SAARISTOKAUPUNKI
KOTEJA KALLAVEDEN RANNASSA

SAARISTOKAUPUNKI tarjoaa ihanteellisen asuinympäristön: viihtyisiä koteja Kallaveden ja luonnon

läheisyydessä. Alue koostuu neljästä Kuopion kaupunkialueen eteläisestä niemialueesta: Pirttiniemi, Savolanniemi, Rautaniemi ja Lehtoniemi.
Saaristokaupungin rakentaminen käynnistyi vuonna 2002 Savolanniemestä ja eteni 2010-luvun lähestyessä Lehtoniemeen.
Saaristokatu valmistui vuonna 2008.
Keilarinteen lähes 1000 asunnon alueen rakentaminen käynnistyi vuonna 2016. Vuotta myöhemmin alkoi Kaivannonlahden
rakenteminen ja lähivuosina rakentaminen aloitetaan Kuikkalammen ja Lehtorinteen alueilla.

SAARISTOKATU yhdistää Saaristokaupungin Kuopion keskustaan. Saaria myötäilevä, noin 4,5 kilometriä

pitkä maisemakatu alkaa Siikaniemestä ja jatkuu Kärängän läpi Keilankantaan. Keskustasta Saaristokadulle pääsee Tasavallankadun liittymästä ja etäisyys torilta Saaristokaupungin pohjoisosiin (Käränkä) on noin 4 kilometriä.
Saaristokatu tarjoaa ihanteellisen lenkkeily- ja virkistysreitin. Ulkoilijat ovat löytäneet veden ääressä polveilevat, leveät
kevyenliikenteen väylät ja virkistyskäytössä olevat saaret. Reitin varrella on useita levähdyspaikkoja ja talvella jäällä kulkee
hiihtolatuja ja luistelureitti.

SAARISTOGALLERIA on taideteosten kokoelma Saaristokaupungissa. Vuodenkierron ja vuorokauden

aikojen mukaan elävät teokset ovat osa rakennettua ympäristöä. Ne ovat aina nähtävillä ja helposti saavutettavissa kevyenliikenteen-, joukkoliikenteen- ja vesireittien varrella.

PALVELUT, liikenneyhteyksien toimivuus sekä asuin- ja elinympäristön korkea laatu on huomioitu Saaristokau

pungin suunnittelussa ja toteutuksessa. Palveluita kehitetään ja rakennetaan jatkuvasti.
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SAARISTOKAUPUNGIN UUDET

RAKENNETTAVAT ASUMISEN ALUEET:

RAUTANIEMI

Rautaniemi on Saaristokaupungin
laajin pientalojen alue. Alue on
lähes valmis, mutta joitain rivi- ja
omakotitaloja rakennetaan vielä.
Rautaniemi on lapsiperheiden
suosiossa ja sen vuoksi alueen
asukasmäärä on koko Saaristokaupungin suurin väljästä asumisesta huolimatta.

SAVOLANNIEMI

Savolanniemi on Saaristokaupungin vanhimpia pientaloalueita ja jo
lähes täyteen rakennettu. Lähivuosina alueelle valmistuu vielä
joitain rivitaloja alueen länsiosiin.
Savolanniemeen on valmistunut
myös yksityinen päiväkoti.

PIRTTINIEMI

Pirttiniemen pientaloasunnoista
suurin osa on jo valmiina. Alueelle rakennetaan vielä muutamia
rivitalokohteita. Pirttiniemestä
tullaan avaamaan sillalla yhteys
etelään Vanuvuoren alueelle, joka
tulee olemaan Kuopion seu-

raava laajempi pientalojen alue
Hiltulanlahden jälkeen (arviolta
2020-luvun puolivälissä).

LEHTONIEMIKEILANKANTA

Saaristokaupungin keskusta
palveluineen sijoittuu Lehtoniemeen Keilankanavan tuntumaan.
Alueella on Kuopion Asunto
messualue vuodelta 2010 sekä
suurin osa Saaristokaupungin
kerrostaloista. Aluetta täyden
netään vielä lähi vuosina.

