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TIIVISTELMÄ
SISÄLTÖ JA PROSESSI
Rakennemalli on aluerakennetta koskeva strateginen
päätös, jonka pohjalta määritetään maankäytön tavoiteltu kehitys vuoteen 2030. Rakennemalli koskee
seuraavia kuntia: Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Tuusniemi. Rakennemalli
on luotu vuorovaikutteisena prosessina, jossa mukana on ollut eri sidosryhmien edustajia. Käsillä olevassa
loppuraportissa on esitetty tiivistelmä Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemallin sisällöstä.
Rakennemallityö koostuu useista erillisraporteista,
jotka on esitelty kappaleessa 1.
Seudun tulevaisuuden maankäytön rakennemalli
luotiin vaihtoehtoisten rakennemallien ja niihin liittyvän vaikutustarkastelun kautta. Mallivaihtoehdoissa
painotettiin eri sisällöllisiä teemoja. Rakennemallivaihtoehtoja olivat 1) Nykytilanteen mukainen kehitys
2) Parhaat palvelut -malli 3) Rantakaupunki-malli 4)
Matkailumalli 5)Solmu-virta -malli ja 6) Terve Kuopio malli.
Vaihtoehtovertailun ja vaikutusten arvioinnin sekä
työryhmätyöskentelyn kautta päädyttiin valitsemaan
seudun rakennemalliksi Parhaat palvelut mallin, Matkailumallin ja Solmu-Virta -mallin yhdistelmä. Rakennemalli sai nimekseen Loikka 2030. Mallia tarkennettiin eri teemoin ja arvioitiin mallin mukaisia vaikutuksia mm. liikkumiseen, ekotehokkuuteen ja yhdyskuntatalouteen. Lisäksi luotiin tavoitteiden mukainen
toimenpideohjelma.
Rakennemallin mukaiseen kehittämiseen sitoudutaan
vapaaehtoisuuteen perustuvalla rakennemallisopimuksella. Sopimuksen mukaisesti kehitystä seurataan
vuosittain ja rakennemallia päivitetään tarvittavin
väliajoin.

LOIKKA 2030
Rakennemallin mukaisen kehityksen mukaan asutusrakenne painottuu keskuksiin ja niiden rantavyöhykkeille sekä Kuopio-Siilinjärvi joukkoliikennevyöhykkeelle ja Nilsiän keskusta -Tahko -vyöhykkeelle. Uusi
rakentaminen tukee olemassa olevien palvelujen
säilymistä/kehittämistä ja tukee nykyistä rakennetta.

Maaseutualueella asuminen painottuu joukkoliikennekäytäviin ja sen kyläalueisiin.
Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla edistetään asumisen yhteisöllisyyttä sekä matalaenergistä
ja ekologista asumista. Kuopion keskusta muodostaa
maakunnan tärkeimmän osaamisen, palvelujen ja
elinkeinoelämän sekä asumisen keskuksen.
Kuntarajojen merkitys häviää ja palveluja hyödynnetään joustavasti yli kuntarajojen. Keskusverkon ytimen muodostaa Kuopion palvelualue. Erikoiskaupan,
hallinnon palvelut sekä vähittäiskaupan suuryksiköt
sijoittuvat maakuntakaavan mukaisesti Kuopion seudulle. Joukkoliikennekäytävien varrella oleviin alakeskuksiin sijoittuu yksityisiä ja julkisia palveluita.
Tahkosta kehittyy rakennemallin mukaan Lapin ulkopuolisen Suomen johtavin matkailukaupunki. Matkailukeskuksia ja niiden välisiä yhteyksiä kehitetään.
Nilsiän kuntakeskus ja Tahko muodostavat yhteisen
asuin- ja palvelualueen.
Valtakunnallisia pääväyliä valtatietä 5 ja valtatietä 9
kehitetään kansainvälisinä liikennekäytävinä. Joukkoliikenteen
ydinvyöhykkeellä
edistetään
maakuntakaavan mukaisesti joukkoliikenteen kehittymistä kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi henkilöautolle.
Kevyen liikenteen ympäristöt kehittyvät lähellä palveluja. Suunnittelussa huomioidaan joukkoliikennekaupungin suunnitteluperiaatteet.
Raideyhteyden merkitys kasvaa ja asemaseutuja kehitetään. Lentoaseman alue, Toivala ja Sorsasalo kehittyvät merkittävänä työpaikka- ja logistiikkakeskittymänä. Vesiliikenneyhteyksiä hyödynnetään
entistä paremmin matkailussa.
Keskeiset työpaikkakeskittymät sijaitsevat seudun
ydinalueella sekä nykyisissä kuntakeskuksissa joukkoliikennekäytävien varrella. Keskeisiä uusia työpaikkaalueita ovat Tahkon matkailualue, Kuopion lentoaseman läheinen alue VT9 varrella, Kuopion keskustaajama-alue sekä vähittäiskaupan kehittämisvyöhyke.
Asuminen, palvelut ja työpaikat limittyvät – maankäytössä sekoittuneiden toimintojen alueita
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1. RAKENNEMALLITYÖ
1.1 RAKENNEMALLI
Rakennemalli on Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun kuntien yhteinen näkemys seudun yhteisestä
maankäytöstä vuonna 2030. Mallilla luodaan kehittämisen raamit tulevalle maankäytön suunnittelulle ja
kaavoitukselle sekä muulle kehittämiselle. Rakennemallityö on yksi Varkaus – Kuopio – Iisalmi kehittämisvyöhykkeen toteutettavista toimenpiteistä
ja hanke on rahoitettu Kuopion seudun KOKO ohjelman kautta. Mukana ovat Kuopio, Leppävirta,
Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Tuusniemi.

Rakennemalli on aluerakennetta koskeva strateginen päätös, jonka pohjalta määritetään
maankäytön tavoiteltu kehitys vuoteen 2030

mallin toteuttamiseen konkreettisten toimenpiteiden, rakennemallisopimuksen ja tiiviin seurannan
kautta. Rakennemallityön kautta Kuopion seudun
kilpailukyky kaupunkiseutujen verkostossa paranee ja
rakennemalli toteuttaa PARAS-hankkeen tavoitteita
konkreettisesti.
Rakennemallityön keskeisenä lähtökohtana on ollut
tarkastella Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun
palvelurakennetta. Tarkastelun pohjalta on muodostettu aluerakenteen kehittymisvaihtoehtoja. Valittu
rakennemalli on vaihtoehtojen yhdistelmä.
Rakennemallityössä tärkeää on ollut itse prosessi.
Vuorovaikutteisen, ideoita keräävän ja avoimen
suunnittelun kautta on koottu asukkaita, yrittäjiä ja
muita seudun toimijoita hahmottamaan alueen tulevaisuutta.
Rakennemalliprosessissa käytetyt menetelmät ovat
olleet monipuolisia ja vuorovaikutteisia. Keskeisiä
menetelmiä ovat olleet mm. työryhmätyöskentely,
seminaarit, tilasto- ja paikkatietoanalyysit, karttatyöskentely, vaikutusten arviointi, projektisivut ja
palautteen kerääminen, kuntaesittelyt ja tiedottaminen.
Suunnitteluprosessin aikana on luotu seuraavat tiivistelmät
 Lähtötietoraportti
 Palveluverkkoselvitys
 Tavoiteraportti
 Rakennemallivaihtoehdot

Kuva 1. Kuopion toiminnallinen kaupunkiseutu.

