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Täydennysrakentaminen
käynnissä

KUOPION KAUPUNGIN KAAVOITUS painottuu vuoden
2022 aikana kaupungin strategian mukaisesti kasvun ja
elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttien monipuoliseen ja riittävään tarjontaan, täydennysrakentamiseen
sekä Savilahden ja keskusta-alueen kehittämishankkeisiin.
Osana MAL-sopimuksen toteutusta alkuvuoden aikana
laaditaan valmiiksi seudun rakennemallityö eli kaupunkiseutusuunnitelma, jossa luodaan suuntaviivat kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän, maankäytön ja
viherverkon kehittämiselle pitkälle 2030-lukua.
Pohjois-Savon liitossa käynnissä olevan maakuntakaavan 2. vaiheen tarkistustyön viimeiset selvitykset ovat
valmistuneet. Kaksi kehitysvisiota esittelevä luonnos tulee nähtäville keväällä 2022. Kuopion kaupunki on osaltaan
mukana maakuntakaavan laadinnassa.
Strategisessa maankäytön suunnittelussa pääpaino
on keskeisen kaupunkialueen rakenteen toiminnan ja laajenemissuuntien suunnittelun edistämisessä. Kaupunkirakennesuunnitelman päivittäminen yhdessä Siilinjärven
kanssa aloitetaan vuoden 2022 aikana. Keskustassa tuetaan yritystoimintaa, asumista ja palveluita, Kelloniemessä
tutkitaan asumisen ja yritystoiminnan hybridirakennetta ja

Vanuvuoressa asumisen ja palveluiden laajentumista. Palveluverkon suunnittelua tukevat päivitetyt väestöennusteet otetaan käyttöön.
Asemakaavojen pääpaino on nykyisen kaupunkirakenteen tiivistämisessä sekä keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisessa. Kaupunkikeskustan elinvoiman lisäämiseksi viimeistellään torin länsilaidan yleissuunnitelma
yhdessä alueen kiinteistönomistajien ja toimijoiden kanssa.
Tärkeimmät asuntotuotannon kohteet sijoittuvat Savilahteen, keskustaan ja Puijonlaaksoon sekä pientalojen osalta
Hiltulanlahteen. Kasvavan Kuopion tärkein kehittämisalue
on Savilahti, jota kehitetään laajapohjaisena kaupungin ja
eri toimijoiden yhteistyöhankkeena. Yritystontteja kaavoitetaan Matkukseen ja Tasavallankadun varteen. Matkailua
vahvistetaan Tahkovuorelle sijoittuvilla kaavamuutoksilla.
Korona-aika on vaikuttanut myös kaupunkisuunnittelun toimintatapoihin. Erityisesti asukkaiden osallistuminen
suunnitteluun on haastanut meidät. Olemme kehittäneet
olemassa olevia ja testanneet uusia osallistumisen keinoja,
jotta mahdollisimman moni voisi olla mukana suunnittelussa ja saada tietoa käynnissä olevista hankkeista.

2022
2023
2024
2025
2026 (tarkentuu myöhemmin)
SUUNNITTELUALUEET
Kehittämisalue: yrityskäyttöön
kehitettävät alueet
Selvitysalue: Alueen rajaus,
maankäyttö ja/tai hankkeiden
käynnistyminen tarkentuu
myöhemmin
Ruutukaavakeskustan
jatkuvan kehittämisen alue

PALVELURAKENNUSINVESTOINNIT 2022–2025
Varhaiskasvatus-, perusopetusja lukiopalvelut
Terveys-, hyvinvointi- ja
kulttuuripalvelut

Pieni-Neulamäki

KÄYTTÖÖNOTETTAVAT ALUEET VUOSINA 2022–2026
KUOPION KAUPUNKIRAKENNE eli
asumisen, työpaikkojen, palveluiden
sekä liikenneväylien muodostama
kokonaisuus täydentyy ja laajenee
vuosittain.
Tulevina vuosina kerrostalovaltainen täydennysrakentaminen painottuu keskusta-alueen ja sen lähialueiden nykyisen kaupunkirakenteen
täydentämiseen sekä Saaristokaupunkiin. Loppuvuodesta 2022 alkaa
asuntorakentaminen Savilahdessa ja
vuonna 2023 pientalorakentaminen
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laajenee Hiltulanlahdessa III-alueelle.
Yrityskäyttöön kehitettäviä alueita
ovat Pieni-Neulamäki ja Hepomäki.
Sorsasalon länsipuoli, Kelloniemi ja
Vanuvuori ovat selvitysalueita. Näillä
alueilla osayleiskaavoitus on vireillä
tai tulossa vireille ja hankkeiden käynnistyminen tarkentuu myöhemmin.
Ruutukaavakeskustassa on vireillä
korttelikaavoja ja alueen kehittäminen
on jatkuvaa.
Viereisen sivun kartalla on esitettynä asuntorakentamisen alueet

ja suunnittelualueet keskeisellä kaupunkialueella Sorsasalosta Hiltulanlahteen vuosina 2022–2026. Kartalla
esitetään myös palvelurakennusinvestointikohteet taloussuunnitelmakaudella 2022–2025.
Kartta on osa Kuopion väestö,
työpaikat ja asuminen – asumisen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavat alueet vuosina 2022–2026
-raporttia. Raportti on luettavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa:
kuopio.fi/asuntorakentaminen

Hepomäki

Kuopion väestö, työpaikat ja
asuminen – asumisen rakentamisen
eteneminen ja käyttöönotettavat
alueet vuosina 2022–2026 -raportti
on luettavissa osoitteessa
kuopio.fi/asuntorakentaminen
KH 14.6.2021, tarkistus 9.12.2021.

Kartta-aineisto © Kuopion kaupunki 2021
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TONTTIVARANTO
Tilanne 11/2021

KERROSTALOTONTIT

RIVITALOTONTIT

OMAKOTITONTIT

Asemakaavoitetut vapaat tontit
keskeisellä kaupunkialueella

Asemakaavoitetut vapaat tontit
keskeisellä kaupunkialueella

Asemakaavoitetut vapaat tontit
keskeisellä kaupunkialueella

Maaseututaajamissa

Maaseututaajamissa

Maaseututaajamissa

Keskeisellä kaupunkialueella on
kerrostalotontteja mm. Mölymäellä,
Saaristokaupungissa Lehtoniemessä,
Keilanrinteellä ja Pirtissä.

Keskeisellä kaupunkialueella on
rivitalotontteja Saaristokaupungissa
Lehtoniemessä, Keilanrinteellä,
Rautaniemessä ja Pirtissä sekä
Hiltulanlahden 3-alueella.

Keskeisellä kaupunkialueella on
omakotitontteja Rautaniemessä
ja Hiltulanlahdessa 2- ja 3-alueilla.
Maaseututaajamissa on
runsas tonttitarjonta.

