI NEULAMÄKI
RAUHALAHTI

maaseutualueiden lupa-asiat
Jukka Holopainen, 044 718 5418
Timo Kortelainen, 044 718 5433

SAARIST0KAUPUNKI
2016

KEILANRINNE
2016-

KEILANRANTA
2015-

RAUTANIEMI

Asemakaavoitus
asemakaavapäällikkö
Martti Lätti, 044 718 5417
elinkeinokaavat
Jouni Pekonen, 044 718 5419

PETONEN

HEPOMÄKI

asemakaavatiedustelut
Jussi Partanen, 044 718 5416
SAVOLANNIEMI

Ajanvaraus on toivottavaa.

ALA-PIRTTINIEMI
2018 HILTULANLAHTI
2015 -

VANUVUORI

Postiosoite:
PL 1097, 70111 KUOPIO
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kaavoitus(at)kuopio.fi
www.kuopio.fi
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Yleiskaavoitus 2017

Yleiskaavatyöt

1

KESKUSTAN
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna
2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion
keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa.
Suunnittelualueena on keskustan ruutukaava-alue sekä Hatsalan ja Keskuskentän
alueet. Keskeisiä asioita ovat rakentamisen
tehokkuuden ja eri maankäyttömuotojen tarkistaminen, visuaalisen ympäristön
parantaminen sekä kaupallisen keskustan
ja liikenneolosuhteiden kehittäminen.
Osayleiskaavassa luodaan periaatteet
asemakaavoitukselle ja muulle yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Tavoiteaikataulun
mukaan kaavaluonnos valmistuu keväällä
2017 ja kaavaehdotus loppuvuodesta 2017.
Juha Romppanen, 044 718 5410
Matti Asikainen, 044 718 5432

2

ITKONNIEMI-VANHA-ASEMA
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavassa muutetaan vuonna 2001
oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa. Siinä
alue on pääasiassa rautatieliikenteen ja
teollisuuden alueita. Laadittavassa osayleiskaavassa määritetään rakentamisen periaatteet sekä selvitetään alueen liittyminen
muuhun kaupunkirakenteeseen, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden
tuleva käyttö ja liikenteen perusratkaisut.
Osayleiskaava ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista
suunnittelua. Osayleiskaavan laadintatyö
käynnistyi loppuvuodesta 2016. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos valmistuu
syksyllä 2017 ja kaavaehdotus keväällä
2018.
Jaana Kostiainen, 044 718 5436

3

NEULANIEMEN
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna
2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa. Suunnittelualueena on Neulaniemi.
Osayleiskaavassa määritetään asuntorakentamisen ja virkistysalueiden muodostumisen
periaatteet sekä selvitetään alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, rakennettavien
alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva
käyttö ja liikenteen perusratkaisut. Osayleiskaava ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Kaavaluonnos valmistui vuonna 2016.
Tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus
valmistuu alkuvuodesta 2017.
Timo Kortelainen, 044 718 5433
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HEPOMÄEN
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna
2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion
keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa.
Suunnittelualue käsittää Hepomäen ja Heinälammenrinteen alueet. Osayleiskaavassa
määritetään rakentamisen periaatteet sekä
selvitetään alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö ja liikenteen perusratkaisut. Osayleiskaava ohjaa
jatkossa alueen asemakaavoitusta ja muuta
yksityiskohtaista suunnittelua. Vuoden 2016
aikana suunnittelu painottui taustaselvitysten tekemiseen. Tavoiteaikataulun mukaan
kaavaluonnos valmistuu keväällä 2017 ja
kaavaehdotus loppuvuodesta 2017.
Jaana Kostiainen, 044 718 5436

5

KAUPAN OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna
2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa. Osayleiskaavassa selvitetään kaupan toimintojen merkinnät vastaamaan
maankäyttö- ja rakennuslain muutosta.
Lainmuutoksessa on selkeytetty vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksen
tavoitteita sekä yhdenmukaistettu kaupan
ohjausta koskevat säännökset koskemaan
kaikkia kaupan toimialoja myös tilaa vaativan erikoiskaupan osalta. Osayleiskaava
ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta
ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua.
Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos
valmistuu syksyllä 2017 ja kaavaehdotus
loppuvuodesta 2017.
Jussi Niilahti, 044 718 5510

Kivilampi ja vanha mylly /
Matti Asikainen

6

RAUHALAHDEN
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna
2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion
keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa.
Suunnittelualueena on Rauhalahti käsittäen
pääpiirteissään ns. Hoksopolin alueen ja
Jynkän koulun ympäristön. Osayleiskaavassa määritetään asuntorakentamisen ja virkistysalueiden muodostumisen periaatteet
sekä selvitetään alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, rakennettavien alueiden
rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö
ja liikenteen perusratkaisut. Osayleiskaava
ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta
ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua.
Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos
valmistuu alkuvuodesta 2017 ja kaavaehdotus syksyllä 2017.
Matti Asikainen, 044 718 5432

7

SUOVU-PALOSEN
YLEISKAAVA
Korkein hallinto-oikeus kumosi vuonna
1996 osan ympäristöministeriön vahvistamasta Kuopion Länsirannan yleiskaavasta.
Kumoaminen koski tuolloin A. Ahlström
Oy:n omistamia maa-alueita, joita nyt

KAAVOITUSKATSAUS 2017
laadittava yleiskaava pääasiassa koskee.
Kaavan suunnittelutyö käynnistyi vuonna
2010 ja kaavaluonnos valmistui 2011. Tämän jälkeen suunnittelutyö on laajentunut
siten, että siinä tutkitaan tuulivoimapuiston
mahdollinen sijoittuminen alueelle. Kaavasisällön laajentumisen vuoksi kaavassa
selvitetään alueen tuleva maankäyttö
mukaan lukien tuulivoimaloiden sijoittumismahdollisuus ottaen huomioon alueen rantarakentaminen ja ylikunnalliset retkeily- ja
virkistystarpeet. Työn käynnistyminen vaatii
tuulivoimahankkeen toimijan päätöksen.
Tavoiteaikataulun mukainen kaavan valmistuminen on syksyllä 2018.
Jukka Holopainen, 044 718 5418
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KELLONIEMEN
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna
2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa. Suunnittelualueena on Kelloniemi.
Osayleiskaavassa määritetään asunto- ja
työpaikkarakentamisen sekä virkistysalueiden periaatteet, rakennettavien alueiden
rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö
ja liikenteen perusratkaisut. Osayleiskaava
ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta
ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua.
Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos
valmistuu syksyllä 2017 ja kaavaehdotus
keväällä 2018.
Virpi Leminen, 044 718 5435