Rakennemalli ei ole kaava, mutta ohjaa seudun tulevaa kaavoitusta ja muuta kehittämistä. Rakennemalli
sijoittuu yleiskaavan ja maakuntakaavan väliin maankäytön suunnitelmana. Kunnat sitoutuvat rakenne-

Rakennemallityötä on ohjannut työryhmä, johon ovat
osallistuneet alueen kuntien edustajat sekä PohjoisSavon liiton ja ELYn edustajat. Hankkeen konsulttina
on toiminut AIRIX Ympäristö Oy, jossa työstä ovat
vastanneet Kimmo Vähäjylkkä ja Susanna Harvio.
Vaihtoehtojen liikenteellisten vaikutusten arvioinnin
toteutti Liidea Oy ja ekotehokkuusarvioinnista vastasi
VTT:n erikoistutkija Irmeli Wahlgren. Vaikutusten
arviointimenetelmänä on käytetty EcoBalance työkalua soveltuvin osin.
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1.2 RAKENNEMALLIN TAVOITTEET
Rakennemallintavoitteena on yhteinen näkemys
Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista vuoteen
2030. Rakennemallityön tehtävänä on muodostaa
Kuopion toiminnalliselle alueelle yhdyskuntarakenteen kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta
edistävä rakennemalli. Mallilla luodaan kehittämisen
raamit tulevalle maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle sekä muulle kehittämiselle.
Strateginen rakennemalli pohjautuu maakuntakaavan
mukaisiin kehittämistavoitteisiin ja valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin. Tavoitteita on kuitenkin
koottu useammalta eri taholta ja lähteestä.

Kuva 2. Valtakunnalliset, maakunnalliset, seudulliset ja
paikalliset tavoitteet.

Kuva 3. Rakennemallityön alkuvaiheessa muodostettuja tavoitteita esitettynä kartalla.
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 UUSIUTUVIEN ENERGIAMUOTOJEN hyödyntämistä edistetään

Seudun yhteiset päätavoitteet
Toiminnallisella kaupunkiseudulla tarjotaan ASUMISVAIHTOEHTOJA eri elämäntapoihin ja -tilanteisiin

Rakennemalliin SITOUTUMINEN tärkeää: kunnat,
yrittäjät, kehittäjäorganisaatiot

 Väestötavoitteena on tasapainoisen kasvun
kautta 165 000 asukasta v. 2030
 Kuopion KESKUSTAA kehitetään elinvoimaisena ja vetovoimaisena keskuksena
 Asumista tiivistetään TAAJAMISSA yhdyskuntataloudellisemmaksi ja eheämmäksi.
 Maaseutualueilla rakentamista ohjataan
tukemaan KYLIEN elinvoimaisuutta ja palvelujen säilymistä
 Asumista ja työpaikkoja ohjataan JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKÄYTÄVIEN yhteyteen
 VESISTÖJÄ ja niiden LÄHEISYYTTÄ hyödynnetään asuinrakentamisessa ja muussa kehittämisessä
 Rakentamisen periaatteena täydentäminen
ja eheyttäminen.
Nykyisille ja uusille YRITYKSILLE luodaan houkuttelevia ja vaihtoehtoisia sijoittumiskohteita pääliikenneväylien läheisyydestä
 Tavoitteena 13 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä)
 LENTOASEMAN vyöhykettä kehitetään vetovoimaisena logistisena kokonaisuutena
Palveluja kehitetään TOIMIVIKSI, JOUSTAVIKSI ja
HELPOSTI SAAVUTETTAVIKSI maankäyttöä ja liikkumista ohjaamalla ja kehittämällä
 Huomioidaan joukkoliikenne, pyöräily, kävely
PÄÄVÄYLIÄ (Vt 5 ja Vt 9), RATAYHTEYTTÄ ja niiden
solmukohtia (liittymät, asemaseudut) kehitetään
MATKAILUA kehitetään voimakkaasti
 Tahkosta luodaan merkittävä matkailukeskus (30 000 vuodepaikkaa)
 Seudulle rakennetaan kattava ja yhtenäinen VIRKISTYSALUEIDEN- JA YHTEYKSIEN
VERKKO
Työpaikka-alueita, joukkoliikennettä ja palveluverkkoa kehitetään YLI KUNTARJOJEN ikärakenteen muutos huomioiden
Yhdyskuntarakenteesta luodaan
TOSTA torjuva, eheä ja ekologinen
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ILMASTONMUU-

VISIO
Vuonna 2030 Kuopion toiminnallinen kaupunkiseutu on vetovoimainen ja ekotehokas eheiden taajamien ja elävän kyläverkoston muodostama yhtenäinen seutu, joka tarjoaa erinomaiset kevyt- ja joukkoliikenteen yhteydet,
monipuoliset virkistys- ja matkailumahdollisuudet sekä laadukkaat hyvinvointia edistävät
palvelut yli kuntarajojen

KUOPION TOIMI NNALLISEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI LOIKKA 2030

1.3 MAAKUNNALLISET JA
VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET
Kuopion toiminnallista seutua koskevat PohjoisSavon maakuntakaava (vahvistettu 2011) sekä Kuopion seudun maakuntakaava (vahvistettu 2008). Keskeiset kehittämisperiaatteet on koottu tavoitekarttaan.
Pohjois-Savon maakuntakaavan kehittämistavoitteet:
 Toimiva aluerakenne
 Laadukasta asumista ja kilpailukykyisiä työpaikka-alueita
 Liikenteessä saavutettavuutta ja sujuvuutta
 Luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön kerroksellisuutta. Luonnonvarat kestävään käyttöön
 Yhdyskuntatekniikalla huoltovarmuutta ja
turvallisuutta
 Maakuntakaavan mukainen väestötavoite
rakennemallin kunnille on 161 000 asukasta

1.4 TAVOITTEIDEN TAUSTALLA
Osana tavoitetyöskentelyä määriteltiin nykytila-analyysi, merkittävimmät Kuopion toiminnalliseen kaupunkiseutuun
vaikuttavat
megatrendit sekä paikalliset muutostekijät,
jotka tulee huomioida
alueita kehitettäessä.

Kuva 4. Tavoitteiden
taustalla oleva SWOTanalyysi.