47
2

33
33

165
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KAAVOITUS ON ALUEIDEN käytön ja rakentamisen sääntelyä, jolla ohjataan sitä miten eri toiminnot ja palvelut kuten asuminen ja yritykset, sijoittuvat kaupungin alueelle.
Kaavoituksella pyritään luomaan edellytykset hyvälle sekä
elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Hyvin suunnitellut kaavat sekä toimiva yhdyskuntarakenne ja palvelevat
liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä
edistävät kestävää kehitystä.
Suomessa kaavoitus jakaantuu kolmeen eri kaavatasoon: Maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja asemakaavaan.
Yleis- ja asemakaavat laaditaan kunnassa.
Maakuntakaava on ylin kaavataso, joka määrittää alueidenkäytön maakunnalliset kysymykset. Yleiskaava sen sijaan määrittää alueiden käytön päämäärät ja yleistasoiset
suunnitelmat kuntatasolla, kuten asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainnin. Kuopiossa yleiskaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Lisäksi yleiskaava ohjaa asemakaavoja, jotka ovat yksityiskohtaisimpia kaavoja. Asemakaavat määrittävät
maankäytön ja rakentamisen periaatteet ottaen huomioon
paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän
rakentamistavan sekä muut yhdessä sovitut tavoitteet.
Asemakaavassa määritellään myös alueiden tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla.
Kaavassa määritellään esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja niiden käyttötarkoitus. Ranta-asemakaavalla voidaan
järjestää pääasiassa taajamien ulkopuolinen loma-asutus
ranta-alueella, ja kaavaehdotuksen laatimisesta huolehtii
maanomistaja. Kuopiossa valtaosan asemakaavoista hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Rakentamista ohjaa myös rakennusjärjestys, jonka
määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta, jos kaavassa on toisin
määrätty.
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VAPAIDEN YRITYSTONTTIEN tarjonta painottuu Pieneen Neulamäkeen. Lisäksi yritystontteja on tarjolla
Matkuksessa, Kylmämäessä, Petosella, Pirtissä sekä yksittäisiä tontteja Leväsellä. Yritystontteja on tarjolla
kysyntään nähden vähemmän ja niitä on vapaana vain muutamilla alueilla Kuopiossa.
ASUNTORAKENTAMINEN ON VIIME VUOSINA OLLUT
KUOPIOSSA vilkasta ja painottunut vahvasti kerrostalorakentamiseen. Kaupunki on luovuttanut aktiivisesti kerros- ja rivitalotalotontteja rakentajille ja tällä hetkellä kunnallistekniikan piirissä olevia tontteja on tarjolla kaupungin
omistamilla maa-alueilla melko niukasti. Kerrostalotontteja
on Pirtissä, mutta niihin ei kohdistu omistusasuntokysyntää. Tontteja on asemakaavoitettu Mölymäelle, mutta kaupungin tonteille pääsee rakentamaan arviolta vuonna 2025.
Rivitalotonteista suurin osa on Hiltulanlahti 3 -alueella, jolla
aloitetaan kunnallistekniikan rakentaminen vuonna 2022.
Kerros- ja rivitalotonttien tarjonta on kuitenkin lähivuosina paranemassa, sillä esimerkiksi vuosina 2022–2023
rakentamiseen osoitetuilla Lehtoniemen Lehtorinteen

OSALLISTU & VAIKUTA
KAAVOITUKSEEN

alueella on kunnallistekniset työt aloitettu. Savilahdessa
Vanhan varikon alueella on vireillä asemakaavatyö uusien
kerrostalotonttien tuottamiseksi kaupungin omistamille
alueille. Tonttitilanteen parantuminen edellyttää kuitenkin
jo valmisteilla olevien asemakaavojen voimaantuloa.
Omakotitontteja on tarjolla Saaristokaupungin Rautaniemessä ja Hiltulanlahdessa 2-alueella. Valtaosan asemakaavojen sisältämästä kaupungin keskeisen kaupunkialueen omakotitonttivarannosta muodostavat voimassa
olevan Hiltulanlahti 3 -asemakaavan tontit, joista ensimmäisille pääsee rakentamaan vuonna 2023. Omakotitontit
riittävät nykyisen luovutustavoitteen (30 kpl/vuosi) mukaisesti vuoteen 2027 saakka. Omakotitonttien kysyntä on
suurempaa kuin nykyinen vuosittainen luovutustavoite.

ALOITUS

Kaavoitus käynnistyy
ja siitä laaditaan OAS.
Kaavasta tiedotetaan
netissä kuulutuksella*
ja kaavoituskatsauksessa. Mahdollisesti
yleisötilaisuus.

VOIT JÄTTÄÄ
MIELIPITEESI!

VALMISTELU

Valmisteluaineisto,

joka voi sisältää
kaavaluonnoksen,
on nähtävänä.
Mahdollisesti
yleisötilaisuus.
VOIT JÄTTÄÄ
MIELIPITEESI!

EHDOTUS

Kaavaehdotus
laaditaan kaupungin
tavoitteiden ja
saadun palautteen
eli mm. mielipiteiden
pohjalta.
Kaavaehdotus

on nähtävänä.
Mahdollisesti
yleisötilaisuus.


HYVÄKSYMINEN
Kaava hyväksytään.
Päätöksestä
on mahdollisuus
valittaa
hallinto-oikeuteen.

VOIMAANTULO

Kaava tulee voimaan
kuulutuksella*, joka
julkaistaan netissä.

VOIT JÄTTÄÄ
MUISTUTUKSEN!

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) laaditaan
kaavan vireilletulovaiheessa. OASissa
kerrotaan kaavan tarkoitus, tavoitteet, selvitystarpeet, arvioitavat vaihtoehdot, osalliset, se milloin ja miten
kaavoitukseen voi osallistua, sekä tavoiteaikataulu ja yhteyshenkilöt. Osal-

listumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää kaavaprosessin aikana.
Osallisia ovat kaikki, joihin kaavaluonnos mahdollisesti voi vaikuttaa,
eli alueen maanomistajat ja ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja

yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osalliset voivat jättää
mielipiteen aloitusvaiheessa ja valmisteluvaiheessa. Muistutuksen ehdotusvaiheessa voivat jättää osallisten lisäksi
kunnan jäsenet.
*Ilmoitukset ja kuulutukset
kuopio.fi/ilmoitustaulu
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YLEISKAAVOITUS
AIKATAULUTAVOITTEET JA KAAVA-ALUEIDEN RAJAUS SAATTAVAT MUUTTUA TYÖN KULUESSA.
LUE LISÄÄ OSOITTEESSA KUOPIO.FI/STRATEGINEN-MAANKAYTTO JA KARTTA.KUOPIO.FI

1 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

3 SORSASALON OSAYLEISKAAVA

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.
Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna 2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos valmistuu
keväällä 2022 ja kaavaehdotus syksyllä 2022.
Jaana Kostiainen, 044 718 5436

Suunnittelualue kattaa Kuopion keskeisen kaupunkialueen
pohjoisimmat osat Siilinjärven kuntaan saakka. Kaavan tarkoituksena on tutkia Sorsasalon alueen kehittämismahdollisuudet teollisuutta tukevaksi alueeksi. Osayleiskaava ohjaa
jatkossa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Osayleiskaavassa muutetaan vuonna
2001 voimaan tullutta keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa Sorsasalon osalta. Tavoiteaikataulun mukaan alueella
jatketaan pohjustavia selvityksiä vuoden 2022 aikana.
Heli Laurinen, 044 718 5430

2 KELLONIEMEN OSAYLEISKAAVA

Suunnittelualueena on Kuopion keskeisen kaupunkialueen
eteläisimmät osat Vanuvuoren lähistöllä. Osayleiskaavassa
määritellään asuntorakentamisen sekä suojelu- ja virkistysalueiden muodostamisen periaatteet. Lisäksi selvitetään,
miten alue liittyy olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen,
rajataan rakennettavat alueet ja selvitetään kortteleiden
tuleva käyttö sekä liikenteen perusratkaisut. Osayleiskaava ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Osayleiskaavassa tarkennetaan
Vanuvuoren lähiympäristön osalta oikeusvaikutteiseksi
vuonna 2001 tullutta Kuopion keskeisen kaupunkialueen
yleiskaavaa ja vuonna 2012 oikeusvaikutteiseksi tullutta
Hiltulanlahden osayleiskaavaa sekä vuonna 1994 ympäris-

