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Hanke-esitteen ja vuorovaikutussuunnitelman tarkoitus

Hanke-esite on laadittu Tasavallankadun alueen yleissuunnittelusta tiedottamiseksi, jotta asukkaiden, muiden sidosryhmien ja hankkeesta kiinnostuneiden olisi helppo saada tietoa hankkeen laajuudesta ja sisällöstä.
Vuorovaikutussuunnitelman tarkoitus on tiedottaa hankkeen osallistamisprosessista, jotta
hankkeen sidosryhmien ja hankkeesta kiinnostuneiden olisi mahdollista seurata hankkeen etenemistä ja antaa lausuntoja sekä mielipiteitä.

2.

Mikä on yleissuunnitelma ja miksi se laaditaan?

Yleissuunnitelma ei ole kaava, vaan yleispiirteinen suunnitelma ja visio, joka laaditaan yksityiskohtaisemman suunnittelun (asemakaavan) pohjaksi. Yleissuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia.
Yleissuunnitelma laaditaan alueen kehittymättömän kaupunkikuvan parantamiseksi. Alueella
on keskeinen sijainti Kuopion keskustan sisääntuloväylänä ja kaupungin sisäisen liikenteen solmukohtana, sillä alue yhdistää kaupungin keskustan Kuopion eteläisiin kaupunginosiin Saaristokadun Leväsentien kautta. Alueen kaupunkikuva on jäänyt kehittymättömäksi ja jäsentymättömäksi keskeiseen sijaintiinsa nähden. Alueella sijaitsee useita rakentumattomia, tehottomasti rakentuneita tai vaikeasti saavutettavia kiinteistöjä, joiden kehittämiseksi suunnitelma
laaditaan.
Lisäksi lähialueelle sijoittuvan Mölymäen uusi asemakaava ja alueen rakentuminen lisää läheisten alueiden asukasmäärää noin 3000 asukkaalla ja lisää palvelujen tarvetta. Täten myös Tasavallankadun ylityksen turvallisuutta tarkastellaan yleissuunnitelmassa. Läheisistä alueista
myös Siikaniemi kehittyy vapaa-ajanviettopaikkana, mikä asettaa uudenlaisia näkökulmia
myös Tasavallankadun alueen suunnitteluun.

3.

Suunnittelualue

Tasavallankadun alueen yleissuunnitelma-alue sijoittuu aivan Kuopion keskustan läheisyyteen,
lähimmillään 1 kilometrin matkan päähän kauppatorilta lounaaseen, Niiralan kaupunginosan
eteläpuolelle. Suunnittelualueen pinta-ala 60 hehtaaria ja se rajoittuu pohjoisessa pitkälti Tasavallankatuun koukaten kuitenkin Kumpukadun ja Aulis Rytkösenkadun kerrostalot mukaan
alueeseen. Lännessä alue rajautuu Presidentinkatuun, Veräjänhaka-puistoon ja Rullakatuun ja
etelässä Haapaniementiehen, Kumpusaarentiehen sekä Siikalahteen. Alueen itäinen raja on Leväsentie.
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Kuva 1. Suunnittelualue

4.

