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ESIPUHE
Kuopion tavoitteena on olla hyvän elämän pääkaupunki vuonna 2030. Elinympäristöllämme ja siinä tapahtuvilla muutoksilla on suuri vaikutus hyvinvointiimme ja sitä kautta
hyvän elämän edellytyksiin. Monipuolinen luonto edistää sekä fyysistä että sosiaalista
hyvinvointiamme. Kiertotalouden ja resurssien viisaan käytön avulla voimme huolehtia
myös tulevien kuopiolaisten hyvinvoinnista. Ilmaston muuttuminen ja monet muut
ympäristöongelmat koskettavat koko maapalloa, mutta ne vaikuttavat myös meidän
elämäämme. Vaikka globaalit ongelmat saattavat tuntua kuopiolaisen näkökulmasta
liian kaukaisilta, teemme suurimman osan elinympäristöömme liittyvistä päätöksistä ja
valinnoista paikallisella tasolla.
Tähän ympäristökatsaukseen on koottu tietoa Kuopion ympäristön nykytilasta ja sen
kehityksestä. Lisäksi katsauksessa on kerrottu niistä toimenpiteistä ja hankkeista, joita
Kuopiossa on viime vuosina toteutettu ja ollaan parhaillaan toteuttamassa. Ympäristökatsauksesta löytyy tietoa niin suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi kuin arkipäivän
valintojemme tueksi.
Hyvä ympäristö ja monipuolinen luonto eivät ole pysyviä itsestäänselvyyksiä, vaan ne
edellyttävät sitoutumista ja toimenpiteitä meiltä kaikilta. Toivottavasti tähän katsaukseen koottu tieto saavuttaa mahdollisimman monta kuopiolaista!

Kuopiossa 1.2.2018

Tanja Leppänen
ympäristöjohtaja

1. KUOPIO VUONNA 2018
kaupungin pinta-alasta on harvaan asuttua hajaasutusaluetta. Maaseutumaisten haja-asutusalueiden osuus on kasvanut kuntaliitosten seurauksena.
Maaseutumaisen alueen osuus on tällä hetkellä noin
90 % kaupungin pinta-alasta. Kuopiossa on myös
runsaasti loma-asutusta.

Kuopio on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki,
jossa on noin 118 000 asukasta. Kuopion työssäkäyntialueella asukkaita on noin 175 000. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana Kuopioon on liitetty
Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski.
Kuntaliitokset ovat kasvattaneet erityisesti kaupungin pinta-alaa.

Yksityiset ja julkiset palvelut työllistävät eniten
kuopiolaisia. Perinteisemmästä teollisuudesta
tärkeimpiä ovat puu- ja elintarviketeollisuus. Myös
matkailulla on suuri merkitys Kuopion taloudelle.

Kuopion keskeisen kaupunkialueen rakenne on
säilynyt suhteellisen tiiviinä. Keskeisellä kaupunkialueella asuu noin 80 % kuopiolaisista. Suurin osa

- perustettu vuonna 1775
- Suomen 9. suurin kaupunki
- asukkaita noin 118 000
- pinta-ala noin 4320 km2, mistä vettä 1085 km2
- asukastiheys 36 as/maakm2
- rantaviivaa noin 6340 km eli 59 m/asukas
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2. YMPÄRISTÖASIAT
KAUPUNGIN HALLINNOSSA
2.1 KUOPION STRATEGIA
Kaupungin toimintoja ohjataan vuonna 2017 hyväksytyn strategian pohjalta. Kaupungin toiminta-ajatus on strategiassa määritelty seuraavasti: ”Kuopio
kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun ja
hyvän elämän.” Vuodelle 2030 asetetun tavoitetilan
eli vision mukaan Kuopio on tuolloin hyvän elämän
pääkaupunki. Hyvää elämää ilmentävät terveys,
alueen elinvoima ja arjen rikkaus. Strategian neljä
päätavoitetta ovat kasvava, hyvinvoiva, resurssiviisas
ja uudistuva Kuopio.