Suunnittelualueena on Kelloniemi. Osayleiskaavassa määritellään asunto- ja työpaikkarakentamisen sekä virkistysalueiden periaatteet, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö ja liikenteen perusratkaisut.
Osayleiskaava ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta ja
muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Osayleiskaavassa
tarkennetaan vuonna 2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta
Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos valmistuu keväällä 2022 ja
kaavaehdotus loppuvuodesta 2022.
Sonja Tilaeus, 044 718 5432
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4 VANUVUOREN OSAYLEISKAAVA

tus valmistuu loppuvuodesta 2022. Heli Laurinen,
044 718 5430

5 KURKIMÄEN OSAYLEISKAAVA

Suunnittelualue kattaa Tahkon ja Nilsiän keskustan välisen
alueen (Petäjälampi-Sieraniemi-Ruokosalmi). Tarkoitus on
päivittää ja tarkentaa kaavan tavoitteet ja selvittää täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Osayleiskaavassa muutetaan vuonna 2003 voimaan tullutta Petäjälammen alueen
yleiskaavaa. Osayleiskaava ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta sekä muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Tavoiteaikataulun mukaan alueella jatketaan pohjustavia selvityksiä vuoden 2022 aikana. Heli Laurinen, 044 718 5430

Osayleiskaava sisältää Kurkimäen, Pellesmäen ja Vehmasmäen alueet. Kaavan tavoitteena on ohjata alueiden
täydennysrakentamista ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua sekä edistää alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoja. Kaavan tarkoituksena on päivittää ja tarkentaa
vuonna 1986 oikeusvaikutteiseksi tullutta osayleiskaavaa.
Kaavaluonnos valmistuu loppuvuonna 2022 ja kaavaehdotus loppuvuonna 2023. Heli Laurinen, 044 718 5430
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RANTA- JA MAASEUTUALUEIDEN
YLEISKAAVAN TARKISTUS

Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaava päivitetään yleiskaavan tarkistuksessa. Tarkistukset kohdistuvat muun
muassa poikkeamislupien aiheuttamiin muutoksiin ja perustuvat yleiskaavan toteutumisen jatkuvaan seurantaan.
Tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus valmistuu alkuvuonna 2022. Tiia Piippo, 044 718 5418

7 SUOVU-PALOSEN OSAYLEISKAAVA

Kaavassa selvitetään alueen tuleva maankäyttö, kuten kylä- ja rantarakentaminen, sekä ylikunnallisten retkeily- ja
virkistystarpeiden vaikutukset. Korkein hallinto-oikeus
kumosi osan ympäristöministeriön vahvistamasta Kuopion Länsirannan yleiskaavasta vuonna 1996. Kumoaminen
koski tuolloin A. Ahlström Oy:n omistamia maa-alueita,
joita nyt laadittava yleiskaava pääasiassa koskee. Kaavan
suunnittelu käynnistyi vuonna 2010 ja kaavaluonnos valmistui 2011. Tämän jälkeen suunnittelua on laajennettu ja
kartoitettu tuulivoimapuiston mahdollinen sijoittuminen
alueelle. Tämän kaavan perusteella tuulivoimaloita ei osoiteta suoraan toteutettavaksi. Tavoiteaikataulun mukaan
uusi kaavaluonnos valmistuu keväällä 2022 ja kaavaehdotus
syksyllä 2022. Arttu Mäkipää, 044 718 5433

8 NILSIÄN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

Tavoitteena on luoda edellytyksiä erityyppisille asuinalueille
ja edistää alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoja sekä
elinkeinon harjoittamista alueella. Osayleiskaava ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Osayleiskaavassa tarkennetaan erityisesti
valtuuston vuonna 1984 hyväksymää Nilsiän keskustaajaman osayleiskaavaa. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdo-

9 PETÄJÄLAMMEN OSAYLEISKAAVA

Muut suunnittelutyöt
KAUPUNKISEUTUSUUNNITELMA

Kevään 2022 aikana viimeistellään vuoden 2021 alussa
konsulttityönä aloitettu kuuden kunnan alueelle laadittava
kaupunkiseutusuunnitelma, joka on valtion kanssa tehdyn
MAL -sopimuksen (maankäyttö, asuminen, liikenne) ensimmäinen toimenpide. Kaupunkiseutusuunnitelmassa
määritellään yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän
kehittämisen pitkän aikajänteen tavoitteet. Suunnitelman
luonnos laitetaan yleisesti nähtäville keväällä 2022 ja suunnitelma hyväksytään kunkin osallistujakunnan valtuustoissa kesällä 2022.
KAUPUNKIRAKENNESUUNNITELMA 2040
– KUOPIO-SIILINJÄRVI

Seudulle kevään 2022 aikana valmistuvan kaupunkiseutusuunnitelman pohjalta laaditaan Kuopion kaupungin
keskeiselle kaupunkialueelle ja Siilinjärven kunnan alueelle
kaupunkirakennesuunnitelma. Se on strateginen maankäytön suunnitelma, joka visioi ja tarkastelee kaupunkiseudun
ydinalueen kasvun ja kehityksen mukaisia asuntotuotannon
ja työpaikkojen kasvualueita sekä kaupunkirakenteen tavoitteita 2040-luvulle saakka. Maankäytön tulevaisuuden
suunnittelun apuvälineenä kaupunkirakennesuunnitelma
tukee koko seudun kasvua ja elinvoimaa, ja sen tarkoituksena on esittää vaihtoehtoja ja todennäköisiä näkymiä ydinalueen kasvulle ja kehitykselle. Kaupunkirakennesuunnitelmassa hyväksytään suunnittelualueen kasvusuunnat sekä
asumisen ja työpaikkojen laajenemisalueet. Työ tehdään
pääosin konsulttityönä.
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töministeriön vahvistamaa Kuopion Etelä-Kallavesi/Saaristo-Puutossalmen yleiskaavaa. Tavoiteaikataulun mukaan
kaavaehdotus tulee uudestaan nähtäville keväällä 2022.
Marika Huovinen, 044 718 5435

KAAVOITUSKATSAUS
tilarakentamista Vanhan aseman alueelle. Luontoinventoinnit laaditaan kevään ja kesän aikana. Kaavan valmistelu
jatkuu syksyllä. Pauli Sonninen, 044 718 5439,
asemakaavoitus, 044 718 5096

9 PUIJON SAIRAALA

Asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa Puijon sairaalan
laajeneminen. Ehdotus on nähtävillä alkuvuodesta.
Roope Ruhanen, 044 718 5096

10 SUURAHONTIE 1

ASEMAKAAVOITUS
AIKATAULUTAVOITTEET SEKÄ KAAVOITETTAVAT ALUEET SAATTAVAT TYÖN KULUESSA MUUTTUA.
LUE LISÄÄ SUUNNITELMISTA KUOPIO.FI/ASEMAKAAVOITUS JA KARTTA.KUOPIO.FI

Käynnissä olevat
asemakaavatyöt
Kaavoihin 1, 4, 6, 8-11, 14, 16-20 ja 22-33 valmistellaan tarvittaessa kaavoituksen käynnistämissopimus ja/tai maankäyttösopimus. Päätösvaiheessa ja kaupunginvaltuustoon
hyväksyttäväksi menossa olevat kaavat ovat Tullinkulma,
Puistokadun kasarmikortteli, Myllykatu 8 ja Hapelähteenkatu 31, 33 ja 35 sekä Tasavallankadun yritysalue. Asemakaavoja ei ole hyväksytty tai ne eivät ole vielä lainvoimaisia
kaavoituskatsauksen laatimisen aikaan.