9

NILSIÄN KESKUSTAN
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavassa tarkennetaan pääasiassa valtuuston vuonna 1984 hyväksymää
Nilsiän keskustaajaman osayleiskaavaa. Tavoitteena on luoda edellytykset erityyppisille asuinalueille ja edistää alueen maisema-,
luonto- ja kulttuuriarvojen säilymistä sekä
alueelle soveltuvien elinkeinojen harjoittamista. Osayleiskaava ohjaa jatkossa alueen
asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Tavoiteaikataulun mukaan
kaavaluonnos valmistuu keväällä 2017 ja
kaavaehdotus loppuvuodesta 2018.
Heli Laurinen, 044 718 5430

10

SYVÄNNIEMEN
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaava laaditaan Syvänniemeen.
Kaavassa on tarkoitus yhdistää ja päivittää
alueella olevat viisi yleiskaavaa, jotka ajoittuvat vuosille 1984 - 2009. Osayleiskaavalla
ohjataan alueen rakentumista ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua sekä edistetään
alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen säilymistä. Tavoiteaikataulun mukaan
kaavaluonnos valmistuu keväällä 2017 ja
kaavaehdotus syksyllä 2017.
Jukka Holopainen, 044 718 5418

11

KURKIMÄEN
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaava käsittää Kurkimäen, Pellesmäen ja Vehmasmäen alueet. Kaavan tarkoituksena on päivittää ja tarkentaa vuonna
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Yleiskaavoitus 2017. © Kuopion kaupunki 2017
1986 oikeusvaikutteiseksi tullutta osayleiskaavaa. Kaavan tavoitteena on ohjata
alueiden täydennysrakentumista ja muuta
yksityiskohtaista suunnittelua sekä edistää
alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen säilymistä. Tavoiteaikataulun mukaan
kaavaluonnos valmistuu syksyllä 2017 ja
kaavaehdotus keväällä 2018.
Timo Kortelainen, 044 718 5433

12

HEINJOEN
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna
2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion
keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa.
Suunnittelualue käsittää Heinjoen moottoriradan eteläpuolisen alueen, jonka pääasiallinen tuleva käyttö on ylijäämämassojen
sijoituspaikka. Samanaikaisesti kaavatyön
rinnalla tehdään YVA-lain mukainen vaikutusselvitys. Osayleiskaavalla ohjataan alueen rakentumista ja muuta yksityiskohtaista
suunnittelua. Tavoiteaikataulun mukaan
kaavaluonnos valmistuu keväällä 2017 ja
kaavaehdotus syksyllä 2017.
Kalle Ruokolainen, 044 718 5434

13

VANUVUOREN
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna
2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion
keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa.
Suunnittelualueena on Vanuvuori lähiym-

päristöineen. Osayleiskaavassa määritetään
asuntorakentamisen sekä suojelu- ja virkistysalueiden muodostumisen periaatteet
sekä selvitetään alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, rakennettavien alueiden
rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö
ja liikenteen perusratkaisut. Osayleiskaava
ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta
ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua.
Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos
valmistuu kesällä 2017 ja kaavaehdotus
loppuvuodesta 2017.
Virpi Leminen, 044 718 5435

14

PETÄJÄLAMMEN
OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavassa muutetaan vuonna 2003
voimaan tullutta Petäjälammen alueen
yleiskaavaa. Suunnittelualue käsittää Tahkon
ja Nilsiän keskustan välisen alueen. Kaavan
tarkoituksena on päivittää ja tarkentaa
kaavan tavoitteet ja selvittää täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Osayleiskaava
ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta
ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua.
Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos
valmistuu keväällä 2018 ja kaavaehdotus
loppuvuodesta 2018.
Heli Laurinen, 044 718 5430
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Asemakaavoitus 2017

Kustakin kaavatyöstä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan tarkemmin kaavatyön tavoitteista, sisällöstä, käsittelyvaiheista ja aikataulutavoitteista sekä esitetään suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Aikataulutavoitteet ja kaava-alueiden rajaus saattavat muuttua työn kuluessa mm. henkilöstömuutoksista
johtuen.

Käynnissä olevat asemakaavatyöt
Kaavatöihin 2-5, 7, 9, 10, 12, 13, 16-21, 23, 24, 26, 28 ja 30-34 liittyen valmistellaan tarvittaessa kaavoituksen käynnistämis- ja/tai maankäyttösopimus tai
-sopimuksia.
Päätösvaiheessa olevat ja kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi menossa
olevat kaavatyöt: 35 Linja-autoaseman ympäristö, 36 Tulliportinkatu 27 Lasitalo,
37 Kumpusaari, 38 Varastokatu 3-5, 39 Mäkikadun tukikohta, 40 Tahkon kortteli 215, 41 Venevälitys, 42 Kellomäen puutarha ja 43 Yötarhantie-Varsanpolku.
Asemakaavoja ei ole hyväksytty tai ne eivät ole vielä lainvoimaisia kaavoituskatsauksen kirjoittamisen aikaan.

1

5

MATKUKSEN LOGISTIIKKA-ALUE
(280)
Tarkoitus: Alueelle kaavoitetaan maakuntakaavan mukainen logistiikka- ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalialue rautatieyhteyksineen.
Tilanne: Kaavaehdotus on tavoiteaikataulun mukaan nähtävänä alkukesästä.
Jouni Pekonen, 044 718 5419

TAHKON JÄÄHALLI
(357)
Tarkoitus: Asemakaavan muutoksella on
tarkoitus selvittää matkailua palvelevien
rakennusten ja maanalaisen jäähallin rakentamista Tahkolahden alueella.
Tilanne: Valmisteluaineisto on tavoiteaikataulun mukaan nähtävänä keväällä.
Ulla Korhonen, 044 718 5412

2

6

TORIKADUN PYSÄKÖINTILAITOS
(292)
Tarkoitus: Asemakaavan muutoksella selvitetään asuin-, liike- ja toimistorakentamisen
sijoittumista pysäköintilaitoksen tontille
sekä tutkitaan samalla laajemmin lähialueen
täydennysrakentamismahdollisuudet.
Tilanne: Tontinluovutuskilpailun pohjalta
laadittava valmisteluaineisto on tavoiteaikataulun mukaan nähtävänä keväällä.
Virpi Lindell, 044 718 5431

