Kauppakatu/Iiro Muraja 3Dims Ky

Näkymä Kaartokadun (nyk. Aulis Rytkösen katu)
liittymästä itään / 3Dims Ky 8.11.2017

Kunnallistekniset
suunnittelukohteet 2018
1

SORSASALO

• Sorsasalon yritysalueen suunnittelu

2

PÄIVÄRANTA-PUIJONLAAKSOJULKULA-PEIPPOSENRINNEPUIJO

• Kiviniemenranta, lähiliikuntapaikan
ja ranta-alueen suunnittelu
• Antikkalan alueen järjestelyt
• Inkilänpuisto, leikkipaikan
peruskorjaussuunnitelma
• Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteutussuunnittelu
• Sammakkolammentien suunnittelu:
alikulun levitys ja väylän nosto
lammen kohdalla
• Sammakkolammentien jalkakäytävän suunnittelu palvelutalon
kohdalla
• Sammakkolammenpuisto,
yleissuunnitelman tarkistus
• Taivaanpankontien jalkakäytävän
suunnittelu välille Retkeilijäntie
Kelkkailijantie
• Taivaankannenkatu, kävelyväylän
suunnittelu
• Kellolahdentien yleissuunnitelma
välille Kallantie–vt 5:n ramppi

3

KETTULANLAHTI-ITKONNIEMILINNANPELTO

• Itkonniemenpuiston korttelileikkipaikan ja käytävien peruskunnostussuunnittelu
• Mäntykampukseen liittyvät
liikennejärjestelyt
• Tellervonkadun katusuunnitelman
muutos välille Männistönkatu–
Kalevalankatu
10

4

KESKUSTA-NIIRALAHAAPANIEMI-SÄRKINIEMI

• Maljalahti–Matkustajasatama–
pienvenesatama, aallonmurtajan
jatkeen ja laitureiden
toteutussuunnittelu
• Snellmaninpuisto,
peruskorjaussuunnittelu
• Väinölänniemi, puiston lakialueen
täydennysistutussuunnittelu
• Väinölänniemi, ulkokuntoilupaikan
suunnittelu
• Mölymäen katusuunnitelmat
• Presidentinkadun ympäristön
kaava-alueen viheralueiden
yleissuunnittelu
• Linja-autoaseman alueen
suunnittelu, Matkaajanpolku
• Hannes Kolehmaisen kadun
suunnittelu
• Kauppakadun suunnittelu välillä
Vuorikatu–Maaherrankatu
• Kuninkaankadun suunnittelu
välillä Minna Canthin katu–
Kauppakatu

•
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•

SAVILAHTI

• Savisaarenpuisto,
puulajipuiston yleissuunnittelu
• Savilahdentien ja uuden yhdyskadun välille Neulamäentie–
Neulaniementie katusuunnittelu

6

LEVÄNEN-JYNKKÄNEULALAMPI-PETONENLEHTONIEMI-RAUTANIEMIPIRTTI

• Leväsentien suunnittelu välille
Särkiniementie–Rauhalahdentie
• Uuden jalankulku- ja pyöräily-
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väylan suunnittelu välille
Pirtinpäänkatu–Pirtinkaari
Pitkälahti–Pilppa ulkoilureitin ja
latuyhteyden yleis- ja toteutussuunnittelu
Petosenpuisto, korttelileikkipaikan ja käytäväverkoston
yleis- ja toteutussuunnittelu
Litmasenpuiston peruskorjaussuunnittelu
Lehtoniemen viheralueiden
käyttö- ja hoitosuunnitelma
Lehtoniementien suunnittelu
välille Kotilokuja–Kaivannonlahdenkatu
Lippumäen tekojääradan ja
skeittiparkin toteutussuunnittelu
Pesäpallokentän sijoitustarkastelu
ja toteutussuunnittelu
(sijoitusvaihtoehdot: Neulamäki,
Jynkänlahti ja Kuvelampi)
Nurmisaari, käyttö- ja
hoitosuunnitelma
Pirttiniemenkärki, korttelileikkipaikan
ja uimapaikan toteutussuunnittelu
Tiilipuisto, korttelileikkipaikan peruskorjaussuunnittelu

7

HILTULANLAHTI

• Hiltulanlahti, uimarannan
toteutussuunnittelu
• Hiltulanlahti, Vaittilan alueen tie- ja
katusuunnittelu
• Heinjoki, ylijäämämaiden
sijoitusalueen suunnittelu
• Heinjoki, ampuma- ja moottoriratakeskus, jatkosuunnittelu

Viesti- ja Niiralankadun kiertoliittymä,
kuva: Kuopion kaupunki

8

NILSIÄ

9

JUANKOSKI

• Keskustan katujen suunnittelu

• Torialueen suunnittelu
• Pikonniemen uimaranta-alueen
suunnittelu

LIIKENNETURVALLISUUSKOHTEET
2018
Kaupungin vuosittaisella liikenneturvallisuuden parantamiseen varatulla
määrärahalla on vuoden 2018 aikana
tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta mm. suojatiejärjestelyillä, erityisesti ruutukaavakeskustassa, tonttikatujen ajonopeuksia hidastavilla
ratkaisuilla ja pienillä jalankulun ja
pyöräilyn väylästön parannuksilla.

MUUT YLEISSUUNNITELMAT
• Pyöräilyn ja kävelyn
kehittämissuunnitelma
• Liikennevalo-ohjauksen
yleissuunnitelma

KATU- JA
LIIKENNESUUNNITTELU
suunnittelupäällikkö
Ari Räsänen,
044 718 5122

Katusuunnittelu
Viher- ja virkistysaluesuunnittelu

VIHER- JA
VIRKISTYSALUESUUNNITTELU
kaupunginpuutarhuri
Matti Nikoskelainen,
044 718 5711

ASIOINTISÄHKÖPOSTIT
katusuunnittelu@kuopio.fi
liikenne@kuopio.fi
viherjavirkistysaluesuunnittelu@
kuopio.fi

Huuhan- ja Otsonpuisto 2017, kuva: Vicente Serra
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