6

Kuopion seudun maakuntakaavan alueeseen kuuluvat Kuopio (+Karttula), Maaninka ja Siilinjärvi. Maakuntakaavan päätavoitteita ovat:
 Kaupunkiseudun
kansainvälinen
valtakunnallinen asema vahvistuu

ja

 Väestön hyvinvointi edistyy tasapainoisesti
 Elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen
 Ympäristön elinvoimaisuus säilyy ja kehittyy
kaupunkiseudun voimavarana
 Tavoitteena 134 200 asukasta vuonna 2020
(vuodelle 2030 on väestön arvioitu olevan
maksimissaan 140 000 asukasta). Työpaikkoja 13 000 lisää (tavoite muodostettu
2003)

Muita kehittämistavoitteita on esitetty erillisessä
tavoiteraportissa ja sen liitteissä.
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2. KUOPION TOIMINNALLINEN KAUPUNKISEUTU
Rakennemallityö on laadittu Kuopion toiminnalliselle
kaupunkiseudulle, johon kuuluu seitsemän kuntaa:
Kuopion, Siilinjärvi, Maaninka, Nilsiä, Tuusniemi, Suonenjoki ja Leppävirta. Asukkaita alueella on noin
150 000. Seudun suurimpia kuntia asukasluvultaan
ovat Kuopio, Siilinjärvi ja Leppävirta. Kuopion muodostaa seudun ja koko Pohjois-Savon maakunnan
keskuksen. Toiminnallisen kaupunkiseudun taajamat
ja kyläalueet sijoittuvat suurelta osin VT5 varteen.
Tilastokeskuksen väestöennusteen (v.2009) mukaan
seudun väkiluku tulee kasvamaan nykyisestä 148 600
asukkaasta 153 600 asukkaaseen. Positiivinen väestöennuste on seudun kunnista Kuopiolla, Siilinjärvellä ja
Maaningalla.
Tiivistelmä lähtötiedoista:
 Keskeisimmät aluetta koskevat suunnitelmat ovat Pohjois-Savon sekä Kuopion seudun maakuntakaava
 Kuopion keskus muodostaa toiminnallisen
alueen ytimen, jonka ympärille muut toiminnot ja työpaikat sijoittuvat. Toiminnallisen kaupunkiseudun taajamat ja kyläalueet
sijoittuvat suurelta osin VT5 varteen. Suurimpia kasvukuntia ovat Kuopio ja Siilinjärvi

 Taloudellinen toimintaympäristö on viime
vuosina ollut epävakaa. Asukaskohtaiset
verotulot ovat olleet suurimmat Kuopiossa.
Vuosikate on vaihdellut noin 100–400 €/as
ja lainakanta noin 0-3000 €/as
 Alueella on noin 30 valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristökohdetta. Suurin
osa sijaitsee Kuopiossa
 Imago rakentuu Kallaveden, Puijon, torin,
Kallaveden, luonnon ja savolaisuuden varaan. Pehmeiden asioiden rinnalle on noussut myös Kuopion tiedepuisto ja viime vuosina myös Saaristokaupunki Saaristokatuineen sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumat

Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun nykytila on
kuvattu tarkemmin lähtötietoraportissa sekä palveluverkkoselvityksessä. Seuraavalla sivulla on esimerkkikarttatarkasteluista. Lisää karttatarkasteluja löytyy
liitteestä. YKR-kartat on tehnyt Pohjois-Savon liitto.

Väestön kehitys 1985-2009 ja
ennuste 2010-2040
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 Työpaikat ovat keskittyneet taajamiin. Suurin osa työskentelee palvelualoilla, myös
teollisuuden osuus työpaikoista on merkittävä. Alkutuotannon osuus työpaikoista on
vähentynyt rakennemuutoksen seurauksena
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 Pohjois-Savossa on kaksi suurta matkailukohdetta: Kuopio ja Tahko
 Toiminnallisen kaupunkiseudun päätiestön
muodostaa VT5 ja VT9.
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Kuva 5. Väestön kehitys Kuopion toiminnallisella seudulla
(Tilastokeskuksen ennuste).
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Kuva 6. Aluerakenne YKR-aineiston mukaan (Pohjois-Savon liitto 2011, pohjakartta ja nimistö: Maanmittauslaitos 2010).
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3. RAKENNEMALLIVAIHTOEH DOT
3.1 LÄHTÖKOHDAT

3.2 VAIHTOEHDOT

Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohtina on ollut seuraavat: 1) Kuopion seudun kasvu
perustuu uusiin investointeihin ja työpaikkoihin sekä
seudun kilpailukyvyn kehittymiseen, 2) Kuopion seudulla on tarjota monipuoliset ja houkuttelevat asuinympäristöt: kaupunkiasumisesta viihtyisiin palvelutaajamiin ja eläviin maaseutuasumisen ympäristöihin ja
3) Rakennemallivaihtoehtojen muodostaminen lähtee toimivasta ja helposti saavutettavasta, kuntalaisia
lähellä olevasta palvelurakenteesta.

Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalliksi on ollut kuusi toisistaan selkeästi erottuvaa vaihtoehtoa. Eri vaihtoehdot ovat huomioineet erilaiset
kehitysteemat sekä keskeiset aluerakenteen kysymykset Kuopion toiminnallisella kaupunkiseudulla.

Rakennemallityö myös hyödyntää seuraavia Kuopion
seudun vetovoimatekijöitä:
 Järvisyys – Saaristokaupunki
 Monipuoliset asumisen mahdollisuudet
kaupunkiasumisesta kyläasumiseen

Rakennemallivaihtoehtoja olivat:
VE0 Nykytilanne: Kehitys jatkuu nykyisellään. Väestörakenne hajautuu ja palvelurakenne on epäedullinen.
Maankäyttöä ei kehitetä suunnitelmallisesti.
VE1 Parhaat palvelut -malli, jossa Kuopion seutu profiloituu hyvien arkielämän toimivien palvelujen seutuna
ja yksityiset ja julkiset palvelut yhdistyvät suurelta
osin. Tällä mallilla oli kaksi alamallia:


 Matkailun ja loma-asumisen mahdollisuudet – Tahko, Puijo, rannat
 Uudet työpaikat, kasvualat ja uudet kaupan
palvelut
 Logistinen sijainti – lentoasema, Vt 5, Vt 9,
Savon rata



 Jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä
tukeva yhdyskuntarakenne

Mitoitusta määriteltäessä on huomioitu maakuntasuunnitelman tavoitteet (eri skenaarioissa). Mitoituksen alarajana on hieman positiivinen nykytrendin
mukainen kehitys: 160 000 asukasta vuoteen 2030.
Mitoituksen ylärajana on maakuntasuunnitelman
mukainen tavoite huomioiden myös matkailun kasvutrendin: 170 000 as. vuoteen 2030.