3

JÄÄHALLIN YMPÄRISTÖ
(294)
Tarkoitus: Jäähallin ja lähiympäristön kiinteistöjen autopaikkajärjestelyt ja uimahallin
uusi paikka sekä Opistotien ja Hannes
Kolehmaisen kadun välisen alueen täydennysrakentamismahdollisuudet selvitetään.
Tilanne: Valmisteluaineisto on nähtävänä
tavoiteaikataulun mukaan loppukeväällä.
Jaana Keränen, 044 718 5446

4

PRESIDENTINKADUN YMPÄRISTÖ
(351)
Tarkoitus: Asemakaavan muutoksella on
tarkoitus selvittää laaja-alaisesti ympäristön tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet.
Tilanne:Arkkitehtikilpailun pohjalta laadittava asemakaavan muutosehdotus on nähtävänä alkuvuodesta.
Pauli Sonninen, 044 718 5439
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KUIKKALAMPI
(363)
Tarkoitus: Alue kaavoitetaan kerrostaloalueeksi.
Tilanne: Kaavaehdotus on nähtävänä
alkuvuodesta.
Ulla Korhonen, 044 718 5412

7

YLIOPISTONRANTA
(366)
Tarkoitus: Kaavatyössä selvitetään Savilahden rannan ja moottoritien välisen
alueen ja lähiympäristön maankäyttöä,
pysäköintiä ja liikennejärjestelyjä. Aluetta

39 Mäkikadun tukikohta /
Kuopion kaupunki
on suunnitelmissa täydentää opetus- ja
yritystoimintaa palvelevilla rakennuksilla
sekä tutkia julkisten ja yksityisten palvelujen sekä asumisen sijoittuminen alueelle.
Tilanne: Valmisteluaineisto valmistuu
tavoiteaikataulun mukaan alkukesällä.
Mari Piipponen, 044 718 5413
4 Presidentinkadun ympäristö /
HELT Arkkitehdit Oy
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ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

Asemakaavoitus 2017
© Kuopion kaupunki 2017

2017

ASEMAKAAVA-ALUE TAI ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE

3

8

MUSIIKKIKESKUKSEN
YMPÄRISTÖ JA LUMIT (367)
Tarkoitus: Musiikkikeskuksen ympäristön
kaavoitus on osa laajempaa Kuopionlahden kaupunkikehityshanketta, jossa on
tarkoitus ratkaista muun muassa Kuopion
taidelukio Lumitin ja hotelli- ja kongressikeskuksen sijoittuminen Musiikkikeskuksen lähiympäristöön sekä tutkia laajemmin
alueen maankäyttö.
Tilanne: Kaksivaiheisen
arkkitehtuurikilpailun pohjalta koottava
valmisteluaineisto on nähtävänä keväällä.
Jouni Pekonen, 044 718 5419

KÄYNNISSÄ OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT

13

UUDET ASEMAKAAVATYÖT

35

PÄÄTÖSVAIHEESSA OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT
22
SORSASALO

701
40
(40)

371
10
(10)

342
15
(15)

20
PÄIVÄRANTA

833
32
(32)

357

5

(5)

21
JULKULA

TAHKOVUORI

16
KETTULANLAHTI

358
42
(42)

17
RAHUSENKANGAS

27
PUIJO

9

ENT. POSTIPANKKI
(369)
Tarkoitus: Asemakaavan muutoksella
selvitetään tontin 3-25-7 täydennysrakentamismahdollisuudet.
Tilanne: Asemakaavan muutosehdotus on
nähtävänä keväällä.
Virpi Lindell, 044 718 5431

23
KELLONIEMI

19
RYPYSUO
14
PEIPPOSENRINNE

827
26
(26)

834

33

244

12

(33)

(12)

11
LINNANPELTO

12
PUIJONLAAKSO

360
17

(13)

(35)

21 39 9
823 41
349
22
294
3
314
831
30 36 24
825
828
27
355
370
16
20
292
824
832 23
2
31
339
38
365
18
367
351
8
4
348 369

372

(17)

(39)

(21)

(9)

(22)

6
HATSALA

7

(7)

13
SAVILAHTI

4
MULTIMÄKI

(20)

7
NIIRALA

(14)

(2)

(24)

(27)

2
VAHTIVUORI

(31)

5
KUOPIONLAHTI

(18)

26
NEULAMÄKI

9
ITKONNIEMI

(36)

(30)

(16)

341
14

(41)

3
MALJALAHTI

(3)

366

10
MÄNNISTÖ

35 13
295 289

(23)

(38)

1
VÄINÖLÄNNIEMI

(8)

(4)

8
HAAPANIEMI

13
SAVILAHTI

368

19

18
RÖNÖ

15
SÄRKINIEMI

(19)

328
37
(37)

10

TAHKO, TONTTI 151-48
(371)
Tarkoitus: Puistoalueen muuttaminen
matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi.
Tilanne: Valmisteluaineisto on nähtävänä
keväällä.
Ulla Korhonen, 044 718 5412

11

26
NEULAMÄKI

KARTTULA
(373)
Tarkoitus: Karttulan asemakaava päivitetään ajantasalle.
Tilanne: Valmisteluaineisto on nähtävänä
kesällä.
Jussi Partanen, 044 718 5416

30
KOLMISOPPI

24
LEVÄNEN

33
LEHTONIEMI

826
25
(25)

363

6

(6)

31
NEULALAMPI
25
JYNKKÄ

361
43
(43)

829
28
(28)

37
RAUTANIEMI
32
LITMANEN
34
PIRTTI
35
PITKÄLAHTI

1

280
(1)

36
HILTULANLAHTI

34
PIRTTI

39
VANUVUORI

43

373
11

KARTTULA

(11)

830
29

9 Entinen postipankki /
Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy
835
34

(29)

(34)

40
MELALA

KARTTULA

MELALAHTI

MUURUVESI

KAAVOITUSKATSAUS
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tamisen sijoittamista Sammallahden tontin
alueelle (ja mahdollisesti Särkiniementien
varren kerrostalotonteille).
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy alkuvuodesta.
Jaana Keränen, 044 718 5446

20

4-4-6, KOY PUIJONKATU 22
(370)
Tarkoitus: Myllykadun varren täydennysrakentamismahdollisuudet selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy keväällä.
Pauli Sonninen, 044 718 5439

21

15 Visio Vanhan varikon alueesta / Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy

Uudet asemakaavatyöt
Kaavatöiden vireilletulosta ilmoitetaan työn käynnistyessä. Osa uusista kaavatöistä on
sisältynyt jo aiempien vuosien kaavoitusohjelmiin, mutta niitä ei ole resurssi- tai muista
syistä voitu aloittaa aiemmin tai ne ovat olleet keskeytyneenä niin kauan, että ne on
aloitettava uudelleen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin voi tutustua ja esittää niistä mielipiteitä asiakaspalvelupisteessä tai kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: http://www.kuopio.fi/web/
kaavoitus/nahtavanaolevat-kaavasuunnitelmat.