Yrittäjyysympäristö
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oppimisympäristö
ja koulutusketju
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S

NS

Tunnettuus ja edunvalvonta

UU

VÄ
L

Rohkea kaupunkikehitys

N
PA

KA

MP

2.2 RESURSSIVIISAUS
Resurssiviisaus on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Resurssiviisaudella tarkoitetaan kykyä
käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet, palvelut, tilat ja aika)
harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä
edistävällä tavalla. Resurssiviisauden keskeiset
tavoitteet ovat jätteettömyys, hiilineutraalisuus ja
kestävä kulutuksen taso, joita Kuopio tavoittelee
vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteisiin pääsemiseksi
kaupunki on yhdessä sidosryhmien kanssa laatinut
resurssiviisausohjelman, jonka kaupunginvaltuusto
hyväksyi joulukuussa 2017. Kuopio on vuonna 2016
liittynyt resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien FISU-

KU

KASVAVA
KUOPIO

Viisas
liikkuminen
Kiertotalous ja
resurssien viisas
käyttö

Työllisyys ja toimeentulo

RESURSSIVIISAS
KUOPIO

Turvallinen ja
viihtyisä elinympäristö

Energiatehokkuus ja
uusiutuva energia

DIGITALISAATIO

verkostoon (Finnish Sustainable Communities),
jossa on mukana kymmenen muuta kuntaa. Resurssiviisaat kunnat pyrkivät vahvistamaan aluetaloutta
ja työllisyyttä, luomaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantamaan asukkaiden
hyvinvointia samalla kun ympäristön tila kohenee.

KUOPION RESURSSIVIIVAUSTYÖN TEEMAKOKONAISUUDET
Energiatuotanto ja -kulutus
• Fossiiliton ja hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotanto.
• Energian säästäminen kotitalouksissa, julkisella sektorilla ja yrityksissä. Energiatehokkuus. Tilatehokkuus.

Kestävä
hyvinvointi

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
• Älykäs, uusiutuvilla polttoaineilla toimiva liikenne.
• Turvallisen, terveellisen ja kestävän liikkumisen mahdollistava yhdyskuntarakenne.

Kulutus ja materiaalikierrot
• Neitseellisten raaka-aineiden kulutus kestävää ja kierrätysmateriaalien käyttö maksimoitu.
Uudelleenkäyttö ja uusiokäyttö otettu huomioon jo tuotesuunnittelussa.
• Uudet kulutusmallit kotitalouksissa ja julkisessa taloudessa: tuote-palvelut, yhteisostaminen ja vuokraus ja lainaus.

Ruoantuotanto ja -kulutus
• Yhden maapallon rajoissa tuotettu ja kulutettu ruoka luo hyvinvointia, terveyttä ja taloudellista kasvua.

Ei
ylikulutusta

Ei ilmastopäästöjä

Veden käyttö ja luonnonvedet
• Puhtaat luonnonvedet, kestävä vedenkulutus, ravinteiden talteenotto ja kierrätys.

Hyvinvointia luonnosta
• Hyvä elinympäristö ja luonto parantaa ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.
• Luonto- ja ympäristökasvatus ja luontopalvelut.
• Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kehittäminen.
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Ei jätettä

- YMPÄRISTÖASIAT KAUPUNGIN HALLINNOSSA -

tiin yhteistyössä asukkaiden ja muiden toimijoiden
kanssa. Kestävän kehityksen toimintaohjelma oli
julistuksenomainen suunnitelma, joka jäi irralliseksi
muusta suunnittelusta ja päätöksenteosta.

Kuopio on mukana myös Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat -verkostossa, jossa 10
kaupunkia on sitoutunut valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteena
on saada materiaalit kiertoon mahdollisimman kattavasti ja parantaa yhdyskunta- ja rakennusjätteiden
hyödyntämismahdollisuuksia.

Vuoteen 2012 ulottuva ympäristöstrategia hyväksyttiin vuonna 2006. Suuri osa ympäristöstrategiaan
kirjatuista toimenpiteistä on toteutunut osittain tai
kokonaan (liite 1). Parhaiten ovat toteutuneet ilmasto- ja energia-asioihin liittyvät toimenpiteet.

2.3 YMPÄRISTÖJOHTAMINEN
Ympäristöasioita on Kuopion kaupungin organisaatiossa hoidettu pitkään, sillä ensimmäinen virka
ja luottamushenkilöelin perustettiin jo 1970-luvun
puolivälissä. Tällä hetkellä ympäristöasioista vastaa
ympäristö- ja rakennuslautakunta, jonka alaisuudessa toimivat alueelliset ympäristönsuojelupalvelut.
Alueellisten ympäristönsuojelupalvelujen toimialue
kattaa myös Suonenjoen kaupungin ja Rautavaaran
kunnan. Ilmanlaadun tarkkailua tehdään Varkaudessa, Siilinjärvellä ja Jyväskylässä.

