KUOPION
KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON
HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA
YLEISESITTELY

MIKÄ ON KUOPION KANSALLINEN
KAUPUNKIPUISTO?
Kuopion kansallinen kaupunkipuisto on perustettu vuonna 2017 ja se on Suomen 9. kansallinen kaupunkipuisto.

Kuopion kansalliseen kaupunkipuiston alueeseen kuuluu keskustan vehreitä puistoja, arkkitehtuurin helmiä
useilta vuosikymmeniltä, kaupan ja kohtaamisen paikkoja eli toreja, ainutlaatuisia rännikatuja sekä laaja alue
Keski- ja Etelä-Kallaveden kauniista saaristoluonnosta.

KUOPION KANSALLINEN
KAUPUNKIPUISTO

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA

MIKSI

• Kaupunki on sitoutunut kansallisen kaupunkipuiston säilyttämiseen ja hoitamiseen.
• HKS antaa tahtotilaa ja yhteisen vision kaupungin suunnittelijoille. Punainen lanka keskustan
viheralueiden, rakennetun ympäristön ja saariston kehittämiseen.
• Kokonaisuutta hoidetaan ja kehitetään sen luonnon- ja kulttuuriperinnön arvoja vaalien ja
vahvistaen.
• Hoito- ja käyttösuunnitelman avulla on tarkoitus edistää alueen vetovoimaisuutta
hyödyntäen olemassa olevia vahvuuksia.
• Suunnitelma toimii keskeisenä lähtökohtana alueen matkailun ja virkistyskäytön edistämiselle.

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA

MITÄ

• Tavoitetila -> Keinot ja toimenpiteet –> Ohjelmointi ja vaikutusten arviointi
• Perustuu kaavatilanteeseen

• On luonteeltaan yhteen vetävä ja yleispiirteinen:
•

linjaa kehittämisen periaatteita, ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja käytännön hoitotoimenpiteitä

• Suunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asiakirja.
Käsiteltäviä teemoja:
• Saavutettavuus (tiedon saatavuus, liikkuminen ja yhteydet)
• Kaupunkipuistot ja –aukiot, muut viheralueet ja luontoarvot

• Kulttuuriympäristön arvot
• Palvelut ja virkistys (virkistyskäyttö, matkailu, tapahtumat ja elinkeinoelämä)
• Arvojen esiintuominen ja tunnettuuden lisääminen
• Yhteistyö

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA
MITEN JA MILLOIN
• Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii Kuopion kaupungin monialaisessa
ohjauksessa ja toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.
• Suunnitelma laaditaan tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden, päättäjien,
elinkeinoelämän ja yhdistysten osallisten sekä viranomaisten kanssa.
• Työn keskeisenä tavoitteena on saattaa alueen toimijat yhteen ja
löytää yhteinen näkemys kansallisen kaupunkipuiston alueella
tapahtuvalle toiminnalle ja kehittämiselle pitkällä tähtäimellä.
• Suunnitelman laatimista varten on perustettu osallispaneeli, joka
kokoontuu kolmesti suunnitelman laadinnan aikana.
• Osallispaneelin lisäksi suunnitelmasta järjestetään kaksi yleisötilaisuutta,
jotka ovat kaikille avoimia.
• Suunnitelma asetetaan nähtäville lokakuussa 2021 ja siitä voi antaa
palautetta. Nähtävillä olosta ja suunnitelman kommentoinnista tiedotetaan
tarkemmin syksyllä.
• Hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyvät kaupunginhallitus,
kaupunginvaltuusto ja ympäristöministeriö.

Kuva: Kuopion kaupungin julkinen kuvapankki, Vicente Serra

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA
MITEN JA MILLOIN
• Osallispaneeli
• 1. Työpaja 14.4.2021: Tunnistetaan keskeisten sidosryhmien edustajien
kanssa kaupunkipuiston hoitoon ja käyttöön liittyvät tavoitteet ja
vision osatekijät.
• 2. Työpaja 8.6.2021: Tarkennetaan konsultin pohjustamia toimenpideehdotuksia, joilla edellisessä vaiheessa muodostetut yhteiset tavoitteet ja visio
toteutuvat.
• 3. Työpajassa syyskuussa 2021: Viimeistellään kaupunkipuiston hoitoon ja
käyttöön liittyvät toimenpiteet, sekä brändin kehittämiseen liittyvät
toimenpiteet.
• Yleisötilaisuudet
• Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa keskustellaan kansallisen kaupunkipuiston
hoidon ja käytön tavoitteista, tarpeista ja toiveista. Tilaisuus järjestetään
22.6.2021 klo 18:00-20:00 etäyhteyksin.
• Syksyllä järjestettävässä toisessa yleisötilaisuudessa käsitellään
suunnitelman luonnosta vuorovaikutteisesti.

Kuva: Kuopion kaupungin julkinen kuvapankki, Vicente Serr

SUUNNITELMAN LAATIMISEN ETENEMINEN
Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Lokakuu

Syyskuu

Marraskuu

Joulukuu

I VAIHE
VISIO
NYKYTILA-ANALYYSI JA
ALUSTAVAT TAVOITTEET
II VAIHE
TAVOITTEIDEN JA TOIMENPITEIDEN
MÄÄRITTÄMINEN OSA-ALUEITTAIN

III VAIHE: SUUNNITELMALUONNOS:
TAVOITTEIDEN JA TOIMENPITEIDEN
JALOSTAMINEN JA KITEYTTÄMINEN

IV VAIHE
SUUNNITELMAN
VIIMEISTELY

Maastokäynnit suunnittelu-alueella

Yleisötilaisuus:
suunnitelmaluonnoksen esittely
nähtäville laitto

Yleisötilaisuus: työn
lähtökohdat,
tavoitteet ja
toimenpidekysely

Suunnitelma
nähtävillä

Toimeksianto päättyy valmiin raportin
luovutukseen tilaajalle marraskuun 2021
loppuun mennessä.

VUOROVAIKUTUS SUUNNITTELUPROSESSIN AIKANA
OHJAUSRYHMÄ
Ohjausryhmä
(laajemmat linjausasiat)

TYÖRYHMÄ
Kaupungin asettama
työryhmä (tarkemmat
substanssiasiat)

ROUNDTABLE
Konsultin
sisäinen
projektiryhmä

TYÖPAJA
Osallispaneeli

YLEISÖTILAISUUS
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TEKIJÄT
Työryhmä, Kuopion kaupunki ja konsultti

Osallispaneeli eli sidosryhmät

Heli Laurinen, yleiskaavapäällikkö, Kuopion kaupunki

Viranomaisia

Juho-Pekka Hukkanen, Kuopion kaupunki

Kaupungin eri palvelualueiden edustajia

Jaana Niska, Kuopion kaupunki

Yhdistyksiä

Seppo Jauhiainen, Kuopion kaupunki

Yrityksiä

Matti Nikoskelainen, Kuopion kaupunki
Konsulttina Ramboll, projektipäällikkönä Sonja Semeri

Ohjausryhmä
Heli Laurinen, yleiskaavapäällikkö, Kuopion kaupunki
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja, Kuopion kaupunki
Sekä Kuopion kaupungin kaupunkisuunnitteluryhmä

LISÄTIETOJA

• https://kansallisetkaupunkipuistot.fi/

• https://www.kuopio.fi/kansallinen-kaupunkipuisto
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