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KUOPIO - TÄÄLLÄ INSPIRAATIO ON LUONNONVOIMA

PAIKKA, JOSSA ON
OIVALLETTU ELÄMÄSTÄ JOTAIN
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Se näkyy elämänrytmissä ja ihmisten kohtaamisissa.
Se tuntuu eteenpäin työntävänä tuulena työssä,
yrittämisessä ja opiskelussa. Se maistuu elämältä
kaupungin yössä ja kodin lämmössä.
Kuopiossa inspiraatio, sydämellisyys ja olemisen vapaus ovat
luonnonvoimia, jotka yhdessä kasvavat ainutlaatuisiksi ilmiöiksi,
elämyksiksi ja menestystarinoiksi. Siksi Kuopio on kannustava
kasvualusta osaajille, yrityksille ja uusille sukupolville.
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KUOPIO - TÄÄLLÄ INSPIRAATIO ON LUONNONVOIMA

HYVÄN ELÄMÄN PÄÄKAUPUNKI
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Jokaisella asukkaallani on oma reittinsä. Tapansa elää. Tapansa
olla. Jokainen heistä on yksin ainutlaatuinen itsensä ja yhdessä
osa ainutlaatuista yhteisöä.

Vuonna 2040 Kuopio haluaa strategiansa mukaisesti olla
kestävästi kasvava 200 000 asukkaan kaupunki sekä miljoonan
suomalaisen ihmisen elinpiirin keskuskaupunki.

Tuo yhteisö on lävitseni levittyvä rajaton verkosto,
jossa ihmisten ja tiedon polut risteävät, synnyttäen
kohtaamisillaan yhä uusia polkuja ja yhä uusia kohtaamisia.
Osa niistä katoaa ajan virtaan, mutta yhtä moni jalostuu
törmäysenergiasta inspiraatioiksi, oppimiseksi, yrityksiksi,
innovaatioiksi ja menestystarinoiksi.

Tavoitteen mahdollistajia ovat aktiivisesti uudistuva
elinkeinoelämä sekä suotuisa kansainvälinen yritysilmasto.
Sitä tukevat kaupungin kärkihankkeet, kuten Euroopan
kiinnostavimmaksi oppimis- ja innovaatioympäristöksi
rakentuva Savilahden kampusalue.

Sellainen olen minä vuonna 2040.
Ajassa, jota rakennamme juuri nyt.