1 SNELLMANINKATU 25

Kuopion Energian käytössä olleen korttelin 2-29 täydennysrakentamismahdollisuudet selvitetään. Kaava valmistuu
keväällä. Anne Turkia, 044 718 5415

2

LINNANPELTO SOKEAINKOULUN YMPÄRISTÖ

Entisen sokeainkoulun alueelle on tarkoitus mahdollistaa täydennysrakentaminen. Alueella sijaitseville suojeltaville ja säilytettäville kiinteistöille pohditaan uusia käyttötarkoituksia.
Valmistelu jatkuu alkuvuodesta. Erja Soranta, 044 718 5431

3 KIVILAMPI

Tarkoituksena on mahdollistaa asuinrakentaminen Rauhalahteen niin kutsutun Hoksopolin alueelle. Valmisteluaineisto
on nähtävänä alkuvuodesta. Jaana Keränen, 044 718 5408
8

4 HAAPANIEMENTIE 3

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa
asuintäydennysrakentaminen nykyisen asuinkerrostalotontin pohjoisosalle. Asemakaava valmistuu alkuvuodesta.
Pauli Sonninen, 044 718 5439

5 NIIRALAN TEBOIL

Selvitetään alueen täydennysrakentamismahdollisuus sekä
huoltoasemarakennuksen säilyttäminen. Kaavaehdotus on
nähtävänä alkuvuodesta. Maija Pelkonen, 044 718 5419

6 TORIN LÄNSIREUNAN KEHITTÄMINEN

Liikekortteleiden kehittämis- ja täydennysrakentamismahdollisuudet selvitetään. Valmisteluaineisto on nähtävänä
alkuvuodesta. Jaana Keränen, 044 718 5408,
Pauli Sonninen, 044 718 5439

7 PUIJONLAAKSON KESKUS

Tutkitaan täydennysrakentamista mahdollistamalla Kiekkotiellä ja Sammakkolammentiellä sijaitseville autopaikkojen korttelialueille myös asumista. Samalla kartoitetaan
liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. Kaavaa valmistellaan keväällä. Maija Pelkonen, 044 718 5419

8 VANHA ASEMA, KONEPAJAN YMPÄRISTÖ

Senaatti Kiinteistöjen tavoitteena on rakentaa asuin- ja liike-

Tarkoituksena on kaavoittaa lisää rakennusoikeutta ja pysäköintitilaa. Valmisteluaineisto on nähtävänä alkuvuodesta.
Emiilia Kosonen, 044 718 5405,
Roope Ruhanen, 044 718 5096

11 HAAPANIEMENTIE 10 JA 16

Tutkitaan tontin 8-73-6 ja 3 täydennysrakentamista korvaamalla nykyiset liike- ja toimistorakennukset asuinkerrostaloilla. Kaavan valmisteluaineisto on nähtävänä loppuvuodesta. Asemakaavoitus, 044 718 5096

12 SAVILAHTI, VANHAN VARIKON POHJOISOSA

Alueelle on tarkoitus sijoittaa asumista, yritystoimintaa ja palveluita mukaan lukien lähipalvelukeskus koululle
ja päiväkodille sekä virkistysalueita. Kaavaehdotus on nähtävänä alkuvuodesta. Annika Korhonen, 044 718 5074

13 KETTULAN KOULU

Tavoitteena on mahdollistaa uuden koulun rakentaminen
nykyisen koulun viereiselle pallokentälle. Valmisteluaineisto
on nähtävänä alkuvuodesta. Päivi Silsten, 044 718 5416,
Pauli Sonninen, 044 718 5439

14 TAHKO BUNGALOWS

Loma- ja matkailupalveluiden rakentamismahdollisuudet
selvitetään. Valmisteluaineisto on tavoiteaikataulun mukaan nähtävänä keväällä. Maija Pelkonen, 044 718 5419

15 LÄNSI-PUIJON PÄIVÄKOTI

Asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen nykyisen päiväkodin pihapiiriin. Valmisteluaineisto
on nähtävänä alkuvuodesta. Päivi Silsten, 044 718 5416,
Pauli Sonninen, 044 718 5439

16 TAHKON KESKUSTA

Asemakaavan muutoksella tutkitaan täydennysrakentamista majoituksen ja palvelujen osalta Tahkon maankäytön
yleissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Valmisteluaineisto on tavoiteaikataulun mukaan nähtävänä keväällä.
Maija Pelkonen, 044 718 5419

17 SIIKANIEMI I (BELLANRANTA)

Asemakaavamuutoksella selvitetään Siikarannan eteläpuolisen teollisuusalueen muuttaminen liikunta- ja matkailupalvelujen alueeksi. Alueelle halutaan rakentaa majoitus- ja
liikuntatiloja. Ehdotus on nähtävänä alkuvuodesta.
Anne Turkia, 044 718 5415

18 VUORIKATU 21

Asemakaavan muutoksella tutkitaan vaihtoehtoja tontin 2-11-7 maankäytön tehostamiseen ja sen käyttötarkoituksen muuttamiseksi asuintarkoitukseen. Valmisteluaineisto on nähtävänä keväällä. Anne Turkia, 044 718 5415

19 SAARIJÄRVEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Selvitetään Saarijärven ostoskeskuksen ympäristön täydennysrakentamismahdollisuudet. Valmisteluaineisto on
nähtävänä alkuvuodesta. Päivi Silsten, 044 718 5416,
Pauli Sonninen, 044 718 5439

20 SUOKADUN KESKUSSEURAKUNTATALO

Tutkitaan yleisten rakennusten korttelialueen muuttamista
asuinkäyttöön asemakaavan muutoksella. Valmisteluaineisto on nähtävänä alkuvuodesta. Anne Turkia, 044 718 5415

21 KARTTULAN KIRKONKYLÄ

Karttulan kirkonkylän asemakaavat päivitetään kokonaisuudessaan. Valmisteluaineisto on nähtävänä loppuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096

22 LAPINLINNANKATU 6

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on selvittää asuin-, liikeja palvelurakentamisen mahdollisuudet. Valmisteluaineisto
on nähtävänä loppuvuodesta. Päivi Silsten, 044 718 5416

23 TASAVALLANKATU 19

Niiralan Kulman tavoitteena on korvata nykyiset kerrostalot
uusilla. Valmisteluaineisto on nähtävänä alkuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096
9
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KAAVOITUSKATSAUS

24 AS OY AARNEENKALLIONKATU 7

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on selvittää asuintäydennysrakentamisen mahdollisuudet. Valmisteluaineisto
on nähtävänä loppuvuodesta. Päivi Silsten, 044 718 5416

25 SAIRAALAKATU 3

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on selvittää asuintäydennysrakentamisen mahdollisuudet ja ratkaista suojelukysymys. Valmisteluaineisto on nähtävänä loppuvuodesta.
Päivi Silsten, 044 718 5416

26 PUUTARHAKATU 4

Entisen Suomen pankin paikalle on tarkoitus rakentaa
asuntoja. Valmisteluaineisto on nähtävänä loppuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096

27 SIIKANIEMI II (SIIKARANNAN POHJOISOSA)

Asemakaavamuutoksella selvitetään teollisuusalueen
muuttaminen osittain liike- ja toimistorakentamisalueeksi
sekä liikunta- ja matkailupalvelujen alueeksi. Alueen tarpeet
ja käyttötarkoitukset tarkentuvat kaavatyön aikana. Kaavatyö jatkuu syksyllä. Pauli Sonninen, 044 718 5439

Uudet asemakaavatyöt

Kaavojen vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituksen käynnistyessä. Osa uusista kaavoista sisältyy jo aiempien vuosien kaavoitusohjelmiin, mutta koska niitä ei ole resursseista tai muista
syistä johtuen voitu aloittaa aiemmin tai koska ne ovat olleet
keskeytyneenä riittävän kauan, on ne aloitettava uudelleen.