Alavaihtoehto 1a: Rantakaupunki-malli –
”Saaristo-kaupungin jatkumo”. Malli hyödyntää vesistöimagoa ja Saaristokaupunki –
brändiä ja Kuopion seudusta tulisi lomaasumisen ja vesistömatkailun ykkösalue
Suomessa
Alavaihtoehto 1b: Matkailumalli – Mallissa
korostuvat Tahko, matkailurata, Puijo sekä
vesistöt. Mallissa uutta asumista syntyy erityisesti matkailukeskusten ympärille.

VE2 Solmu-virta –mallissa korostuva erityisesti lentoasema, Matkus sekä Vaajasalo-mahdollisuus. Mallissa
Kuopion kaupunkiseudusta muodostuu vahva tuotantotoiminnan, kaupan ja logististen palvelujen alue,
joka on helposti saavutettavissa. Toiminnot ovat
keskittyneet ja solmut erikoistuvat.
VE3 Terve Kuopio –ohjelman johtaminen maankäyttöön: Malli painottaa liikkumista, virkistystä ja ihmisten omatoimisuutta.
Alla on esitetty kolme rakennemallivaihtoehtoa VE1,
VE1b ja VE2, joiden yhdistelmästä on luotu valittu
maankäytön rakennemalli. Kaikki rakennemallit on
kuvattu liitteissä.
.
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Kuva 7. Rakennemallivaihtoehtojen esitykset.

3.3 VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Rakennemallivaihtoehtojen vaikutuksia on vertailtu
monin eri tavoin. Arviointi on toteutettu pääasiassa
sanallisesti sekä plus/miinus-vertailuna.

.

1.

Sanallisten kuvausten vertailu

2.

Haastattelujen tulosten vertailu

3.

Rakennemallille asetettujen tavoitteiden toteuttaminen

4.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
(VAT) toteuttaminen

5.

Vaikutusten arviointi osatekijöittäin (mm.
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen) (sanallinen ja +/- -vertailu)

Liitteenä on esimerkki vaikutusten arviointimatriisista
(vaikutusten arviointi osatekijöittäin).
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L O I K K A 2030

4.1 RAKENNEMALLIN
YLEISKUVAUS

4.2 RAKENNEMALLIN KEHITTÄMISPERIAATTEET

Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli
on saanut nimekseen Loikka 2030. Työryhmässä
ideoitu nimi kuvaa rohkeaa hyppyä tulevaisuuteen,
jossa uskotaan seudun väkiluvun ja työpaikkojen
kasvuun, jota tukee nykyistä tiiviimpi, kilpailukykyisempi, taloudellisempi ja vetovoimaisempi yhdyskuntarakenne. Loikka on Kuopion kaupunkiseudun kuntien yhteinen ponnistus tulevaisuuteen rakennemallin
kehittämisperiaatteiden mukaisella tavalla.

 Yhdyskuntarakennetta eheytetään Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun maankäytössä nykyistä taloudellisemmaksi, toimivammaksi ja ekologisemmaksi

Rakennemallin mukaisesti asutusrakenne painottuu
keskuksiin ja niiden rantavyöhykkeille sekä KuopioSiilinjärvi joukkoliikennevyöhykkeelle ja Nilsiän keskusta-Tahko -vyöhykkeelle. Maaseutualueella asuminen painottuu joukkoliikennekäytävien kylätaajamiin.
Tulevaisuuden aluerakenne muodostuu laadukkaasta
asutuksesta, työpaikka- ja palvelusolmuista sekä niiden välisistä virroista.
Tahkosta kehittyy rakennemallin mukaan Lapin ulkopuolisen Suomen johtavin matkailukaupunki, jonka
matkailukapasiteetti laajenee merkittävästi ja jonne
rakentuu selkeä matkailukeskusta. Matkailukeskuksia
ja niiden välisiä yhteyksiä kehitetään. Vehmersalmea
kehitetään loma-asumisen ja matkailun alueena.
Kuntarajojen merkitys häviää ja palveluja hyödynnetään joustavasti yli kuntarajojen. Seudulla luodaan
uusia palvelukonsepteja. Asuminen, palvelut ja työpaikat limittyvät maankäytössä sekoittuneiden toimintojen alueiksi.
Valtakunnallisia pääväyliä kehitetään. Joukkoliikennekäytävien kehitetään rakennemallin mukaisesti.
Kevyen liikenteen ympäristöt kehittyvät lähellä palveluja. Yhtenäisillä virkistysreiteillä on suuri merkitys.
Hyvän palveluvarustuksen asemaseutuja kehitetään.
Raideyhteyden merkitys kasvaa. Lentoyhteydet monipuolistuvat. Lentoaseman alue, Toivala ja Sorsasalo
kehittyvät merkittävänä työpaikka- ja logistiikkakeskittymänä ja Savilahti merkittävänä keskustan
asemaa vahvistavana asuin-, opiskelu- ja työpaikkaalueena.
Maankäytössä varaudutaan Tahkon matkailuradan,
Vaajasalo-yhteyden ja Savon kanavan rakentamiseen
kasvun ja mallin mukaisen kehityksen toteuduttua.

 Seudun maankäytössä toteutetaan kuntarajat
ylittävää, kuntien yhteistä maankäytön suunnittelua. Pilottina on rakennemallin ydinvyöhyke. Tavoitteena on vaiheittain muodostaa yhteinen
yleiskaava
 Maaseutuasumista ohjataan kylätaajamiin tukemaan niiden elinvoimaisuutta ja palvelujen säilymistä
 Seudun maankäytössä varaudutaan palvelujen
seudulliseen kehittämiseen ja yhteiseen palvelurakentamiseen
 Joukkoliikenteeseen tukeutuvaa maankäyttöä
edistetään Kuopion kaupungin sekä seudun nykyisten ja entisten kuntakeskusten välillä
 Kevyen liikenteen verkko rakennetaan kattavaksi
rakennemallin ydinvyöhykkeellä
 Kaikessa kuntarajat ylittävien liikenneväylien
suunnittelussa keskustellaan linjauksista ja toteuttamisjärjestyksestä seudullisesti
 Asemaseutuja kehittämällä edistetään raideliikenteen kehittymistä
 Kuopion lentoasemaa ja sen lähiympäristöä kehitetään Kuopion seudun kuntien yhteistyönä
 Merkittävä liikepaikkarakentaminen ja seudullisesti merkittävät työpaikkakeskittymät käsitellään
seudun maankäytössä yhteisesti
 Tahkoa kehitetään yhdessä seudun matkailun
kärkikohteena niin, että muut matkailupalvelut ja alueet linkittyvät yhteiseen matkailutarjontaan
 Ulkoilu- ja virkistysreittejä suunnitellaan seudullisesti ja näin turvataan niiden jatkuvuus ja alueellinen kattavuus
 Kuopion kaupunkiseudun rakennemallia hyödynnetään seudun markkinoinnissa ja imagon rakentamisessa
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LOIKKA 2030

Kuva 8. Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli.