Tavoitetta siivittää tieteen, yrityselämän ja tulevaisuuden
lahjakkuudet yhdistävä ajatusmalli. Sen johdosta Kuopio
on jo vuosikymmeniä ollut terveys-, ympäristö- ja
hyvinvointiosaamisen edelläkävijä niin tutkimuksessa,
tuotekehityksessä kuin palveluissa.
Kuopio palkitsee myös vapaa-aikaa arvostavan.
Luonto Puijoineen ja Kallavesineen tunnetaan
kaikkialla Suomessa. Tahkon ainutlaatuinen
matkailualue on maamme kehittyvimpiä
ja kasvaa jatkuvin investoinnein kohti yhä
elämyksellisempää tulevaisuutta.
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KUOPIOSSA INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA
Minusta puhutaan paljon. Yhdelle olen arkinen ja tuttu.
Toiselle kaunis ja kiehtova. Monelle ennen kaikkea sopiva.
Jokainen kaupunki on kompromissi. Minulle se tarkoittaa, ettei
mitään ole liikaa eikä liian vähän. Siksi seuraani hakeutuvat niin
lapsiperheet, yrittäjät, taiteilijat, urheilijat kuin opiskelijatkin.
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Läheltä tai kaukaa – työn, unelmien, luonnon tai rakkauden
perässä. Jokainen teistä on tervetullut.
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Jo 2010-luvun alusta lähtien Kuopio on
menestyksekkäästi sijoittunut asukastyytyväisyys- ja
muuttohalukkuustutkimusten kärkisijoille.
Tästä vetovoimasta ja myönteisestä ilmapiiristä haluamme
pitää kiinni. Vahvistamme sitä entistä asukaslähtöisemmillä
kehitysaskelilla tänään, huomenna ja ylihuomenna.
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PARASTA LAPSILLE
Yhtä tärkeää kuin mitä olen jättänyt jälkeeni, on se mitä rakennan
edelleni. Minulle lapset ovat huomisen tekijöitä, tärkeimpiä
maailmassa.
On kunnia-asiani tehdä kaikkeni heidän eteensä. Tarjota koulut,
puistot, leikkipaikat, turvalliset pyörätiet ja puhdas luonto sekä
vanhemmille mahdollisuus turvattuun toimeentuloon.
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Paras palkinto työstäni on kuulla nimeni, kun he vartuttuaan
ylpeinä kertovat missä heidän juurensa ovat.
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Kuopio tarjoaa terveen ja turvallisen kasvuympäristön.
Sellaisen, missä on helppo elää hyvää elämää.
Kaupunkisuunnittelussa huomioidut lyhyet matkat
päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille suovat perheille
mahdollisuuden viettää enemmän yhteistä aikaa.
Kuopiossa voit valita kotisi luonteeltaan erilaisilta asuinalueilta,
aina ydinkeskustan vilinästä luonnonrauhaan järven rannalla.
Ikkunastasi avautuva maisema vaihtelee jatkuvasti, sillä
Kuopion korkeudella saat nauttia neljästä vuodenajasta aitoine
lumitalvineen ja revontulineen.
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LUPA INNOSTUA
Olen kaupunki täynnä liikettä. Sellaista, joka kuluttaessaan
energiaa tuottaa sitä monin kerroin lisää. Sellaista, joka saa
hymyn huulille, punan poskille ja jaksamaan ylä- ja alamäissä.
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Niitä minulla riittää. Moni niistä on valjastettu sinun riemuksesi,
tuottamaan vauhdin hurmaa tai itsensä ylittämisen iloa.
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Kuopion ympäristö järvineen, metsineen ja mäkineen on
ainutlaatuinen monipuoliseen harrastamiseen ja liikuntaan.
Huolella hoidetut pururadat, hiihtoladut, luistelupaikat,
retkeilyreitit, laavut ja nuotiopaikat ovat maksutta kaikkien
käytettävissä. Palveluita kehitetään kaupunkilaisten kysynnän
mukaan: esimerkkinä vaikkapa frisbeegolf, joka suosion
kasvaessa sai kaupunkiin huippuluokan harrastuspaikat.
Aktiivinen urheilu- ja seuratoiminta kuuluu kuopiolaiseen
perimään. Seuraa harrastamiseen löytyy lajissa kuin lajissa
aloittelijoista eliittiin, jota kaupungin väreissä edustavat
kotimaiseen kärkeen kuuluvat joukkueet pallokentällä ja
kaukalossa.
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SUOMEN NOPEIMMIN KEHITTYVÄ
TAPAHTUMA- JA MATKAILUALUE
Kesäinen alkuilta on täynnä odotusta, lupausta tulevasta.
Pikkuhiljaa se kerää ihmiset yhteen kaduille ja terasseille,
satamaan ja puistoihin. Kun kuuman päivän riemut vaihtuvat
lämpimän illan iloon syntyy odottamattomia kohtaamisia. Vieraat
muuttuvat tutuiksi ja tuntemattomat sydänystäviksi.
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Kun puheensorinaan sekoittuu ravintoloiden rytmi,
risteilylaivojen pillit ja kadulla soiva kitara, tiedän olevani elossa.
Se on minun sydämeni syke.
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Kuopiolaiset rakastavat tapahtumia. Mitä suurempi, sitä
varmemmin kaikki haluavat paikalle. Mitä pienempi, sitä
varmemmin kukaan ei halua jäädä pois. Luonteeseen kuuluu,
että mitä moninaisempi porukka saadaan kasaan, sitä
hauskempaa on.
Musiikki, taide ja liikunta ovat kuopiolaisen tapahtumatarjonnan
ytimessä. Rock, pop, tanssi, luistelu, stand-up ja moni muu
teema on luonut kaupunkiin kansainvälisesti kiinnostavan
kärkitapahtuman.
Jo Kuopion kesä on tapahtuma itsessään. Torin,
kävelykeskustan ja sataman terassit ja kahvilat täyttyvät
iloisesta yhdessäolosta ilman kielimuureja. Kauppakeskukset,
torikojut, tavaratalot ja kauppahalli tarjoavat ostoselämyksiä ja
inspiraatiota sitä kaipaaville.
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EUROOPAN KIINNOSTAVIN
OPPIMIS- JA INNOVAATIOYMPÄRISTÖ
Minä tunnen unelmat ja unelmoijat. He kiiruhtavat joka päivä
kaduillani kouluihin, töihin ja harrastuksiin. Katseessaan toisinaan
innostunut määrätietoisuus, toisinaan nuoruuden epävarmuus.
Silti he kulkevat aina oikeaan suuntaan, sillä vielä tärkeämpää kuin
unelmoida, on mennä kohti unelmiaan.
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Sen olen tehnyt heille helpoksi. Sillä uskon, että kuten ihmisten
tehtävä on kehittää kaupunkia, on kaupungin tehtävä kehittää
ihmisiä.
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Kuopio on yksi Suomen suurimmista opiskelijakaupungeista,
mikä näkyy kaupungin hengessä ja katukuvassa.
Maine niin musiikin ja tanssin kuin hyvinvointi-, bio- ja
turvallisuusosaamisen kehittäjänä tuo vuosittain kaupunkiin
uusia nuoria kuopiolaisia. Osan heistä pysyvästi.
Opiskelijaelämän sydän sykkii Kuopion Savilahdessa, missä
tutkimustieto, innovaatiot ja uudet osaajat löytävät paikkansa
tuoreeltaan paikallisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.
Vuoteen 2030 mennessä Savilahdesta on kehittymässä 35 000
ihmisen ainutlaatuinen asumisen, työskentelyn ja opiskelun
keskittymä, missä eri tieteenalojen, opiskelijoiden ja yritysten
kansainvälinen yhteistyö synnyttää uusia innovaatioita ja
hyvinvointia.
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UUDISTUVA JA KANSAINVÄLINEN
ELINKEINOELÄMÄ
Olen tavannut monenlaisia menestyjiä. Yhteistä heille kaikille on
usko siihen, että elämä kantaa.
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Kuopiossa monipuolinen elinkeinoelämä takaa hyvät
mahdollisuudet työllistymiseen ja yrittämiseen. Vahvat
verkostot luovat myös yrityksille mahdollisuuksia kansalliseen ja
kansainväliseen kasvuun.
Hyvä väestönkasvu, vahva kansainvälinen vetovoima sekä
paikalliset oppilaitokset huolehtivat, että osaavaa työvoimaa
riittää.
Kuopio oli elinkeinoelämän mielipiteitä kartoittavan Kuntien
imago 2017 -tutkimuksen mukaan suurten kaupunkien
vertailussa paras kaupunki.
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Kuva: Pelastusopisto
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Menestyminen on helppoa, kun elämän perusasiat ovat kunnossa.
Elinkeinoelämässä se tarkoittaa työvoiman ja työpaikkojen
tasapainoa, innostavaa ja tukea tuovaa yhteisöä sekä valmiiksi
raivattuja reittejä maailmalle. Ne ovat vähintä, mitä minä voin
asukkailleni tarjota.