12

TAIVAANPANKONTIE 25
(244)
Tarkoitus: Liiketontin ja sen viereisen
yleisten rakennusten korttelialueen muuttaminen asuinrakennusten korttelialueeksi
selvitetään. Samalla tutkitaan alueella
olevan pysäköintialueen ja kerrostalotonttien täydennysrakentamismahdollisuudet
ja uudelleenjärjestelyt.
Tilanne: Kaavatyö käynnistynee pysäköinti- ja kaupunkikuvaselvitysten valmistumisen jälkeen keväällä.
Sonja Tilaeus, 044 718 5074

TULLINKULMA JA RENGASTALO (355)
Tarkoitus: Tulliportinkadun ja Haapaniemenkadun sekä Tulliportinkadun ja
Ajurinkadun kulmauksissa olevien kortteleiden täydennysrakentamismahdollisuudet selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy alkuvuodesta.
Jaana Keränen, 044 718 5446

13

17

LINNANPELTO, SOKEAINKOULU (289)
Tarkoitus: Korttelialueen käyttötarkoitus
muutetaan siten, että nykyisin pääosin
tyhjillään olevat säilytettävät rakennukset
voidaan muuttaa tarvittaessa myös asuinkäyttöön.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy keväällä.
Marika Miettinen, 044 718 5414

14

VANHAN VARIKON ALUE
(341)
Tarkoitus: Alue kaavoitetaan pääosin
toimitila- ja julkisten palvelujen sekä asuntoalueeksi.
Tilanne: Kaavatyö käynnistynee keväällä.
Mari Piipponen, 044 718 5413

15

PUIJONSARVI
(342)
Tarkoitus: Kaavatyössä selvitetään asuinrakentamisen sijoittuminen Puijonsarven
kärkeen, ranta-alueella olevien loma-asuntojen käyttö ja tontin muodostamismahdollisuudet.
ASEMAKAAVOITUS
8 / KAAVOITUSKATSAUS

Tilanne: Kaavatyö käynnistyy tavoiteaikataulun mukaan keväällä.
Jussi Partanen, 044 718 5416

16

RAJALAN AITTA
(360)
Tarkoitus: Liikerakennusten korttelin 1243 muuttaminen asuinkäyttöön selvitetään. Samalla tutkitaan lähiympäristön
täydennysrakentamismahdollisuudet ja
uudelleen järjestelyt.
Tilanne: Kaavatyö käynnistynee loppukeväällä.
Sonja Tilaeus, 044 718 5074

18

H-TALO, CARLSON, MINNA ym.
(365)
Tarkoitus: Liikekortteleiden kehittämismahdollisuudet selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistynee arkkitehtuurikilpailun jälkeen syksyllä.
Martti Lätti, 044 718 5417

19

SÄRKINIEMEN SRK-TALO
(368)
Tarkoitus: Asemakaavan muutoksella
selvitetään seurakuntatalon tontin muuttamista asuinkäyttöön sekä täydennysraken-

12-16, TUULIKANTELEEN
POHJOISPUOLI (372)
Tarkoitus: Pysäköintialueen muuttaminen
osittain asuinkerrostalojen korttelialueeksi
selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy alkuvuodesta.
Sonja Tilaeus, 044 718 5074

22

TYÖNKULMA
(823)
Tarkoitus: Tonttien 2-6-3 ja 4 kehittäminen asunto-, liike- ja toimistokäyttöön
selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy alkuvuodesta.
Anne Turkia, 044 718 5415

23

SNELLMANINKATU 25
(824)
Tarkoitus: Kuopion Energian käytössä
olevan korttelin 2-29 täydennysrakentamismahdollisuudet selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistynee alkuvuodesta.
Jussi Partanen, 044 718 5416

24

MUSEO, KIRJASTO JA POSTITALO
(825)
Tarkoitus: Museon laajentaminen.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy arkkitehtikilpailun pohjalta keväällä.
Virpi Lindell, 044 718 5431

25

LEHTORINNE
(826)
Tarkoitus: Lehtorinne kaavoitetaan tarvittaessa useassa osassa kerros- ja rivitaloalueeksi.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy keväällä.
Ulla Korhonen, 044 718 5412

26

SAARIJÄRVEN TÄYDENNYSRAKENTAMISALUEET (827)
Tarkoitus: Täydennysrakentamismahdollisuudet Saarijärventien pohjoispäässä ja
ostoskeskuksen ympäristössä selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy keväällä.
Marika Miettinen, 044 718 5414

27

KALLAMARINA JA SATAMAALUE (828)
Tarkoitus: Kallamarinan ympäristön
täydennysrakentamismahdollisuudet sekä
Maljalahden ja matkustajasataman kehittämisedellytykset selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy keväällä.
Pauli Sonninen, 044 718 5439

28

KAAVOITUSKATSAUS 2017

NIILONTIE 25
(829)
Tarkoitus: Korttelin rajaus muutetaan
vastaamaan kiinteistörajoja.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy kesällä.
Ulla Korhonen, 044 718 5412

29

SYRJÄNTIE 43-47
(830)
Tarkoitus: Korttelialueen ulottamista Melalahden rantaan selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy syksyllä.
Marika Miettinen, 044 718 5414

30

MYLLYKATU 6 JA 8
(831)
Tarkoitus: Myllykadun länsireunan täydennysrakentamismahdollisuudet selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy syksyllä.
Annika Tuohimaa, 044 718 5074