Yleissuunnitelman tavoitteet

Yleissuunnitelman tavoitteena on vahvistaa Tasavallankadun aluetta ja muodostaa siitä keskustaa tukeva kaupunginosa. Alueelle tulee sijoittumaan ensisijaisesti keskustaa ja sen lähialueita tukevia palveluita, mikä määrittää myös kaupunkisuunnittelun luonnetta. Yleissuunnitelmalla pyritään nostamaan myös alueen imagoa niin, että alueesta tulee entistä houkuttelevampi ympäristö yrityksille. Alueen kiinteistöjen saavutettavuutta ja rakennettavuutta tarkastellaan suunnitteluvaiheessa ja suunnitelmista pyydetään palautetta alueen yrittäjiltä.
Tasavallankadusta ja sen varresta suunnitellaan mahdollisimman kiinnostava sisääntuloväylä
Kuopion keskustaan. Tasavallankatu on pääsisääntuloväylä keskustan eteläisiin osiin, minkä
vuoksi alueen läpi liikennöi yli 10 tuhatta ajoneuvoa vuorokaudessa ja alueen itäisillä osilla lähes jopa 14 tuhatta ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne määrät aiheuttavat melua ja ilman
epäpuhtauksia alueelle, mutta tuo myös mahdollisia asiakkaita alueen yrityksiin, jonka vuoksi
Tasavallankadun katukuvaan tulee kiinnittää suunnittelussa erityistä huomiota. Alueen melun
ja ilmansaasteiden vähentämiseksi tulee suunnittelussa huomioida myös joukkoliikenteen sujuvuus ja saavutettavuus alueella, sillä keskustasta ja Savilahdesta Tasavallankatua saapuva liikenne kohtaa alueella Saaristokadun liikenteen. Tässä hiljattain syntyneessä joukkoliikenteen
solmukohdassa tulee kiinnittää huomiota turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja joustavuuteen.
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Alueen kevyen liikenteen saavutettavuutta ja ympäristöä pyritään yleissuunnitelmassa parantamaan reitistöä eheyttämällä ja selkiyttämällä. Myös turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Suurten pysäköintialueiden ja leveiden ajoratojen vuoksi alueella vallitsevaa autokaupunkivaikutelmaa pyritään hälventämään, vaikka liikenteellinen saavutettavuus parantuisikin.

5.

Suunnitteluvaiheet

Yleissuunnitelma käynnistyy perusselvitysvaiheella, jossa kootaan tiedot alueen nykytilanteesta. Perusselvitysvaiheessa tehdään mm. suunnittelutilanteen, liikenneverkoston toimivuuden, kunnallistekniikan saneeraustarpeiden, arkkitehtuurin erityispiirteiden, luontoarvojen, palveluiden ja niiden tilantarpeiden sekä ympäristön häiriötekijöiden kartoitusta.
Perusselvitysvaiheen jälkeen laaditaan 1-3 alustavaa luonnosta, joissa tutkitaan alueelle soveltuvia vaihtoehtoisia kaupunkirakenteen uudistamisen toteuttamistapoja ja täydennysrakentamisen mitoitusta. Luonnosten ja saadun palautteen pohjalta kehitetään varsinainen yleissuunnitelma.
Yleissuunnitelmasta laaditaan havainnekuva koko alueelta. Havainnekuvasta käy ilmi alueen
liittyminen lähiympäristöön ja liikenneverkkoon. Havainnekuvan lisäksi voidaan esittää tarkempia tarkastelukohteita esim. 1:2000, josta selviää nykyinen rakennuskanta ja suunniteltu
lisärakentaminen, pysäköintijärjestelyt, viheralueet, kevyen liikenteen yhteydet jne. Lisäksi
alueen visiota voidaan ilmentää erilaisilla visualisointikuvilla.

6.

Alueen historia

Tasavallankadun eteläpuoli varattiin teollisuudelle jo alueen ensimmäisessä Arne Sireliuksen
laatimassa asemakaavassa vuodelta 1919 (kuvan kartta vuodelta 1918). Alueelle alkoi pian
1920-luvulla syntyä teollisuutta teollisuusradan tuomana. Muun muassa Piretta ja Essilä perustivat omat vaatetustehtaat Haapaniemelle. Alueella on toiminut myös Saastamoisen hevostallit
nykyisen Kuopion energian lämpövoimalan alueella.
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Kuva 2. Kaupungininsinööri Arne Sireliuksen laatima asemakaava vuodelta 1918

Alueen kaupunkikuvan näkyvin maamerkki on kaupungin korkeimpiin rakennuksiin kuuluva entisen Valtion viljavaraston siilo, joka rakennettiin teollisuusradan varteen vuonna 1956. Alueella on sijainnut myös Kuopion liikenteen konttori-ja autotallirakennus, jonka seinämaalaus
vanhasta linja-autosta otettiin talteen rakennuksen purkamisen yhteydessä vuonna 2004. Kyseinen kiinteistö on tuon jälkeen ollut tyhjillään.
Haapaniemen teollisuuden käyttöön on kaavoitettu muutamia asuinkortteleita Tasavallankadun
alueen eteläpuolelle. Niistä yhtenäisin on Tasavallankadun ja Tehdaskadun väliin sijoittuva
kaksikerroksisten puutalojen ryhmä, jotka ovat rakennettu 1946-1961. Näiden lisäksi muutamia asuinrakennuksia on sijoittunut teollisuusrakennusten yhteyteen.