28 TEHDASKADUN YRITYSALUE

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on kaavoittaa uutta liikerakentamista ja parantaa nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä. Kaavamuutos käynnistyy alkuvuodesta.
Erja Soranta, 044 718 5431

29 SAVILAHTI, NEULANIEMENTIEN
JA MICROKADUN YMPÄRISTÖ

Asemakaavan muutoksella tutkitaan yritys- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten sekä asuinrakennusten sijoittamista alueelle. Kaavoitus käynnistyy tavoiteaikataulun
mukaan keväällä. Annika Korhonen, 044 718 5074,
Anne Partanen, 044 718 5413

10

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2022

30 RANTARINTEEN RANTATONTIT, VEHMERSALMI

Asemakaavan muutoksella selvitetään rannassa sijaitsevien tonttien muuttaminen omarantaisiksi. Kaavoitus käynnistyy loppuvuodesta. Minna Soininen, 044 718 5407,
Roope Ruhanen, 044 718 5096

KAAVOITUSKATSAUS

Asemakaava-alue tai asemakaavan muutosalue
Käynnissä olevat asemakaavatyöt
Uudet asemakaavatyöt

31 KÄSITYÖKATU 41 JA SUOKATU 23

Asemakaavan muutoksella selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuudet tonteilla 3-26-1 ja 4. Kaavoitus käynnistyy kesällä. Asemakaavoitus, 044 718 5096

32 ITKONNIEMI I

Asemakaavan muutoksella tutkitaan asuinrakentamista
entisen vaneritehtaan ympäristöön Itkonniemen osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Kaavamuutos käynnistyy
loppuvuodesta. Asemakaavoitus, 044 718 5096

33 NIIRALANKATU 13

Asemakaavan muutoksen tarkoitus on selvittää täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Kaavamuutos käynnistyy keväällä. Asemakaavoitus, 044 718 5096

34 KAUPPAKATU 55-57

Asemakaavan muutoksella tutkitaan vaihtoehtoja nykyisten rakennusten uusimiseksi. Kaavamuutos käynnistyy loppuvuodesta. Asemakaavoitus, 044 718 5096

35 SAVILAHTI, PALOASEMAN YMPÄRISTÖ

Asemakaavan muutoksella tutkitaan toimistorakentamisen
sijoittamista alueelle. Kaavoitus käynnistyy tavoiteaikataulun mukaan syksyllä. Annika Korhonen, 044 718 5074,
Anne Partanen, 044 718 5413

36 PIENI NEULAMÄKI II

Tarkoituksena jatkaa Pienen Neulamäen alueen kehittämistä kaavoittamalla yrityskäyttöön soveltuvia tontteja.
Kaavoitus käynnistyy loppuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096

37 RASINMÄEN TEOLLISUUSALUE

Asemakaavalla tutkitaan alueen soveltuvuutta teollisuusalueeksi alueella oleva asuinrakentaminen huomioiden.
Kaavoitus käynnistyy loppuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096
Kartta-aineisto © Kuopion kaupunki 2021
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KUNNALLISTEKNISET
SUUNNITTELUKOHTEET
1 SORSASALO

• Sorsasalon yritysalue

2 PÄIVÄRANTA-PUIJONLAAKSO-

JULKULA-PEIPPOSENRINNE-PUIJO
• Suurmäentie ja Niuvantie,
liikennejärjestelyt
• SammakkolammentieAhkiotie-Suksitie, jalankulun
ja pyöräilyn järjestelyt
• Sisustajantien ja Kellolahdentien
risteys sekä Puijonkatu,
ramppi moottoritielle
• Urheilulaakson yleissuunnitelman
mukaiset kohteet mm. lähiliikunta/
nuorisopuisto, alakenttä, pesäpallostadionin kentän pinnoitteen
peruskorjaussuunnittelu
• Inkilänpuisto, keskusleikkipaikan
peruskorjaussuunnittelu
• Puijon pääkuntolenkki,
peruskorjaussuunnittelu

3

KETTULANLAHTI-RAHUSENKANGAS-MÄNNISTÖ-ITKONNIEMI
• Telkkistentie, rakennussuunnittelu
• Vanha asema, Itkonniemen
alueen rakentaminen

4

KESKUSTA

• Asemanseudun rakentaminen
• Matkaajanpolun jatke
• Puijonkatu välillä
Asemakatu-Tulliportinkatu
• Puijonkatu välillä
Puutarhakatu-Asemakatu
• Maljapuron uusi silta
• Haapaniemenkatu välillä Minna
Canthin katu-Maria Jotunin katu
• Kuopionlahden yleiset alueet
• Väinölänniemi, arkeologinen selvitys
• Väinölänniemen ulkokuntosalin
toteutussuunnittelu

5 NIIRALA-HAAPANIEMI

• Alavanpuisto, yhdistetty jalankulun
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ja pyöräilyn väylä
Niiralan koulu, jalkakäytävä
Mölymäen liikuntapuisto,
toteutussuunnittelu
Martti Merenmaan puisto, yleis-,
hulevesi- ja toteutussuunnittelu
Myhkyrinpuisto, yleis-, hulevesija toteutussuunnittelu
Aarneenpuisto, yleis-, hulevesija toteutussuunnittelu
Aulis Rytkösen katu,
Aulis Rytkösen aukio
Kontupuisto, korttelileikkipaikan
peruskorjaustussuunnittelu
Saastamoisenpuisto, korttelileikkipaikan peruskorjaussuunnittelu
Amiskanrinne ja Kopiksenkatu
Kumpukatu, jalankulun ja
pyöräilyn järjestelyt
Tehdaskatu, Teollisuuskatu,
Saaristokatu liikennejärjestelyt
Rahtisataman laajennus,
toteutussuunnittelu
Hulevesiviemäri Kaikukadulle
välillä Kipinäkatu – Huuhankatu

6 SAVILAHTI-NEULAMÄKI
•
•
•
•

Niiralankatu ja rata-alikulku
Viinaniemenranta, yleissuunnittelu
Neulaniementie
Vanhan Varikon alueen kadut ja
pohjoisosan kaava-alueen
viheralueiden yleissuunnittelu
• Neulamäen kierto, ulkoilureitin
valaistussuunnittelu

7 SÄRKINIEMI-LEVÄNENJYNKKÄ-NEULALAMPI

• Sopenpuisto, korttelileikkipaikan
peruskorjaussuunnittelu
• Sammallahdentie,
liikenneturvallisuus ja hulevesi
• Leväsentie, saneeraus
Särkilahdesta etelään
• Siivikko, korttelileikkipaikan
peruskorjaussuunnittelu

8 LITMANEN-LEHTONIEMIRAUTANIEMI-PIRTTI

• Litmasenpuisto, korttelileikkipaikan
peruskorjaussuunnittelu ja muun
puistoalueen yleissuunnittelu
• Ylä-Pirtti, korttelileikkipaikan
peruskorjaussuunnittelu
• Savolanniemen mm. Hautalahdenpuiston käytävien peruskorjaussuunnittelu
• Kuikannotko, korttelileikkipaikan
toteutussuunnittelu
• Helmitori ym. toteutussuunnittelu
• Lehtoniementie, melukaide
Pölläkän päiväkodin kohdalle