31

SAMPOTALO
(832)
Tarkoitus: Tulliportinkadun ja Vuorikadun
kulmauksessa olevan rakennuksen laajentamismahdollisuuden ja toimistotilojen
muuttaminen asuinkäyttöön selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy loppuvuodesta.
Virpi Lindell, 044 718 5431

32

TAIVALHARJUN LEIRINTÄALUEEN YMPÄRISTÖ (833)
Tarkoitus: Päivärannantien ja Kallaveden
välisen alueen täydennysrakentamismahdollisuudet selvitetään.
Tilanne: Kaavatyö käynnistyy loppuvuodesta.
Annika Tuohimaa, 044 718 5074

33

PUIJON URHEILUALUE
(834)
Tarkoitus: Asemakaava päivitetään v. 2015
hyväksytyn Puijon urheilualueen yleissuunnitelman sekä alueen uusien tarpeiden
pohjalta.
Tilanne: Kaavatyö käynnistetään loppuvuodesta.
Jouni Pekonen, 044 718 5419

Visio Savilahdesta / ARKKITEHTITOIMISTO AJAK OY

34

MUURUVEDEN
SAVOLANNIEMI (835)
Tarkoitus: Juankosken kaupunginhallitus
on 19.9.2016 hyväksynyt Savolanniemeen
asemakaavaehdotuksen, joka on ollut nähtävänä loppuvuodesta 2016. Juankosken
kaupunginvaltuuston 17.11.2016 hyväksymästä osayleiskaavasta pääosan niemeen
suunnitelluista rakennuspaikoista on
poistettu. Rakennuspaikkoja on tarkoitus
sijoittaa niemen tyveen lähemmäs nykyistä
asemakaava-aluetta.
Tilanne: Kaavatyö käynnistetään alkuvuodesta ja valmisteluaineisto on nähtävänä
alkukesällä.
Anne Turkia, 044 718 5415
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Kunnallistekniset
suunnittelukohteet 2017

Katu- ja vihersuunnittelu

1

SORSASALO
• Sorsasalon yritysalue

2
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PÄIVÄRANTA-PUIJONLAAKSOJULKULA-PEIPPOSENRINNE-PUIJO
Lampipuisto, keskusleikkipaikan peruskorjaussuunnittelu
Kiviniemenranta, lähiliikuntapaikan ja ranta-alueen
hankesuunnittelu
Rypysuonpuisto, keskusleikkipaikan peruskorjaussuunnittelu
Antikkalan alueen järjestelyt
Pihlajalaakson ja vanhan Kallantien viimeistelyt
Inkilänpuisto, keskusleikkipaikan peruskorjaussuunnitelma
Rastaantie, välillä Kiuruntie-Inkilänmäenkatu pyöräilyä ja
jalankulkua tukevat ratkaisut
Puijon urheilulaakso, tekonurmikentät-saapumisaukion
toteutussuunnittelu
Suurmäentien kaistajärjestelyt sekä pysäköintialue
Sammakkolammentien alikulun levitys + väylän nosto
lammen kohdalla
Sammakkolammentien jalkakäytävä, palvelutalon kohta
Sammakkolammenpuisto, yleissuunnitelman tarkistus ja
toteutussuunnittelu

3
•

•
•
•
•

KETTULANLAHTI-ITKONNIEMI-LINNANPELTO
Päivärannantie, Poronpolku-Kettulanlahdentie, kevyen
liikenteen väylä
Märssypuisto, peruskorjaus
Saarijärvi, puistokäytäväverkoston kunnostustarpeen
tarkastelu ja peruskorjaussuunnittelu
Itkonniemenpuiston korttelileikkipaikan ja käytävien kunnostus
Matkakeskukseen liittyvä liikennesuunnittelu

4

KESKUSTA-NIIRALA-HAAPANIEMI-SÄRKINIEMI
• Maljalahti matkustajasatama-pienvenesatama,
aallonmurtajan jatkeen ja laitureiden toteutussuunnittelu
• Maljalahdenkatu-Haapaniemenkatu-Puijonkatu
• Sammonkatu-Aallonmurtajankatu, aukion toteutussuunnittelu
• Kirjastokatu välillä Puijonkatu-Museokatu, rännikadun
peruskorjaussuunnittelu
Snellmaninpuisto, peruskorjausuunnittelu

• Käsityökatu, väli Kauppakatu-Tulliportinkatu, rännikadun
peruskorjaussuunnittelu
• Kauppakadun kevyen liikenteen väylä välillä
Vuorikatu-Maaherrankatu
• Snellmaninpuisto, peruskorjausuunnittelu
• Väinölänniemi, puiston lakialueen täydennysistutussuunnittelu
• Niiralankadun katusuunnittelu, kävelyä, pyöräilyä ja
joukkoliikennettä tukevat ratkaisut
• Sairaalakatu, välillä Tulliportinkatu-Valkeisenkatu
saneeraussuunnittelu
• Huuhankatu, katupuiden vaiheittainen uusiminen,
peruskorjaussuunnittelu
• Ruotsinkadun kevyen liikenteen väylän suunnittelu
• Presidentinkadun ympäristö, katusuunnitelmat
• Tehdaskatu, Teollisuuskatu, Saaristokatu liikennejärjestelyt

5

SAVILAHTI
• Savisaarenpuisto, puulajipuiston yleissuunnittelu
• Savilahdentien katusuunnittelu (jalankulun ja pyöräilyn
edistäminen, joukkoliikenteen etuisuudet ja pysäkkijärjestelyt)

6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LEVÄNEN-PETONENLEHTONIEMI-RAUTANIEMI-PIRTTI
Leväsentie välillä Särkiniementie-Rauhalahdentie
Särkilahdenpuisto, puistokäytävä ja siltayhteys, yleis- ja
toteutussuunnittelu
Maitotie välillä Rauhalahdentie-Kermatie, kävelyä ja
pyöräilyä tukevien ratkaisujen suunnittelu
Varsanpolku, saneeraussuunnitelma
Kuikkalammen kaava-alueen viheralueiden suunnittelu
Lehtoniementie välillä Kotilokuja-Kaivannonlahdenkatu
Portaat Kanavaharjunkadulta Saaristokadulle
Helmitori-Messukuja, katumiljöösuunnittelu
Keilanrinteen kaava-alueen puistot, leikkipaikan ja
uimarannan toteutussuunnittelu
Pienvenesatama (Talaskuja), pysäköintialueen
toteutussuunnittelu
Lippumäen skeittiparkki ja tekojäärata
Nurmisaari, uimapaikka, nuotiopaikka, pienvenesatama,
käyttö- ja hoitosuunnitelma
Pirttilahdenpuisto, keskusleikkipaikan toteutussuunnittelu
Pirttilahti, satama-alueen maisemointisuunnittelu
Pirttiniemenkärki, korttelileikkipaikan ja uimapaikan yleisja toteutussuunnittelu