7.

Suunnittelutilanne

Maakuntakaavoitus
Kuopion seudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 3.7.2008. Siinä alue on
ollut pääosin keskustatoimintojen (C 11.100) ja työpaikka-aluetta (TP 11.811). Alueen kaavamerkintöjä on päivitetty Pohjois-Savon maakuntakaavassa, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011. Alueelle lisättiin energiahuollon alueet en 11.001 Haapaniemen ja en
11.002 Kumpusaaren voimalaitokset. Seuraavan kerran alueelle tuli päivityksiä Kaupan kaava
2030, joka on vahvistettu 1.6.2016. Kaupan kaavassa keskustatoimintojen alue laajeni lähes
koko suunnittelualueelle.
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Keskustatoimintojen suunnittelumääräyksen mukaan alueiden käytön suunnittelussa tulee
luoda edellytykset korkeatasoisen ja vetovoimaisen keskusta-alueen kehittämiselle ja monipuolisten erikoiskaupan palveluiden sijoittumiselle sekä erityisesti Kuopion keskustassa kansainvälisten, ylimaakunnallisten ja maakunnallisten toimintojen sijoittumiselle. Suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristön arvoihin, saavutettavuuteen sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen. Työpaikka-alueen
suunnittelumääräyksen mukaan alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen saavutettavuuteen ja kaupunkikuvaan.
Maakuntakaava sallii kyseiselle työpaikka-alueelle(TP11.811) myös seudullisesti merkittävän
vähittäiskaupan suuryksikön, jonka koon alaraja on 4000m2.

Kuva 3. Maakuntakaava. Suunnittelualue merkitty valkoisella.

Kaupan kaavassa alueelle on myös lisätty Seveso II-direktiivin mukaisten tuotantolaitoksen
konsultointivyöhykkeet Kuopion Energian Haapaniemen ja Kumpusaaren voimalaitosten alueelle. Konsultointivyöhykkeet ulottuvat molemmissa tapauksissa 500 metrin päähän. Ja alueella on suunnittelumääräys, jonka mukaan suojavyöhykkeen sisällä alueen käytön suunnittelussa on selvitettävä tuotantolaitoksen toimintaan liittyvät riskit suuronnettomuusvaaran kannalta. Alueelle rakentamisen on tarkoitettu perustuvaksi yksityiskohtaisempaan suunnitteluun.
Lupaharkinnan yhteydessä tulee huomioida erityisesti alueella oleva onnettomuusvaara ja ottaa huomioon turvallisuuden edellyttämät etäisyydet (MRA 57§). Suunniteltaessa alueen käyttöä on palo- ja pelastusviranomaisille ja toiminnanharjoittajalle sekä tarvittaessa Turvallisuusja kemikaalivirastolle (TUKES) varattava mahdollisuus lausunnon antamiselle. Alueelle ei tule
sijoittaa toimintoja, jotka lisäävät merkittävästi suuronnettomuusriskille altistuvien määrää,
kuten kouluja, päiväkoteja, sairaaloita tms. Alueelle voidaan sijoittaa muuta teollisuutta tai
muuta vastaavaa toimintaa.
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Yleiskaavoitus
Alueella on voimassa vuonna 2002 voimaan tullut keskeisen kaupunkialueen yleiskaava, jossa
alue on lähes kokonaan ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden aluetta. Merkinnän
mukaan alue varataan pääasiallisesti sellaiselle teollisuudelle ja työpaikka-toiminnalle, jotka
eivät aiheuta melua, ilman pilaantumista, tärinää tai muuta siihen verrattavaa häiriötä ympäristölle ja jotka voisivat siten sijoittua välittömästi asumisen, palvelutoimintojen ja keskustatoimintojen yhteyteen. Tasavallankadun eteläpuolella Saaristokadun risteyksen molemmin puolin
olevat kiinteistöt on kaavassa merkitty yksityisten palveluiden ja hallinnon alueeksi.
Selostuksessa Haapaniemen alue on määritetty työpaikka-alueeksi. Sen mukaan myös viljasiilon raidevaraus on lakimääräinen.
Asuntoalueena olevalle, vanhalle tehdastyöläisten puukerrostalokorttelille on kaavassa lisätty
/s-merkintä, jonka mukaan ympäristö säilytetään.