9 PITKÄLAHTI-HILTULANLAHTI-KIVIHARJU

• Logistiikka-alue
• Hiltulanlahti III kaava-alue,
infran suunnittelu

10 NILSIÄ

• Nilsiän Tahkon matkailuympäristön
kehittämisinvestoinnit
• Matintie, Paavonpolku ja
Ukko-Paavontie

11 MAANINKA

• Kuopion älykäs liikenneinfra
-hanke (KÄLLI-hanke), jonka
osana adaptiiviset liikennevalot
ja liikenteen mittaus
• Pyöräpysäköintiselvitys
• Pyöräilyn opastuksen
suunnitelma (pääreitit)
• Keskustan opastuksen
yleissuunnitelma
• Liikenneturvallisuussuunnitelma
• Uuden tieliikennelain mukaiset
liikennemerkkiuudistukset
• Liikennejärjestelmään liittyvät
yhteistyöt: Itä-Suomen
päivitys,
Kunnallisteknisetliikennestrategian
suunnittelukohteet
Kuopion seudun liikennejärjestelKT-suunnittelu
numero
mäsuunnitelma,
Kuopion seudun
kaupunkiseutusuunnitelma
KT-suunnittelu aakkonen
• Avoimet viheralueet ohjelma
• Esteettömyysohjelma ja
osallistuminen
vammaisneuvoston toimintaan
• Kaupunkipyörät, kävelyn ja
Kunnallistekniset
suunnittelukohteet
pyöräilyn
edistäminen
• Maankäytön, asumisen ja
KT-suunnittelu numero
liikenteen sopimus (MAL)
• Uusiomateriaalit
KT-suunnittelu aakkonen
maarakentamisessa 4 (UUMA 4)
• Päästölaskentabudjetointi
• EU-meluselvitys
• Joukkoliikenne- ja liikenneturvallisuuspienkohteet

KALLAVESI

Kunnallistekniset suunnittelukohteet
KT-suunnittelu numero
KT-suunnittelu aakkonen

• Valaistun kuntoreitin
peruskorjaussuunnittelu

12 JUANKOSKI

• Poikkitie, Puutarhatie ja
Tehtaankirkontie, peruskorjaus
MUUT KOHTEET

•
•
•
•
•

Asemakaavatöihin osallistuminen
Yleiskaavatöihin osallistuminen
Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Hulevesiohjelma
Liikennevalojen kehittäminen
ja suunnittelu
• Automaattinen nopeusvalvonta
• Keskustan nopeusrajoituksien
kehittäminen

Kartta-aineisto © Kuopion kaupunki 2021
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KUNNALLISTEKNISET
RAKENTAMISKOHTEET
1 PÄIVÄRANTA –

PUIJONLAAKSO – PUIJO

• Päivärannan Lampipuiston
keskusleikkipaikan peruskorjaus
• Sammakkolammentien
alikulun uusiminen
• Puijon rinnehissin uusiminen
• Puijon lakialueen saneeraus ja
luontopolkujen toteuttaminen
• Puijon maaliaukion tekonurmikentän rakentaminen
• Puijon pesäpallokentän
tekonurmen uusiminen

2 SAARIJÄRVI

• Saarijärven Luotipuiston
leikkipuiston peruskorjaus

3 KESKUSTA

• Satamatorin muutostyöt
• Maljapuron rantatyöt
ja sillan uusinta
• Haapaniemenkadun ja
Koljonniemenkadun muutostyöt
Lumitin kohdalla
• Opistokujan ja Hannes Kolehmaisen kadun rakentamistyöt

4 NIIRALA – HAAPANIEMI

• Niiralan koulun viereinen
kevyen liikenteen väylä
• Alavanpuiston puistokäytävät
• Mölymäen alueen rakentaminen
• Tehdaskadun ja
Teollisuuskadun alue

5 SAVILAHTI – NEULAMÄKI

• Hehkun Sydän -urakka eli Savilahdentie välillä Niiralankatu – Neulaniementie ja moottoritien ramppi
• Voltti -urakka eli Savilahdentien ja
Volttikadun risteyksen järjestelyt
• Sarastuskaaren viimeistelytyöt
• Savilahden 110 kV:n ilmajohdon
muutostyöt
• Niuvantien jalankulku- ja

14

pyöräilyväylän saneeraus
Canthian ja Harjulan välillä
• Neulamäen Taimistopuiston
peruskorjaus

6 LEVÄNEN – JYNKKÄ

• Rauhalahdentien ja Leväsentien
risteys, Rauhalahdentien
saneeraus välillä
Leväsentie – Kartanonkatu

7 PETONEN –

SAARISTOKAUPUNKI

• Lehtorinteen asuinalueen
rakentaminen
• Haarakastien leikkipaikan
peruskorjaus
• Kirveslahden uimarannan korjaustyöt

8 HILTULANLAHTI

• Hiltulanlahden III -alueen rakentaminen Puutossalmentien varteen
• Tuovilantien sillan saneeraus
• Hiltulanlahden II -osan eli moottoritien länsipuolen viimeistelytyöt
• Moottoritien meluvallien
korjaus- ja täydennystyöt
• Kevyen liikenteen väylän rakentaminen maantien 553 varteen välille
Hiltulanlahti-Pellesmäki yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa

9

MAASEUTUALUEET

• Matintien parantaminen Nilsiässä
• Tahkon matkailuympäristön
kehittäminen
• Muuruveden kevyen liikenteen
väylän rakentaminen yhteistyössä
ELY-keskuksen kanssa
MUUT KOHTEET

• Joukkoliikenneympäristön
parantaminen
• Liikenneturvallisuuden ja
esteettömyyden edistäminen
• Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

• Valaistuksen uusiminen ja
ohjausjärjestelmän kehittäminen
• Elinkeinoalueet
• Ulkoilu- ja virkistysalueiden
peruskunnostus
• Siltojen korjaukset
• Tulva- ja routakohteiden sekä
kaiteiden ja liikenneohjauslaitteiden korjaukset

KALLAVESI

LIIKENNEVALOT

• Adaptiivisten liikennevalojen
käyttöönotto jatkuu Puijonlaaksontiellä ja Savilahdessa
• Siirtyminen valtakunnalliseen hälytysajoneuvojen etuusjärjestelmään
• Liikennevalojen muutokset
keskustan nopeusrajoituksen
alentamisen myötä
SUUNNITTELUKOHTEET

• Päivärannan moottoritiesillan
liikennevalojen saneeraus
• Haapaniemenkatu-Minna Canthin
katu liikennevalojen saneeraus,
sivuristeyksen liikennevalojen
poistaminen (Haapaniemenkatu-Koljonniemenkatu)
• Siikalahdentie-Vt 5 moottoritieltä
pohjoisesta laskevan rampin
kaistoitukset ja liikennevalot

Kunnallistekniset rakennuskohteet
Kaupunginosat

RAKENTAMISKOHTEET

• Kauppakatu-Kasarmikatu
liikennevalojen poistaminen ja
korotetun liittymän rakentaminen
• Puijonkatu-Minna Canthin katu
liikennevalojen saneeraus
• Karjalankatu-Opistotie ja Karjalankatu-Vt 5 ramppien liikennevalojen
ruuhkanpurkutoimintojen lisääminen
• Leväsentien ja Rauhalahdentien
liikennevalojen saneeraus
• Savilahden liikennevalojen
saneeraus ja uusi liikennevaloristeys

Kartta-aineisto © Kuopion kaupunki 2021
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SAVILAHDEN
RAKENTAMINEN
ETENEE

Rakennustöitä Savilahdessa
4 km katuja
10 siltaa
Tietoliikenneverkostoja kymmeniä km
Vesijohtoa & viemäriä 3 km
Kaukolämpöverkkoa 4 km
Kaukojäähdytysverkkoa 3,5 km

SUUNNITELMIEN
MUKAISESTI

SAVILAHTEEN ON RAKENTUMASSA
UUSI KAUPUNGINOSA MONIPUOLISTEN
OPISKELUMAHDOLLISUUKSIEN JA TYÖPAIKKOJEN ÄÄRELLE. RAKENNUSTYÖT OVAT
PARHAILLAAN KÄYNNISSÄ JA VALMISTA ON
JO PALJON RAKENTUNUT.