KATU- JA LIIKENNESUUNNITTELU
•
Ari Räsänen, 044 718 5122
VIHER- JA VIRKISTYSALUESUUNNITTELU
•
Matti Nikoskelainen, 044 718 5711
ASIOINTISÄHKÖPOSTIT
•
katusuunnittelu(at)kuopio.fi
•
liikenne(at)kuopio.fi
•
viherjavirkistysaluesuunnittelu(at)kuopio.fi
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7

HILTULANLAHTI
• Hiltulanlahti, länsipuoli, katu- ja
korttelisuunnitelmien laadinta
• Hiltulanlahti, uimarannan
toteutussuunnittelu
• Heinjoki, urheilualueen sprintti-,
kivääri- ja cartingratojen
yleis- ja toteutussuunnittelu
• Heinjoki, ylijäämämaiden
sijoitusalue

8
9

RIISTAVESI
• Lokkitie
KARTTULA
• Kissakuusentie

10

NILSIÄ
• Keskustan kadut
• Satama-alueen laiturien
peruskorjaussuunnittelu

11

MAANINKA
• Kyntäjäntien suunnittelu

12
•
•
•
•

JUANKOSKI
Torialueen suunnittelu
Tikantien suunnittelu
Paasikoskentien suunnittelu
Pikonniemen uimaranta-alueen
suunnittelu
KUNNALLISTEKNISET SUUNNITTELUKOHTEET
KAAVOITUSKATSAUS / 11
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Kunnallistekniset
rakentamiskohteet 2017

Katu- ja viherrakentaminen

1

PÄIVÄRANTA-PUIJONLAAKSO
• Pajulahdentie
• Pihlajalaakson viimeistelytyöt ja korttelileikkipaikka
• Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen
toteuttaminen
• Kelkkailijantien viimeistelytyöt

2

KESKUSTA-NIIRALA-HAAPANIEMI-SÄRKINIEMI
• Matkustajasatama; Kauppakadun jatkeen ja
aallonmurtajan jatkaminen ja laajentaminen
• Sammonkatu ja Hyrräkatu saneeraus
• Kirjastokadun saneeraus välillä Puijonkatu-Museokatu
• Niiralankadun saneeraus välillä Puistokatu-Suokatu
• Ruotsinkadun kevyen liikenteen väylä välillä
Huuhankatu-Taivallahdenkatu
• Kumpusaarentien ja Leväsentien rakentamistyöt

3

SAVILAHTI
• Savilahti projekti
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
Ismo Heikkinen, 044 718 5656
Jukka Rissanen, 044 718 4962

4
•
•
•
•

PETONEN-LEHTONIEMI-RAUTANIEMI-PIRTTI
Lehtoniemen alueen viimeistelytyöt
Keilanrinne asuntoalueen rakentaminen
Kuvelammen tenniskenttäalue
Ala-Pirttiniemi katujen viimeistelytyöt

5

PIENI NEULAMÄKI
• Katujen viimeistelytyöt

6

HILTULANLAHTI
• Hiltulanlahden itä- ja länsipuolen asuntoalueen
rakentaminen
• Heinjoen ampuma- ja moottoriurheilualue

7

KARTTULA
• Koulukeskuksen läheisyydessä olevien katujen saneeraus

Maljalahti /
WSP Finland Oy
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Leikkipaikkojen viherpalveluohjelma
Leikkipaikoilla on suuri merkitys lapsiperheiden arjessa lapsen kokonaisvaltaista
kasvua ja kehitystä tukevina paikkoina.
Leikkipaikat ovat myös osa viihtyisää
kaupunkiympäristöä ja ne toimivat kaikkien kaupunkilaisten virkistyspaikkoina.
Kuopiossa on vuoden 2017 alussa yleisillä
alueilla 89 leikkipaikkaa. Yksin keskeisellä
kaupunkialueella on yli 60 korttelileikkipaikka, keskusleikkipaikkaa ja lähiliikuntapaikkaa.

Viherpalveluohjelma laaditaan tarkastelujaksolle 2018-2027. Ohjelman tarkastusväli
on 5 vuotta, niin että tarkastelujakso säilyy aina 10 vuoden mittaisena. Ohjelmasta laaditaan kirjallinen raportti, johon sisältyy verkostokartat suunnittelualueittain kantakaupunginalueella. Maaseutualueilla tarkastelu tehdään laajemmissa kokonaisuuksissa.
Ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä.

Leikkipaikkojen viherpalveluohjelman
tavoitteena on laatia pitkän tähtäimen
suunnitelma, jolla taataan riittävä ja turvallisesti saavutettava palvelutaso. Ohjelmalla saavutetaan myös tietämys investointitarpeesta ja aikataulusta. Ohjelman
laatiminen on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan kohteiden
nykytilan analyysi, jossa vertaillaan mm.
saavutettavuutta, alueen ominaisuuksia
ja elinkaarta. Toisessa vaiheessa laaditaan
kehittämissuunnitelma, jossa tehtävät
ratkaisut esitetään kohteittain.

Valkeisenpuiston leikkipaikka

Liikennevalojen suunnittelukohteet 2017

1

NIIRALANKATU-MUSTINLAMMENKATU

2

Lisäksi hälytysajoneuvojen etuisuusjärjestelmän toinen käyttöönottovaihe
Päivärannan rampeilla, Kellolahdentiellä,
keskusta alueella sekä Petosella.