Seuraavilla sivuilla Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemallia Loikka 2030 on esitelty teemoittain, joita ovat:
 asuminen ja keskusverkko
 liikkuminen
 elinkeinot
 virkistys ja matkailu
 tulevaisuuden haasteet
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4.3 ASUMINEN JA KESKUSVERKKO 2030

Yhdyskuntarakenne muodostuu laadukkaasta asutuksesta, työpaikka- ja palvelukeskittymistä (’solmut’) ja
niiden välisestä liikenteestä (’virrat’). Väestöennuste
165 000 on ennustettua suurempi.
Asumisen kehittämisvyöhykkeet ja asutuskeskittymät: Asutusrakenne painottuu keskuksiin ja niiden
rantavyöhykkeille, Kuopio–Siilinjärvi -joukkoliikennevyöhykkeelle ja Nilsiän keskusta–Tahko -vyöhykkeelle.
Kuopion keskusta muodostaa maakunnan tärkeimmän koulutuksen ja osaamisen, palvelujen ja elinkeinoelämän sekä asumisen keskuksen. Uusi rakentaminen tukee olemassa olevien palvelujen säilymistä/kehittämistä ja tukee nykyistä rakennetta. Siilinjärven ja Kuopion keskustoja eheytetään maakuntakaavan mukaisesti joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvina keskustatoimintojen
alueina. Maaseutualueella asuminen painottuu joukkoliikenne-käytäviin ja sen kylätaajamiin.
Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla edistetään yhteisöllisyyttä, matalaenergistä ja ekologista
asumista

Keskusverkon ytimen muodostaa Kuopion palvelualue. Erikoiskaupan, hallinnon palvelut sekä vähittäiskaupan suuryksiköt sijoittuvat maakuntakaavan mukaisesti Kuopion seudulle. Joukkoliikennekäytävien
varrella oleviin alakeskuksiin sijoittuu yksityisiä ja
julkisia palveluita.
Kuopio-Tahko -matkailuakselilla edistetään toimivien
palvelukokonaisuuksien syntymistä. Tahkosta kehittyy matkailupalvelujen erityinen keskus, jossa palveluja on saatavissa ympärivuotisesti. Nilsiän kuntakeskus
ja Tahko muodostavat yhteisen asuin- ja palvelualueen. Kuntarajojen merkitys häviää ja palveluja hyödynnetään joustavasti yli kuntarajojen. Seudulla luodaan uusia palvelukonsepteja. Asuminen, palvelut ja
työpaikat limittyvät – maankäytössä sekoittuneiden
toimintojen alueita.
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että osana
kuntien yhteistä maankäyttöpoliittista sopimista
hyväksytään seudulla yhteiset haja-asutuksen ja erityisesti taajamien lievealueiden rakentumisen pelisäännöt.

KUOPION TOIMI NNALLISEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI LOIKKA 2030
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4.4 LIIKKUMINEN

Joukkoliikenteen ydinvyöhykkeellä edistetään maakuntakaavan mukaisesti joukkoliikenteen kehittymistä kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi henkilöautolle.
Suunnittelussa huomioidaan joukkoliikennekaupungin suunnitteluperiaatteet. Kehittämisessä huomioidaan vuorotarjonta, pysäkkien esteettömyys, turvallisuus, pysäkkipalveluiden laatu ja liikenteen sujuvuus
Siilinjärven ja Kuopion keskustojen kehittämisessä
huomioidaan liityntäpysäköinti.

Valtakunnallisia pääväyliä valtatietä 5 ja valtatietä 9
kehitetään kansainvälisinä liikennekäytävinä. Erityistä
huomiota kiinnitetään maakuntakaavan mukaisesti
liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, liikenteen ja
matkailun palveluihin sekä liikenneympäristön laatuun.

Kävelyn ja pyöräilyn ympäristöt kehittyvät lähellä
palveluja. Kuntarajat ylittävillä virkistysyhteyksillä on
suuri merkitys. Hyvän palveluvarustuksen asemaseutuja kehitetään ja raideyhteyden merkitys kasvaa.
Taajamajunaliikenteen kehittämisen pitemmän tähtäimen realistisuutta arvioidaan joukkoliikennesuunnittelussa ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Maankäyttöratkaisuilla ei tule vaikeuttaa tavoitteen toteutumista.

Kuopion seudun valtateiden parantamiset avaavat
maankäytölle merkittäviä uusia mahdollisuuksia.
Valtatien 9 parantaminen on lisännyt Etelä-Siilinjärven
yritysalueiden saavutettavuutta ja houkuttelevuutta.
Kallan Siltojen uusimisen valmistuttua valtatie paranee osin moottoritieksi. Samalla saadaan katuyhteys
Kuopion ja Siilinjärven välille, mikä lisää erityisesti
Sorsasalon vetovoimaa yritysalueena. Leppävirran
pohjoisosassa suunnitteilla oleva uusi valtatien 5
linjaus toteuduttuaan mahdollistaa Oravikoskella ja
Paukarlahdessa nykyisen valtatien varren maankäytön tehostaminen asumiseen ja yritystoimintaan.

Lentoyhteydet monipuolistuvat. Lentoaseman alue,
Toivala ja Sorsasalo kehittyvät merkittävänä työpaikka- ja logistiikkakeskittymänä.

Kuopio–Tahko -matkailuyhteys huomioidaan liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Vesiliikenneyhteyksiä hyödynnetään matkailussa.
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4.5 ELINKEINOT

Keskeiset elinkeinokeskittymät sijaitsevat Kuopion
keskustassa ja tiedepuistossa, valtatie 5 tien solmukohdissa sekä nykyisissä kunta- ja aluekeskuksissa
joukkoliikennekäytävien varrella. Asuminen, palvelut
ja työpaikat limittyvät maankäytössä sekoittuneiden
toimintojen alueiksi tai ryhmittyvät luontevasti rinta
rinnan. Elinkeinoelämän kasvua tuetaan asuminen,
asiointivirrat ja joukkoliikenne huomioiden. Työpaikkoja ja alueelle tuloja tuovalle elinkeinotoiminnalle on
jatkossakin kilpailukykyisiä alueita kasvaa ja kehittyä.
Uudet elinkeinoalueet mahdollistavat Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun kehittymisen elinkeinorakenteeltaan monipuolisena hyvinvointiosaamisen ja
innovaatiotoiminnan keskuksena. Uudet yritys- ja
työpaikka-alueet tukevat nykyistä yhdyskuntarakennetta sekä edistävät alueen toiminnallisuutta ja sisäistä eheyttä.
Kuopion keskustan alue ja Savilahden tiedepuisto
muodostavat alueen vahvimman työpaikkaytimen ja