Valmiita kaavoja Savilahdessa
Asumista 77 000 k-m2
Työpaikkatiloja 142 000 k-m2
Oppilaitoksia 35 000 k-m2
Julkisia palveluita 17 000 k-m2

Teksti: Minna Akiola
Kuva: Arkkitehtitoimisto AJAK

Vuosina 2015–2022 on rakennettu
jo yli 200 000 k-m2

KUOPION KAUPUNGIN HANKEJOHTAJA Antti Niskaselta
kysytään usein: milloin Savilahden rakentaminen alkaa? Todellisuudessa Savilahdessa on jo viimeisten vuosien aikana
tapahtunut todella paljon ja eri toimijat ovat investoineet
alueelle yli puoli miljardia euroa.
Tällä hetkellä on käynnissä katujen, siltojen ja kunnallisteknisten verkostojen rakentaminen. Savilahdentie ja
moottoritieramppi valmistuvat suunnitelmien mukaan
pääosin vuonna 2022. Ne tulevat omalta osaltaan tukemaan Savilahden kehittymistä ja esimerkiksi Neulaniemen
rakentaminen mahdollistuu väylien parannusten myötä.
– Koko ajan valmistuu uutta. Esimerkiksi Savilahdentielle rakennettu uusi silta taideteoksineen valmistui marraskuussa 2021, Niskanen kertoo.

Alueen ihmismäärät ovat jo
kasvaneet tuhansilla
Muutamien viime vuosien aikana Savilahteen ovat valmistuneet esimerkiksi Puijonlaakson etelärinteen asuinrakennukset, KPY Novapoliksen lisärakennukset sekä viimeisimpänä Prisman kauppakeskuksen uudistus.
Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Savon ammattiopis16

ton rakennushankkeet sekä Savilahden länsireunalle, kallion
sisälle rakentuvan liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Monitoimikeskuksen on
määrä valmistua vuonna 2023.
– Lisäksi FinVectorin tutkimus- ja lääketehdaskokonaisuuden rakentaminen on alkamassa tänä vuonna. Samoin
paljon rakentamismahdollisuuksia avaavan 110 kV-sähkölinjan siirto, Niskanen toteaa.
Omaa tarinaansa Savilahden vetovoimasta kertovat
alueen kasvaneet ihmismäärät. Opiskelijoita oli Savilahdessa 9 000, kun alueen rakentaminen käynnistyi vuonna 2015.
Nyt heitä on lähes 15 000. Sama kehitys on tapahtunut
myös työpaikkojen määrässä. Asukasmäärän kehittyminen
on ollut maltillisempaa, mutta sekin tulee kiihtymään, kun
uudet asuntoaluekokonaisuudet rakentuvat.

Vanhan Varikon alueesta
järjestettiin alueluovutuskilpailu
Savilahden rannalle, yliopiston äärelle aletaan loppuvuodesta rakentamaan Kuopaksen opiskelija-asuntoja. Asuminen laajenee vuosien 2022–2027 aikana voimakkaasti
entisen asevarikon alueelle, jonne tulee yhteensä noin

1 300 uutta asuntoa ja noin 2 000 asukasta.
– Alueen suunnittelusta järjestettiin alueluovutuskilpailu, jonka tavoitteena on, että Vanhan Varikon alueesta rakentuu mahdollisimman innostava ja toimiva kokonaisuus.
Sinne on tulossa asuinrakennusten lisäksi koulu ja päiväkoti,
yritystiloja sekä viihtyisiä puistoalueita ja kohtaamispaikkoja, Niskanen sanoo.
Lohkareeksi nimetty kilpailutyö sisältää kokonaisuudessaan noin 115 000 kerrosneliötä asuntopainotteista rakentamista, josta on varattu kilpailun voittaneelle Peab Oy:n
johtamalle tekijäryhmälle noin 25 prosenttia. Kaupunki luovuttaa loput tonteista kilpailun ulkopuolisille rakennuttajatahoille sovittaen luovutuksen alueen toteutusaikatauluun.
Lohkareen rakentamisen jälkeen alkaa lähestyä myös
seuraavien asuntopainotteisten ranta-alueiden rakentaminen Marikonrantaan ja Savisaareen.

Rakentamisessa huomioidaan
muuntojoustavuus ja resurssiviisaus
Savilahden rakentamisessa otetaan monella tavalla huomioon kestävä kaupunki -ajattelu. Pääväylien rakentamisessa on hyödynnetty kierrätysmateriaaleja, kuten esi-

merkiksi purkubetonimurskaa ja tuhkaa. Rakennuksissa
puolestaan suositaan yhteiskäyttöisiä ja muuntojoustavia
tiloja, ja rakennusmateriaalina puuta.
– Esimerkiksi liikunta- ja tapahtumakeskus toimii väestönsuojana kriisitilanteissa. Tämän ansiosta alueen toimijoiden ei tarvitse erikseen rakentaa väestösuojia. Se
säästää materiaaleja ja vähentää päästöjä sekä luo uusia
tilankäytöllisiä mahdollisuuksia, Niskanen arvioi.
Toteutuksessa on jo monia uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Esimerkiksi kiinteistöt viilenevät läheisen järven veden
avulla ja pian asukkaat voivat etsiä sähköisen sovelluksen
avulla vapaan parkkiruudun yhteiskäyttöisestä pysäköintilaitoksesta. Tavoitteena on, että kaikki ratkaisut lisäävät
ihmisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta ja yhteisöllisyyttä
sekä luovat uutta liiketoimintaa.
Niskasen mukaan rakentaminen ja ratkaisujen kehittäminen lähtee aina käyttäjien tarpeista eli siitä, mitä ihmiset
ja yritykset Savilahdessa tarvitsevat. Avuksi kehitystyöhön
valjastetaan älykäs teknologia ja data. Hyvin toimivat älyratkaisut ovat usein huomaamattomia, mutta saavat arjen
rullaamaan hieman sujuvammin.
www.savilahti.com / @savilahtikuopio
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MAL-SOPIMUS VAHVISTAA
KUNTAYHTEISTYÖTÄ
KUOPION SEUDULLA

KÄY TUTUSTUMASSA
PUIJON ALUEESEEN
• Esimerkiksi Puijon stadionalueeseen
voi tutustua suunnitelmavalikosta
kohdasta Puijon esittely.
• Valmiiden katselukulmien kautta
pääsee Iivon lenkille, mäkihyppyvauhtiradalle tai vaikkapa Puijon
torniin katselemaan maisemia.