OSAAMISEN KAUPUNKI
Täällä osaaminen ja lahjakkuus ovat luonnonvoimia. Ne saavat
aikaan muutosta, kehitystä sekä uusia tapoja toimia ja elää
parempaa elämää.
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Minun suonistossani liikkuvat vapaasti niin osaajat kuin ideat,
alati uutta synnyttäen ja raja-aitoja kaataen. Inspiraation
mahdollistaminen on osa asukkailleni tuottamaa arvoa. Se on
inhimillistä pääomaa sekä ainutlaatuinen voimavara, joka pitää
katseeni tulevaisuudessa.
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Kuopio on terveyden, turvallisuuden ja teknologian
huippuosaamisen kaupunki.
Kuopion yliopistollisen sairaalan, Itä-Suomen yliopiston,
Savonia-ammattikorkeakoulun, yritysten ja tutkimuslaitosten
muodostama terveysklusteri on osaamiskokonaisuus, joka
mahdollistaa luovien ratkaisujen tuottamisen terveydenhuollon
ja yksilöiden omakohtaiseen hyvinvoinnin edistämiseen.
Turvallisuustutkimuksen ja turvallisuusteknologian
osaamiskeskittymä yhdistää alan edistyksellisimmät toimijat.
Niihin kuuluvat Kuopiossa Pelastusopisto, sen yhteydessä
toimiva Kansainvälinen Kriisinhallintakeskus sekä ItäSuomen yliopiston asiantuntemus. Alueelle keskittynyttä
turvallisuusalan kärkeä edustaa myös Rissalassa sijaitseva
Karjalan lennosto.
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YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN
Olipa ympäristöni kuinka ainutlaatuinen tahansa, minä en ole
mitään ilman asukkaitani. He puhaltavat minuun hengen, luovat
identiteettini, tekevät minut houkuttavaksi ja helpoksi olla.
Heidän äänensä kuuleminen on minun tärkein tehtäväni, sillä sitä
vartenhan kaupungit ovat.
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Nykyisten ja tulevien asukkaiden kuuleminen päätöksenteossa
on Kuopion tapa. Uskomme, että vain sitä kautta voimme luoda
jokaiselle sopivinta ja elämän unelmat parhaiten täyttävää
kaupunkia.
Tälläkin hetkellä vaihdamme ajatuksia siitä, millainen
tulevaisuuden Kuopiosta pitäisi tulla. Liity mukaan
keskusteluun!

TÄÄLLÄ INSPIRAATIO ON LUONNONVOIMA
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Ihmisiä.
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Kuva: Atacan Ergin

KUOPIO VISIO VUOTEEN 2030
• Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus – 200 000
asukasta vuonna 2040
• Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä
yritysilmasto
• Savilahti Euroopan kiinnostavin oppimis- ja
innovaatioympäristö
• Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtumaja matkailualue
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• Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä
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• Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava.
Paras paikka lapsille
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www.kuopio.fi
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