4.6 MATKAILU JA VIRKISTYS

kaupallisen keskustan. Tahko on alueen merkittävin
kehittyvä matkailualue. Muita merkittäviä työpaikkavyöhykkeitä ovat Sorsasalon – Toivalan - Lentoaseman työpaikka-alue sekä Kuopion eteläiset työpaikkaalueet. Kuopion eteläpuolella sijaitsee myös maakuntakaavassa hyväksytty vähittäiskaupan kehittämisvyöhyke ja logistiikka-alue. Vähittäiskaupan kehittämisvyöhyke kehittyy merkittävien vähittäiskaupan
suuryksiköiden sekä tilaa vievän erikoistavarakaupan
alueena. Ympäristöhäiriöitä aiheuttavat, raskaat ja
paljon tilaa vievät yritystoiminnot sijoittuvat keskustoista kauemmaksi, hyvien liikenneyhteyksien varsille.
Keskustat kehittyvät vetovoimaisina kaupan, liikeelämän, osaamisen ja palvelujen työpaikka-alueina.
Keskustoihin ohjataan monipuolisia liike-elämän asiantuntijapalveluja, monipuolisia kaupan erikoistavaraliikkeitä sekä päivittäistavarakaupan palveluja. Lähipalveluja ohjataan kunta-, alue- ja palvelukeskuksiin.
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Kuopio ja Tahko ovat koko maakunnan suurimpia ja
vetovoimaisimpia matkailukeskuksia muodostaen
matkailun kehittämisen ydinvyöhykkeen. Muita tärkeitä matkailualueita ovat mm. Leppävirran matkailukeskittymä sekä Vehmersalmi vesimatkailun ja lomaasumisen kaupunginosana. Matkailukaupunkina
Kuopio tunnetaan Puijosta, torista, Kallavedestä ja
laajoista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksistaan
kuten myös houkuttelevista tapahtumistaan.
Tahkosta kehittyy Lapin ulkopuolisen Suomen johtavin matkailukeskus, jonka matkailukapasiteetti ja
palvelutarjonta laajenevat merkittävästi.
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Koko kaupunkiseudun alueella monipuoliset ja ympärivuotiset virkistys- ja matkailureitistöt palvelevat
asukkaita ja matkailijoita. Erityisenä kehittämiskohteena on vesimatkailu.
Matkailun toimintaedellytyksiä luodaan suunnitelmallisesti kuntien ja eri toimijoiden yhteistyössä sekä
ennakoivan kaavoituksen ja liikenneyhteyksien kehittämisen avulla. Matkailua kehitetään ekologisin ratkaisuin sekä arvokkaat kulttuuri- ja luonnonympäristöt huomioiden. Alueet vahvistavat omaa matkailuprofiiliaan.
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4.7 TULEVAISUUDEN HANKKEET

4.8 RAKENNEMALLIN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Valitulle rakennemallille on tehty vaikutusten arviointia monella tasolla rakennemalliehdotusten tapaan
sekä sanallisesti, määrällisesti että +/- -arvioina.
Rakennemallin vaikutusten arviointia on toteutettu
rakennemalliseminaarissa
työryhmätyöskentelynä
sekä vertaamalla rakennemallia sille asetettuihin
tavoitteisiin sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Mallin vaikutusten arviointi toteutettiin
myös osatekijöittäin (vaikutukset mm. alue- alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen ja liikkumistarpeeseen, ekotehokkuuteen ja ilmastoon sekä

luontoon ja luonnonvaroihin, yhdyskunta- ja energiatalouteen). Myös kuntakierroksilla, jossa rakennemallia esiteltiin, tuotiin esiin rakennemallin mahdollisia
vaikutuksia.
Rakennemallin vaikutukset mm. alue ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntatalouteen, liikenteeseen
sekä ekotehokkuuteen nähdään arvioinnin mukaan
myönteisinä. Seuraavassa on kuvattu vaikutusten
arvioinnin yhteenvetotaulukot.
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Rakennemallille asetetut tavoitteet

Rakennemalli

Kehittämistä yli hallinnollisten rajojen

Lentoaseman yritysalueen kehittäminen

++
++
+
+
+
+
+/++
+
+
++
+
+
+
+

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

Rakennemalli

Toimiva aluerakenne

++
++
+/+

Rakenteen tiivistäminen ja täydentäminen
Kuopion keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden kehittäminen
Monipuolisten asumismahdollisuuksien turvaaminen
Ekotehokkuus ja kestävyys, uusiutuvien energiamuotojen käyttö
Toimiva palvelurakenne
Ikärakenteen huomiointi
Matkailun ja virkistysmahdollisuuksien huomiointi
Kesäasukkaiden huomioon ottaminen
Työssäkäynti- ja muiden keskeisten liikenneyhteyksien huomiointi
Joukkoliikenteen ja kevytliikenteen kehittäminen
Rataliikenteen ja liittymäyhteyksien kehittäminen, valtateiden kehittäminen
Maakuntakaavojen tavoitteiden tukeminen
Yritysten houkutteleminen, työpaikkojen lisääminen

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
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- - Erittäin kielteinen vaikutus
- Kielteinen vaikutus
+/- Sekä kielteisiä että myönteisiä
vaikutuksia tai ei vaikutusta

+ Myönteinen vaikutus
++ Erittäin myönteinen vaikutus

Kuva 9. Vaikutusten arviointi
teemoittain valitulle rakennemallille.
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5. KÄRKITOIMENPITEET
Rakennemalli tulee saattaa käytäntöön erilaisten
kehittämistoimenpiteiden, kuntien sitoutumisen ja
tiiviin seurannan kautta. Rakennemallia toteuttavia
toimenpiteitä on pohdittu ja priorisoitu hankkeen
työryhmässä, rakennemalliseminaarissa, kuntakierroksilla sekä seudun työvaliokunnassa. Seudun kehittämisen kannalta on tärkeää, että keskeisiä toimenpiteitä saadaan käyntiin melko pian rakennemallin valmistuttua. Siksi rakennemallityössä on nostettu esille

Toimenpide

joukko kärkitoimenpiteitä, joita ovat rakennemallia
tarkentavat yhteiset, maankäyttöhankkeet (pilottina
strateginen yleiskaava keskeiselle painopistealueelle), yhteinen maankäyttöpoliittinen sopimus, joukkoliikennekäytävien kehittäminen, Tahkon matkailukeskustan kehittäminen sekä lentoaseman ja sitä ympäröivän yritysvyöhykkeen kehittäminen.

SISÄLLÖN KUVAUS

1. Maankäytön painopiste- Strateginen yleiskaava on rakennemallia taralueiden strateginen yleis- kempi kuvaus alueen tulevaisuuden maankäykaava
töstä. Strateginen yleiskaava laaditaan vaiheittain, ensin Kuopion ja Siilinjärven alueelle.