MAL-SOPIMUKSEN (MAANKÄYTTÖ, ASUMINEN JA LIIKENNE) MYÖTÄ KUOPION SEUTU PROFILOITUU
SUURTEN KAUPUNKISEUTUJEN JOUKKOON. VASTAAVIA SOPIMUKSIA ON TEHTY AIEMMIN
HELSINGIN-, TAMPEREEN-, TURUN JA OULUN SEUTUJEN KANSSA.
SOPIMUKSELLA TUETAAN KAUPUNKISEUDUN kuntien (Kuopio, Suonenjoki, Siilinjärvi, Leppävirta, Lapinlahti,
Tuusniemi) ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen
yhteensovittamisessa. Siinä määritetään konkreettiset
maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2021–2023,
jotka edellyttävät kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion
välistä yhteistyötä. Sopimuskausi kestää vuoteen 2031 asti.
Sopimuksen 39 kohtaa tiivistää sekä kuntien keskinäistä
yhteistyötä että yhteistoimintaa valtion kanssa. MAL-sopimuksen myötä Kuopion seutu saa valtion rahoitusta ja
investointipanostuksia liikenteeseen sekä asuntotuotantoon ja se edistää samalla myös seudun ilmastotavoitteiden
toteutumista. MAL-sopimus on myös edunvalvonnan kannalta tärkeä, koska sillä edistetään myös isompien infra- ja
kehityshankkeiden valmistelua ja toteutusta.
Kokonaisuus on ensimmäisellä sopimuskaudella 12-13
milj.€. Sen lisäksi Kuopion seudun kunnat ovat hakeneet
ARA:n kunnallistekniikka-avustusta 7,5 milj.€, josta rahoituspäätökset tulevat lähiaikoina. Puurunkoiseen rakentamiseen haetaan myös rahoitustukea.
• Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen taajamissa
vuonna 2021 1 milj. € (50 % avustus)
• Joukkoliikenteen tuki 3,24 milj.€ vuosina 2021-2023 (50 %)
• Ilmastoperusteinen joukkoliikenneavustus
3 milj.€ vuosina 2021-2023
• Keskisuurten kaupunkien lippu- ja maksujärjestelmien
kehittäminen 1,4 milj.€ vuosina 2021-2023
• Kustannustehokkaat liikennejärjestelmän
parantamishankkeet 3,3 milj.€ vuosina 2022-2023
• Puurunkoiset korkotukivuokra-asunnot 5000 €/asunto
• Kunnallistekniikka-avustus
(30 % kokonaiskustannuksista)
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•

LUO OMIA SUUNNITELMAEHDOTUKSIA

Sopimuskaudella tavoitellaan

ELINVOIMA
• kaupunkiseudun elinvoiman ja vetovoiman vahvistumista
• seudun saavutettavuuden parantamista
• elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä huolehtimista,
kuten liikenneverkon pullokaulojen poistoa
(rampit, liittymät) ja terminaalien kehittämistä
• työssäkäynti-, opiskelu- ja asiointiliikenteen
sujuvoittamista
• kasvua tukevaa maankäyttöpolitiikkaa, tehokasta ja
taloudellista yhdyskuntarakennetta
VÄHÄHIILISYYS JA LIIKKUMINEN
• kestävän, joustavan ja turvallisen liikkumisen kehittämistä, kävelyn ja pyöräilyn edistämistä, matkaketjujen
kehittämistä, maaseutumaisen alueen liikenneolosuhteiden ja solmukohtien kehittämistä, joukkoliikenteen
kehittämistä
• digitalisaation hyödyntämistä ja kokeilutoiminnan
kehittämistä; esimerkiksi haja-asutusalueen
yhteiskuljetukset
ASUMINEN
• riittävää ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa,
kestävän asumisen kehittämistä
• asunnottomuuden poistumista ja vanhojen lähiöiden
sekä asuntokannan uudistumista
YHTEISTYÖ
• kuntien ja alueen toimijoiden yhteistyön tiivistymistä
• toiminnan kehittämistä yli kuntarajojen
• kaupunki-maaseutu-vuorovaikutuksen lisääntymistä,
kuntakeskusten elävyyttä
• valtakunnallista kehittämisyhteistyötä muiden
MAL-seutujen kanssa

<< Kuva: Kuopion kaupunki

KAUPUNGIN HANKKEET
ESILLÄ VIRTUAALIYMPÄRISTÖSSÄ
KUNTA3D ON PALVELU, jonka avulla voi tutustua virtuaalisesti
käynnissä oleviin kuntahankkeisiin. Palvelussa voidaan esitellä
monipuolisemmin kaikkia kaupungin suunnitteluhankkeita ja
kaavoitukseen liittyviä muutoksia. Palvelun avulla myös nähdään paremmin, miten suunnitelmat toteutuessaan muuttavat
asuinympäristöä.
Palvelua voi käyttää myös Kuopion tarkasteluun ilmasta käsin, mutta sen pääasiallinen tarkoitus on tuoda esille käynnissä
olevia kaupungin hankkeita. Käynnissä oleviin hankkeisiin voi
lisätä omia kommentteja palveluun kirjautuneena käyttäjänä.
Kommentit näkyvät hankkeissa julkisina puhekuplina ja niitä voi
käydä lukemassa kunta3D:ssä. Kunta3D:n avulla ja yleisötilaisuuksissa kerätyt kommentit kootaan yhteen ja niitä hyödynnetään suunnittelun edetessä.
Kuopion kunta3D-palvelussa voi tarkastella rakennuksia,
maastotietoja tai kasvillisuuden korkeutta kolmiulotteisessa
ympäristössä ja liikkua virtuaalisesti kaupungissa. Virtuaalisesta Kuopiosta löytyvät tutut maamerkit, kuten kauppatori,
matkustajasatama, Tahkon alue sekä Puijo.

• Kirjautuneena kunta3D-palveluun
käyttäjä myös voi luoda omia suunnitelmaehdotuksia, joilla luo uutta
virtuaalista tulevaisuuden kuvaa
Kuopiosta.
• Kaupunkilaisten tekemät ja
julkaisemat omat ehdotukset
näkyvät valikossa
Kaupunkilaisten ehdotukset.
• Palvelu toimii myös mobiililaitteilla.
•
• kuopio.kunta3d.fi
• kuopio.fi/3d-kaupunkimallinnus
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<< Vanhan Varikon alueen Lohkare-ehdotus
Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy

YLEISKAAVOITUS
yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
044 718 5430
ASEMAKAAVOITUS
asemakaavapäällikkö
Anne Siltavuori
044 718 5417
Elinkeinokaavat
Erja Soranta
044 718 5431
Asemakaavatiedustelut
Roope Ruhanen
044 718 5096
kaavoitus@kuopio.fi

KUNNALLISTEKNINEN
SUUNNITTELU

KUNNALLISTEKNINEN
RAKENTAMINEN

Katu-, liikenne- ja
hulevesisuunnittelu
suunnittelupäällikkö
Ari Räsänen
044 718 5122

kaupungininsinööri
Ismo Heikkinen
044 718 5656

Viher- ja virkistysalueet
kaupunginpuutarhuri
Masa O. Wacklin
044 718 5711
Liikennevalojen suunnittelu
Jouko Häyrinen
044 718 5423

rakennuttajapäällikkö
Jukka Rissanen
044 718 4962
Liikennevalojen rakentaminen
Marko Korhonen
044 718 5193
kunnossapito@kuopio.fi

Hanna Myllynen
044 718 5333
katusuunnittelu@kuopio.fi
liikenne@kuopio.fi
hulevesi@kuopio.fi
viherjavirkistysaluesuunnittelu@
kuopio.fi
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