Kuva 4. Yleiskaava. Suunnittelualue merkitty punaisella.

Asemakaavoitus
Alueella on voimassa 13 asemakaavaa jotka ovat vuosilta 1977-2017. Alue on pääosin Teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Tasavallankadun ja Saaristokadun
risteyksen molemmin puolin on liikerakennusten korttelialueet. Alueella on suuria eroja tonttitehokkuuksissa, esimerkiksi Saaristokadun itäpuolella tonttitehokkuus on 0.4 ja länsipuolella
1.3.
Alueen itäpäädyssä Leväsentien risteyksen läheisyydessä olevat kiinteistöt ovat muista poiketen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta ja sotilaallinen alue.
Asemakaavassa 691 on varauduttu teollisuuskadun ja Tehdaskadun risteyksen oikaisuun.
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Kuva 5. Asemakaava. Suunnittelualue merkitty punaisella.

8.

Laaditut ja tehtävät selvitykset

Alueella tehdään yleissuunnitelman yhteydessä kulttuuriympäristöllinen inventointi, jossa kartoitetaan kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennuskohteet.
Alue sisältyy Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035- selvitykseen, josta ilmenee liikennemäärät ja melut nykyisillä rakennusmassoilla. Yleissuunnitelman yhteydessä
tarkastellaan tarpeen mukaan alueen meluja yleissuunnitelman mukaisilla massoilla.
Yleissuunnitelman yhteydessä tarkastellaan myös alueen liikenne-ja hulevesiverkostoja osana
yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmaa voidaan täydentää erillisillä liitekartoilla.

9.

Vuorovaikutussuunnitelma

Yhteistyötahot
Yleissuunnitelma laaditaan yhteistyössä kaupungin sidosryhmien, elinkeinonharjoittajien, kiinteistönomistajien, alueen asukkaiden, lähialueiden asukasyhdistyksien ja muiden toimijoiden
kanssa. Tarvittaessa kuullaan lisäksi Tukesia, Kuopion Sähköverkko Oy:tä, Kuopion energiaa,
liikennevirastoa, Kuopion Vettä ja kulttuurihistoriallista museota.
Nähtävilläolot
Suunnitelma tulee julkisesti nähtäville kaupunginhallituksen hyväksyttyä luonnosvaihtoehdot.
Toisen kerran yleissuunnitelma tulee nähtäville kaupunginhallituksen hyväksyttyä ehdotuksen.
Suunnitelmien ollessa nähtävillä voi niistä jättää mielipiteitä.
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Osallistaminen
Ennen luonnossuunnitelman tekoa yleissuunnitelmaan liittyen järjestetään nettikysely, jossa
kaupunkilaiset pääsevät antamaan omia ideoitaan alueen kehittämiseksi. Nettikyselyn aikana
alueesta järjestetään ideointitilaisuus. Alueen kiinteistönomistajien kanssa tullaan käymään
keskusteluja heidän kiinteistöjensä kehittämiseen liittyen.

10. Yhteystiedot
Yleissuunnitelma tehdään Kuopion kaupungin Kaupunkisuunnittelupalvelujen strategisessa
maankäytössä, jossa projektia vetää kaavoitusarkkitehti Sonja Tilaeus. Lisäksi suunnitteluun
osallistuu yrityspalvelujen, liikenteen, vihersuunnittelun ja kunnallistekniikan asiantuntijoita
kaupungin eri toimialoilta.

Tietoa yleissuunnitelman etenemisestä:
Kuopion kaupunki
Kaupunkisuunnittelupalvelut
Strateginen maankäyttö
Kaavoistusarkkitehti Sonja Tilaeus
puh. 044 718 5432
sonja.tilaeus@kuopio.fi
sekä
Strateginen maankäyttö
Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen
puh. 044 7185 430
heli.laurinen@kuopio.fi
PL 1097
70111 Kuopio

Käyntiosoite
Suokatu 42, 70111 Kuopio