NIIRALANKATU-PYÖRÄKATU

Liikennevalojen rakentamiskohteet 2017
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Kuopion seutu etenee kohti viisasta liikkumista
Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan mm.
jalankulkua, pyöräilyä, joukkoliikennettä
ja kimppakyytiä, mutta myös henkilöauton järkevää käyttöä sekä taloudellista ja
turvallista ajotapaa.
Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja
Pohjois-Savon ELY-keskus ovat määritelleet yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja
yritysten kanssa toimenpideohjelman Kuopion seudun viisaan liikkumisen palvelujen
kehittämiseksi. Määrittelytyön tuloksena
syntyi Kuopion seudun viisaan liikkumisen
hanke, joka toteutetaan vuosien 20162019 aikana. Hanke jaetaan viiteen osakokonaisuuteen, jotka ovat:
1. joukkoliikenteen, pyöräilyn ja pysäköinnin asiakaslähtöinen informaatio
2. älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä
3. liikkuminen palveluna (MaaS),
uudet maksutavat, app-sovellukset
4. viisaan liikkumisen toimintamallin
kehittäminen opiskelijoille, yrityksille
ja yritysten työntekijöille
5. viisaan liikkumisen palveluiden
yhtenäinen graafinen ilme.
Hanke edistää viisaiden liikkumismuotojen
käyttöä Kuopion alueella ja näin vähentää
liikenteestä ja liikkumisesta aiheutuvia
päästöjä ja liikenteen ruuhkautumista.
Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää muutoksia ihmisten liikkumistottumuksissa. Muutos mahdollistetaan
kehittämällä viisasta liikkumista edistävillä
toimintamalleilla sekä parantamalla alueen
liikennepalveluiden tunnettavuutta ja käytettävyyttä. Erilaisilla liikkumisen malleilla
lisätään alueen asukkaiden tietoisuutta ja
helpotetaan liikkumisen liittyvän tiedon
saatavuutta. Samalla hanke tukee liikkumiseen perustuvan palveluliiketoiminnan
kehittymistä.

© Serra Vicente
Merkittävin hankkeessa toteutettava
kokonaisuus on viisaan liikkumisen informaatiojärjestelmä, joka tarjoaa käyttötilannekeskeistä tietoa eri liikkumismuodoista
avoimesti ja reaaliaikaisesti. Helposti
saatavissa oleva tieto ja uudet helppokäyttöiset palvelut parantavat liikkumispalveluiden käytettävyyttä ja sujuvoittavat arjen
matkustamista.
Avoimesti tarjottava tieto ja helppokäyttöisen teknologian yleistyminen mahdollistaa liikkumisen tuottamisen palveluna.
Puhutaan ns. Mobility as a Service, eli
MaaS-palveluista. MaaS tarkoittaa kokonaisuutta, jossa matkustaja saa tarvitsemansa palvelut helposti ovelta ovelle
yhdellä maksulla ja lipulla. Eri liikennemuodot toimivat saumattomasti yhdessä ilman
tarvetta omistaa liikkumisvälineitä, kuten
autoa. Kuopion seudun viisaan liikkumisen
hankkeen korkean tason tavoitteena on
edesauttaa MaaS-palveluden tuottamiseen
soveltuvan teknisen ja toiminnallisen ympäristön syntymistä Kuopion seudulle.
Näkyvimmät hankkeessa toteutettavat
kokonaisuudet ovat Kuopion seudun
viisaan liikkumisen graafinen ilme ja
moderni kaupunkipyöräjärjestelmä. Uuden
graafisen ilmeen avulla yhtenäistetään
eri palvelukokonaisuuksia ja rakennetaan
positiivinen mielikuva viisaasta liikkumisesta. Kaupunkipyöräjärjestelmä koostuu
yhteiskäyttöpyöristä, pyöräasemista ja
pyörien sujuvan käytön mahdollistavista
tietojärjestelmistä, joiden avulla jokainen
Kuopion kantakaupungissa liikkuva voi
lunastaa polkupyörän helposti käyttöönsä.
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Kaupunkipyöräjärjestelmä on osa alueen
joukkoliikennejärjestelmää ja se soveltuu
erityisesti lyhyiden kaupunkimatkojen ja
muun julkisen liikenteen ns. viimeisen
kilometrin matkojen toteutukseen.
Hanke tukee Itä-Suomen liikennestrategian keskeisiä tavoitteita, Kuopion seudun
joukkoliikennestrategiaa ja on osa jo käynnistyneitä hankkeita: Kuopion Savilahtiprojektia ja Asemanseudun kehittymistä.
Kuopion kaupunkiseudun viisaan liikkumisen edistämisen pitkän tähtäimen
tavoitteena on, että seudulla on toimiva,
turvallinen, vähäpäästöinen, innovatiivinen
ja terveyttä edistävä viisas liikkumisjärjestelmä, jota on helppo ja mukava käyttää.
Lisätietoja:
projektipäällikkö Jouni Huhtinen,
044 718 5327, jouni.huhtinen(at)kuopio.fi
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Kumpusaarentie valmistuu syksyllä 2017
Rakenteilla olevien Leväsentien ja Kumpusaarentien työt jatkuvat talven yli.
Kumpusaarentien penger on vuoden
vaihteeseen saatu pitkälti tehtyä. Kevään
ja kesän aikana jatkuvat Kumpusaarentien
ja Leipäniemen siltojen rakennustyöt. Kun
Leipäniemen silta saadaan otettua käyttöön, poistetaan nykyinen ponttonisilta
kokonaan käytöstä. Leipäniemen kohdan
lisäksi myös Kumpusaarentie voidaan
tällöin ylittää uutta kevyen liikenteen siltaa
pitkin.
Samassa yhteydessä Leväsentie välillä
Särkiniementie–Tasavallankatu levennetään nelikaistaiseksi. Sekä Särkiniementien että Leväsentien alitse rakennetaan
uudet alikulkukäytävät. Leväsentien varren
kevyen liikenteen väylä saneerataan tässä
yhteydessä.
Kumpusaarentien rakentamisen tavoitteena on nykyisten yhteyksien parantamisen
lisäksi muodostaa Kumpusaaren sataman
ja Siikaniemen alueille pienten ja keskisuurten yritysten keskittymä uuden, erityisesti raskaita ajoneuvoja suosivan väyläyhteyden avulla. Alueella mahdollistuu
tällöin eri liikennemuotojen yhteensovittaminen ja monipuolinen logistiikkayhteistyö. Hankkeella tavoitellaan alueelle useita
pk-yritysten investointeja uusiin toimitiloihin. Samalla uskotaan vajaakäytössä olevien toimitilojen saavan uutta käyttöä. Jo nyt
rakennettavan Kumpusaarentien vaikutuspiiriin on tullut uutta yritystoimintaa.