TOTEUTUS- VASTUUAIKATAULU TAHO
2013- 2022
Ensin Kuopio
ja Siilinjärvi

ARVIO
BUDJETISTA
70 000 –
100 000 €

2. Kuntien yhteiset ja kuntarajat ylittävät maankäyttösuunnitelmat (pilottina
kehittämisvyöhyke: Sorsasalo – Paasisalo – Vuorela –
Toivala)

Pilotin kautta selvitetään mahdollisuuksia kehit- 2012tää mm. houkuttelevaa asumista (rantarakentamista), lähipalveluja, helposti saavutettavat
harrastus- ja viheryhteydet sekä joukkoliikennettä, pyöräilyä ja jalankulkua edistävän liikenneratkaisun.

Kuopio ja
Siilinjärvi

Esiselvityshanke
40 000 €

3. Kuntien yhteinen maankäyttöpoliittinen sopimus

Kuopion seudun kunnat sitoutuvat laadittuun 2012rakennemalliin yhteisen sopimuksen kautta.
Sopimuksessa sitoudutaan myös rakennemallin
seurantaan

Kuopion seudun kaikki
kunnat

30 000 €

4. Edistää joukkoliikennekäytävien syntymistä /
kehittämistä

Itä-Suomen kaupunkiseutujen laatukäytäväselvitys joukko- ja kevytliikenteelle

ELY

Seudun osuus
20 000 €

5. Tahkon kehittäminen,
matkailukeskustan luominen

Alueelle laaditaan osayleiskaava.
2012Loma-asuntomessut.
Tahkolle luodaan selkeä matkailukeskusta Tahko 2030 Master Plan vision ja tavoitteiden mukaisesti. Tahkon vuodepaikkakapasiteetti kolminkertaistetaan, Nilsiän ja Tahkon toiminnallista yhteyttä vahvistetaan. Loma-asutuksen edellytyksiä kehitetään (Tahkon ja lähisaarten kunnallistekninen infrastruktuuri).

Nilsiä, Kuopio,
Pohjois-Savon
liitto, PohjoisSavon ELYkeskus,
Yritykset

Oyk 200 000 €
Tahkon kehittämissuunnitelman mukaisesti kokonaiskustannukset
ovat yli 650
milj. €

6. Lentoaseman ja sitä
ympäröivän yritysvyöhykkeen kehittäminen

Kuopion lentoasemavyöhykkeen kehittämissuunnitelma

2012-

Siilinjärvi,
Kuopio, Pohjois-Savon
liitto Finavia,
ELY-keskus

200 000 €

2013

Kuopio ja
40 000 €
Pohjois-Savon
ELY

7. Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman
päivitys

2012-
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8. Yhteiset haja-asutuksen
ja taajamien lievealueiden
rakentumisen pelisäännöt

Määritellään kaupunkiseudulle yhteiset peli2013säännöt hajarakenmiselle ja erityisesti taajamien
lievealueiden rakentumiselle

Seudun kunnat

20

20 000 €

Rakennemallityössä on noussut esille myös joukko muita kehittämistoimenpiteitä. Näitä on tarpeen edelleen jalostaa ja toteuttaa resurssien sallimissa puitteissa. Muina kuin kärkitoimenpiteinä on esitetty mm. seuraavia kehittämistoimenpiteitä:

Liikenteen ja liikkumisen kehittäminen



Palvelujen saatavuuden kehittäminen eri liikennevälineillä (yhteinen logistiikkaorganisaatio)  liikennejärjestelmäsuunnitelma
Liityntäliikenteen kehittäminen (eri kulkumuotojen vaihtaminen)  liikennejärjestelmäsuunnitelma



Lentoaseman saavutettavuus joukkoliikenteellä  liikennejärjestelmäsuunnitelma



Valtatien 9 parantaminen vaiheittain: 1) Jännevirran silta, 2) Riistavesi, 3) Tuusniemi



Kuopion matkakeskuksen kehittäminen



Ylikunnalliset virkistysyhteydet

Asumisen kehittäminen, hyvinvointi


Seudun asumisen kehittämisen strategia



Kyselytutkimus asumisen toiveista ja kehittämistarpeista

Palveluiden ja elinkeinoelämän kehittäminen


Viranomaispalvelujen yhtenäistäminen (esim. rakennustarkastus yms.)



Uusien palvelukonseptien luominen kuntaorganisaatioiden ja yrittäjien kesken



Palveluverkon optimointi ja kustannusten arviointi



Yhteinen elinkeinojen kehittämisstrategia



Kaupan vaihemaakuntakaava

Matkailun ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen


Seudullisten virkistysyhteyksien rakentaminen



Vesimatkailuinfran kokoaminen ja tiedottaminen



Maakunnan matkailustrategian konkretisointi maankäytössä: Master Plan 2030, matkailullisten profiilien
määrittely
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6. RAKENNEMALLISOPIMUS
6.1 SOPIMUKSEN
TEET JA SISÄLTÖ

TAVOIT-

Kaupunkiseudun kuntien välille laadittiin rakennemallisopimus. Rakennemallisopimuksella lisätään Kuopion kaupunkiseudun kuntien maankäyttöön ja muuhun kehittämiseen liittyvää yhteistyötä sekä suunnitteluyhteistyötä kuntien raja-alueilla. Sopimus koskee
Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun kuntia: Kuopio, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Tuusniemi.
Sopimus noudattaa Kuopion seudun rakennemallityössä sovittuja tavoitteita ja periaatteita ja se perustuu kaikilta osin vapaaehtoisuuteen. Sopimus toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttöperiaatteita ja
maakunnan kehittämisen tavoitteita. Sopimus on
toteutettu erillisenä asiakirjana.
Sopimus sisältää
 sopimuksen tavoitteet
 sopijaosapuolet
 sopimuksen sitovuus
 sopimuksen ohjausvaikutus ja yhteensovittaminen
 sopimuksen keskeinen sisältö
 seurantaryhmän ja sen tehtävien määrittelyn
Sopimus nojautuu valittuun rakennemalliin, jonka
sisällössä korostuvat hyvät palvelut, sujuvat liikenneyhteydet, tiivistyvä asuminen, elinkeinoelämän
sijoittumismahdollisuudet, monipuoliset virkistyspalvelut, matkailun kehittyminen sekä eheä, tiivis, toimiva ja ekologinen yhdyskuntarakenne.

6.2 SEURANTA
Kuopion rakennemalli toteutuu seudun maankäytössä ja kuntien yhteisessä maankäytössä. Rakennemallin toteutumista seurataan jatkuvasti ja se päivitetään
säännöllisesti. Säännöllinen ja aikataulutettu seuranta
on välttämätöntä rakennemallin mukaisen kehittämisen toteuttamiseksi. Suunnitelmaa tulee arvioida
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tapahtuneeseen kehitykseen määräajoin. Seurannasta on sovittu
tarkemmin rakennemallisopimuksessa.