KEILANRINNEKEILANRANTA

Keilanrinne-Keilanrannan rakentaminen käynnistyi rannasta
ensimmäisillä kerrostaloilla vuonna 2017. Tämän jälkeen rakentaminen on vilkastunut ja myös
mäkialue valmistuu lähivuosina.
Kaikkiaan alueelle tulee noin tuhat uutta kerros-, luhti- ja rivitaloasuntoa lähes 2000 asukkaalle.
Kesällä 2018 alueelle valmistui
yksityinen päiväkoti.

KAIVANNONLAHTI

Kaivannonlahden ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle
vuonna 2018. Alueelle tulee
yhdeksän kerrostaloa kolmeen
eri kortteliin ja yhteensä asukasmäärä tulee olemaan noin 500
asukasta. Jokaiseen kortteliin on
tulossa yksi ns. kohtuuhintainen
eli valtion tuella rahoitettu kerrostalokohde.

KUIKKALAMPI

Kuikkalammen alue on seuraava
rakentamisen alue Saaristokaupungissa. Ensimmäisten talojen rakentaminen alkaa vuonna
2019. Alue sijoittuu Lehtoniemen
keskustan ja ns. Lehtoniemen
Helmen pohjoispuolelle Kuikkalammen itäpuolelle. Alueelle on
tulossa kerros- ja rivitaloasuntoja sekä kaupungin päiväkoti.
Yhteensä alueelle tulee noin 500
asuntoa noin 800 asukkaalle.

LEHTORINNE

Monipuolinen Lehtorinteen alue
sijoittuu Kuikkalammen ja Kaivannonlahden alueiden väliin, Lehtoniemen pohjoisimpiin osiin. Alue
on viimeinen Saaristokaupungin
alue, jonka kaavoitus on käynnistymässä ja jonka rakentaminen
alkaa vuosikymmenen vaihteessa.

2000-l

2003

2008

2010

2013

Rautaniemeä rakennetaan
vilkkaasti

Savolanniemi ja sen
ensimmäiset rantaoma
kotitalokohteet rakenteille,
”Saaristokaupunki” nimenä
lanseerattiin

Saaristokatu valmis,
Lehtoniemi rakenteille

Kuopion Asuntomessut
Lehtoniemessä, lähes
160 000 kävijää

Pirttiniemi rakenteille

2017

2019

2020–21

2022

2030

Keilanrinne-Keilanranta
ensimmäiset kohteet
valmistuvat

Kuikkalammen rakenta
minen alkaa, Käränkä on
valmistunut

Savolanniemi ja Pirttiniemi
valmiit

Lehtorinteen
rakentaminen alkaa

Kaikki alueet rakennettu,
siltayhteys Vanuvuoreen
valmis

S ä rk iniem i
S ä rk ila hti

R a uha la hti

Haapaniemi
Kum pusa a ri

Pölhö

ila
nk
an
a

Lehtorinne
Kuik k alam pi

va

llä

kä

lm

i

Terv onla m pi

Rau t aniemi

ns
a

Lehtosa a ri

K a lla v esi

© Kuopion ka upunki 2018

K a lla v esi

A s u n to m e s s u t
2010

Keila nk a nta

Lehtoniemi

K a iva n
nonla hti

Ke

Kä rä nk ä

Korkea sa a ri

S a a ristok a tu

Va iv a nen

Jynk ä nla hti

Keila nrinne-Keila nra nta

Jynkä nm ä ki

Pö

S AARISTOK AU PUN KI

Pöllä k ä nla hti

Savolanniemi

Pirttila hti

Pirttiniem i

Vanuvuori

Jynkä nvuori

Pir tti

Lippum ä ki

Siika ra nta

R a u ha la hti

Jynkkä

Kiv ila m pi

Levänen

Lev ä sen
la m pi

Petosen
la m pi

Litmanen
Pyörön a lueen pa lvelut

Litm a nen

K oira ve si

K AR TTAM ER K I T:
P ä i vä k o ti ( k u n n a l l i n e n )
P ä i vä k o ti ( yk s i tyi n e n )
Al a k o u l u ( l u o k a t 1 -6 )
Yl ä k o u l u ( l u o k a t 7 -9 )
K a u p a t S a a ri s to k a u p u n g i s s a
S i j a i n ti ti e d o t:
k a rtta p a l ve l u .k u o p i o .fi

N