Leipäniemen sillan paalutustyöt tehtiin syksyn 2016 aikana. / Mikko Heikkinen (Oteran Oy)
Kumpusaarentie antaa vaihtoehtoisen
reitin myös Saaristokaupungin ja kaupungin tärkeimmän työpaikka- ja kasvualueen
Savilahden väliselle yhteydelle. Hanke
parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta laajalla alueella.
Töiden aikana liikennettä ohjataan kiertotiejärjestelyin työkohteiden ohi. Leväsentiellä ja osin Särkiniementiellä on 30 km/h
nopeusrajoitus. Käynnissä olevat työt
aiheuttavat merkittävää haittaa ajoneuvoja kevyelle liikenteelle aina valmistumiseen
saakka lokakuussa 2017.
Siikalahden alueella on edelleen paljon
työkoneita ja muuta kalustoa, joten työalueiden kautta liikkuminen tulee tapah-

tua vain merkittyjä väyliä pitkin. Koska
rakentamistyöt aiheuttavat liikennöintivaikeuksia työalueella, kevyen liikenteen väylien käyttäjiä pyydetään varovaisuuteen.
Ulkoilijoita, pyöräilijöitä ym. kulkijoita,
jotka normaalisti liikkuvat alueen kautta,
pyydetään käyttämään vaihtoehtoisia
reittejä, jos se vain on mahdollista.
Hankkeessa rakennuttajana on Kuopion
kaupunki ja urakoitsijana Oteran Oy. Hankkeessa mukana ovat myös Kuopion Vesi ja
Kuopion Energia Oy. Hankkeen kustannukset ovat yli seitsemän miljoonaa euroa ja
hanke saa Euroopan aluekehitysrahaston
(EAKR) tukea Pohjois-Savon Liitolta.

Keskustan ja Savilahden välin joukkoliikenteen ja kevyen
liikenteen olosuhteet paranevat
Viime vuonna aloitettua Keskustan ja Savilahden välin joukko- ja kevyen liikenteen
yhteyksien parantamista jatketaan Tulliportinkadun ja Niiralankadun saneerauksilla. Toteutettava väli alkaa Puistokadulta
ja päättyy Suokadulle. Samanaikaisesti
saneerataan myös muuta katujen alle
sijoittuvaa verkostoa. Työt tehdään kesän
2017 aikana. Vuonna 2018 on tarkoituksena jatkaa Niiralankadun saneerausta
Suokadulta aina Viestikadulle saakka.
Kuten vuoden 2016 Tulliportinkadun
saneerauksessa, myös nyt joudutaan
tekemään rakentamisen ajan poikkeusjärjestelyjä. Joukkoliikenne siirtyy korvaaville reiteille. Työalueen läheisyydessä
sijaitsevien kiinteistöjen ajoneuvoliikenne
joudutaan hoitamaan poikkeusjärjestelyin.
Töiden aloituksesta ja reittimuutoksista
tullaan tiedottamaan tarkemmin kevään
2017 aikana.

rantamisen. Erityisesti jalankulun, pyöräilyn
ja joukkoliikenteen sujuvuus ja turvallisuus
paranevat. Katusaneeraus toteutetaan
keskustan liikenteen yleissuunnitelman ja
Savilahden alueen kehittämistavoitteiden
mukaisesti. Kadun saneeraustyön yhteydessä jatketaan myös Tulliportinkadun
päävesijohdon uusimista.

Tulliportinkadun ja Niiralankadun töiden
yhteydessä tulee vaaratilanteiden välttämiseksi noudattaa varovaisuutta. Työalueet eristetään aidalla ja sen sisäpuolella
oleskelu on ehdottomasti kielletty.
Tulliportinkadun ja Niiralankadun rakentamiskohteet toteuttaa kaupungin oma
kuntatekniikkaliikelaitos Mestar.

Osa Tulliportinkadun katutöistä valmistui vuonna 2016. Kadun jatko tullaan tekemään
samalla periaatteella. / Petri Pucilowski
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Musiikkikeskuksen ympäristöstä
Kuopion soiva ja sykkivä sydän
Kuopio haluaa kehittää keskustaa Kuopionlahden suuntaan, joka on
ruutukaavakeskustan eteläisen sisääntulon merkittävin kaupunkikehittämishanke. Alueella on käynnissä Kuopion kaupungin ja hotellija kongressikeskuksen toteuttajayhtiön sekä Suomen arkkitehtiliitto
SAFA:n kanssa yhdessä järjestämä yleinen ja kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu.
Hankkeen ja arkkitehtuurikilpailun avulla halutaan osaltaan nostaa
Kuopion asemaa laadukkaana arkkitehtuurikaupunkina ja luoda monipuolista ja laadukasta kaupunkiympäristöä. Kuopionlahdelta torille
ulottuvalle vyöhykkeelle luodaan uudenaikaista kaupunkiympäristöä,
jonka keskeisimmistä osista muodostuu kaikille avointa ”urbaania” kaupunkitilaa, joka liittyy saumattomasti Musiikkikeskukseen,
Lumitiin ja Hotelli- ja kongressikeskukseen ja josta on hyvät yhteydet
ranta-alueille sekä torille.

TAIKAMETSÄ

COR

Kuopion keskustaan saadaan 100 vuoden odottelun jälkeen taidelukiokokonaisuus sekä mahdollistetaan hotelli- ja kongressikeskuskokonaisuuden syntyminen. Samalla ne täydentävät Kuopionlahden
julkisten rakennusten kaupunkikuvallista kokonaisuutta.
Kilpailu jatkuu ehdotusten ja asemakaavan työstämisellä
Arkkitehtuurikilpailussa on edetty 2. vaiheeseen, jonne tuomaristo
valitsi kuusi kehityskelpoisinta ehdotusta, jotka täyttivät parhaiten kilpailuohjelman tavoitteet. Valinnassa painotettiin erityisesti
ehdotusten kaupunkikuvallisia ja arkkitehtonisia arvoja sekä niiden
toiminnallisuutta, kehityskelpoissuutta ja toteutettavuutta.

VESJ

Kilpailun 2. vaiheen valmiit ehdotukset toimivat alueen asemakaavan
valmisteluvaiheen aineistona ja tulevat nähtäville huhtikuussa 2017,
jolloin voi taas äänestää omaa suosikkiaan. Tuomaristo valitsee voittajan kuuden jatkoon valitun joukosta ja voittaja julkaistaan toukokuussa 2017.
KUMUKOO
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