Seurantaa toteutetaan yksiselitteisillä indikaattoreilla, jotka ovat sekä määrällisiä että laadullisia. Indikaattoreilla arvioidaan rakennemallin toteutumista
sekä sille asetettuja tavoitteita. Keskeisin osa seurantaa ovat toimenpideohjelman toteutuminen, tilastoja paikkatietotarkastelut sekä erilaiset hyvinvointia
kuvaavat mielipidemittaukset ja palautteet.
Seurantaindikaattoreita voivat olla esimerkiksi seuraavat:
 Toimenpiteiden toteutuminen ja sen vaikutukset asumiseen, maankäyttöön, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin sekä naapurikuntiin
 Yhdyskuntarakenteen muutoksien seuraaminen yleisindikaattoreilla: tilasto- ja paikkatietotarkastelut, yhdyskuntaseurantajärjestelmän (YKR) hyödyntäminen, kaavoitustarkastelut
 Sidosryhmätarkastelut: Asukastyytyväisyys,
elinkeinoelämän toimintaedellytykset, jatkuvan palautteen systemaattinen kerääminen ja huomiointi, kesäasukkaat, yrittäjyyskysely, nuorten huomiointi

Yleisindikaattoreita ovat mm. (tilasto- ja paikkatietotarkastelut): Asukasluku, ikärakenne, muuttotase,
rakentaminen, myönnetyt rakennusluvat ja talotyyppijakauma, loma- ja muu vapaa-ajan asuminen, yritysten lukumäärä ja toimialajakauma, matkailun kehitys
(matkailutulo, yöpymisten määrä, käyttöasteet),
työpaikkojen lukumäärä ja toimialajakauma, työpaikkaomavaraisuus, työllisyys ja kuntatalous.
Lisäksi rakennemallin päivityksen yhteydessä olisi hyvä
tarkastella mm. seuraavia indikaattoreita:
 Palveluverkkotarkastelu: palvelujen saavutettavuus, tarve ja käyttö
 Liikenteen ja liikkumisen seuranta: kävelyn
ja pyöräilyn osuuden ja muut liikennetilastot, joukkoliikenteen palvelutason kehitys,
kehittämistarpeet, hankkeet ja investoinnit
 Alueellisen kilpailukyvyn indikaattorit: innovaatiotoiminta (mm. T&K-menot), yritysten
kilpailukyky, investoinnit jne.
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 Hyvinvointi-indikaattorit:
Asukastyytyväisyys, hyvinvointitilastot (esim. SOTKAnet)

 Ympäristöindikaattorit: energian kulutus,
kasvihuonepäästöt, liikenne, kestävä kehitys

Kuva 10. Saaristokadun avajaiset (Kuva: Hannu Miettinen,
Kuopion kaupungin kuvapankki)

Kuva 11. Saaristokatu iltavalaistuksessa (Kuva: Hannu Miettinen, Kuopion kaupungin kuvapankki)

7. SUUNNITTELUN VAIHEET
Rakennemalli on muodostettu vuorovaikutteisen
prosessin kautta. Mukana suunnittelutyössä ovat
olleet useat eri toimijat ruohonjuuritasolta päättäjiin.
Rakennemalliprosessin ensimmäisessä vaiheessa
luotiin katsaus alueen nykytilaan kartta- ja tilastoanalyysein sekä selvitettiin palveluverkon nykytila.
YKR-kartta-aineistot toteutti Pohjois-Savon liitto ja
saavutettavuustarkastelut toteutettiin Liidea Oy:ssä.
Palveluverkon nykytilaa ja tavoitetilaa selvitettiin
työryhmätyöskentelyn ja kartta-analyysien lisäksi
kunnille kohdistetulla sähköpostikyselyllä. Työn aluksi
laadittiin lehdistötiedote.
Toisessa vaiheessa muodostettiin aluerakennetta ja
maankäyttöä koskevat yhteiset tavoitteet. Tavoitteiden muodostaminen on keskeinen osa rakennemalliprosessia. Vaiheen aluksi koottiin muut aluetta koskevat tavoitteet yhteen ja pohdittiin työryhmässä
yleisien megatrendien vaikuttavuutta ja merkitsevyyttä Kuopion toiminnalliselle kaupunkiseudulle.
Tavoitteita kartoitettiin keväällä 2011 tavoiteseminaarissa, jonne kutsuttiin tärkeitä seudun sidosryhmiä.
Lisäksi tavoitteita koottiin kuntajohtajien työvaliokunnassa ja hankkeen työryhmässä. Tavoitteet ja
lähtötiedot vietiin nähtäville projektipankkiin, jossa

kaikilla oli mahdollisuus lähettää kommentteja ja
omia ideoita.
Kolmannessa vaiheessa luotiin vaihtoehtoisia rakennemalleja hankkeen työryhmätyöskentelyn ideoiden
ja tavoitteiden kautta. Rakennemallivaihtoehdoilla
luotiin vaikutusten arviointi ja vaihtoehtoja esiteltiin
alueen kaikissa kunnissa (kuntakierros 1) kuntien itse
määrittelemille kohderyhmille (esim. valtuusto). Lisäksi mallit lähetettiin kommentoitavaksi Savon yrittäjille, Kuopion kauppakamarille, Kuopion yrityspalveluille sekä Tahkon matkailutoimijoille. Rakennemallivaihtoehdot vietiin nähtäville projektipankkiin. Täydennysehdotukset huomioitiin malleissa.
Tämän jälkeen muodostettiin ehdotus valittavasta
rakennemallista vaikutusten arvioinnin ja vertailun,
kunta- ja yrittäjäkierrosten sekä työryhmätyöskentelyn tuloksena. Lisäksi tehtiin ehdotus rakennemallin
mukaisista toimenpiteistä. Lokakuussa 2011 järjestettiin rakennemallivaihtoehtoja ja rakennemalliehdotusta esittelevä seminaari, jossa työryhmissä arvioitiin
mm. mallin vaikutuksia asumiseen ja liikenteeseen
sekä rakennemallisopimuksen toteutustapaa.
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kuntiin sekä muille keskeisille sidosryhmille. Seudun
rakennemalli hyväksytään vähintään hallitustasolla.
Luodulla rakennemallisopimuksella sitoutetaan poliittisesti Kuopion kaupunkiseudun kuntia ja muita
suunnitteluosapuolia rakennemallin käytännön toteutuksiin.

Viimeisessä vaiheessa rakennemallille laadittiin käsillä
oleva loppuraportti, joka vietiin kuultavaksi naapuri-

Kuva 12. Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli -työn prosessikaavio.
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8. LIITTEET
Liite 1 Karttaesimerkkejä nykytila-analyysistä (Pohjois-Savon liitto)
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Liite 2. Rakennemallivaihtoehdot
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Liite 3. Esimerkki vaikutusten arvioinnista: vaikutusten arviointi osatekijöittäin

Liite 4. Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun palvelualueet