Ilmastopoliittisia tavoitteita on asetettu vuonna
2003 hyväksytyssä ilmastostrategiassa ja vuonna
2009 hyväksytyssä ilmastopoliittisessa ohjelmassa.
Ilmastopoliittisessa ohjelmassa asetetaan tavoitteet myös energiatehokkuuden edistämiseksi.
Ohjelman toteutumista on tarkasteltu liitteessä 2.
Jätepolitiikan tavoitteita on määritelty jätestrategiassa (2005), jätepoliittisessa ohjelmassa (2010 ja
2016) ja jätehuollon yhteistyöstrategiassa (2014).
Nämä jätehuoltoon liittyvät ohjelmat ovat Savo-Pielisen jätelautakunnan alueen kuntien yhdessä valmistelemia. Myös ohjelmien toteutuksesta vastaavat kunnat yhteistyössä.

Pitemmän aikavälin ympäristöpoliittisia tavoitteita on linjattu kahdessa ohjelmassa. Vuonna 1999
hyväksyttiin Aalborgin sopimukseen pohjautuva
kestävän kehityksen toimintaohjelma, joka laadit-

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVAT OHJELMAT JA SITOUMUKSET
- Luonnonsuojelun perusselvitys
- Ympäristöohjelma vuosille 1989–1992
- Ympäristöohjelma vuosille 1995–1998
- Euroopan kaupunkien sopimus kestävyydestä (Aalborgin asiakirja)
- Kuopion kaupungin energiansäästösuunnitelma
- ICLEI-verkoston jäsenyys
- Kuntien ilmastonsuojelukampanjan jäsenyys
- Paikallinen kestävän kehityksen toimintaohjelma vuosille 1999–2005
- Kuopion liittyminen kuntien energiansäästösopimukseen
- Ilmastostrategia
- Healthy Cities -verkoston jäsenyys
- Jätestrategia vuosille 2005–2009 (kuntien yhteinen)
- Ympäristöstrategia
- Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2008–2016
- Ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2009–2020
- Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 (kuntien yhteinen)
- Jätehuollon yhteistyöstrategia (kuntien yhteinen)
- Liittyminen Ekotukiverkostoon
- Luonnon monimuotoisuusohjelma
- Liittyminen FISU-kuntien verkostoon
- Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2022 (kuntien yhteinen)
- Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017–2025
- Kuopion resurssiviisausohjelma
- Liittyminen Circwaste (Kiertotalouden edelläkävijät)-verkostoon
- Liittyminen Pyöräilykuntien verkostoon
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kaupungille on samaan aikaan aiheutunut keskimäärin 9,3 miljoonaa euroa. Eniten kustannuksia
on aiheutunut jätevesien puhdistuksesta, erilaisista
veroista ja maksuista sekä jätehuoltoon ja roskaantumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

2.4 YMPÄRISTÖTALOUS
Ympäristöasioihin liittyvää rahankäyttöä on Kuopiossa seurattu vuodesta 2004 saakka. Ympäristötilinpäätöksessä ovat peruskaupungin lisäksi olleet
mukana myös liikelaitokset.

Ympäristöinvestointeja on vuosina 2010–2016
tehty keskimäärin 8,6 miljoonalla eurolla. Suurin osa
investoinneista on kohdistunut vesihuollon järjestämiseen. Investointeja on kohdennettu myös erilaisiin energiansäästötoimenpiteisiin. Viimevuosien
investointien määrää on kasvattanut Lehtoniemen
jätevedenpuhdistamon laaja saneeraus, jonka kustannusarvio oli noin 20 miljoonaa euroa.

Kuopion kaupunkikonserni on vuosina 2010–2016
saanut keskimäärin 11,5 miljoonaa euroa vuodessa
tuloja sellaisista toimenpiteistä, joilla on tuotettu
erilaisia ympäristöhyötyjä tai vähennetty ympäristöhaittoja. Tuotot ovat suurimmaksi osaksi koostuneet Kuopion Veden jätevesimaksuista ja viemäriverkon käyttöön liittyvistä tuloista. Kustannuksia

2%1%
0%
5%

6%

25 %

39 %

4%
4%
2%
0%
1%

91 %

20 %

YMPÄRISTÖTUOTOT 2010-2016
Vesiensuojelu 91 %
Jätehuolto ja roskaantuminen 6 %
Ulkoilman ja ilmastonsuojelu 2 %
Viranomaistehtävät 1 %
Muut 0 %

YMPÄRISTÖKULUT 2010-2016
Ulkoilman ja ilmastonsuojelu 5 %
Vesiensuojelu 39 %
Jätehuolto ja roskaantuminen 20 %
Maaperän ja pohjaveden suojelu 1 %
Melun torjunta 0 %
Luonnonvarat ja luonnonsuojelu 2 %
Viranomaistehtävät 4 %
Ympäristönsuojelun edistäminen 4 %
Verot ja maksut 25 %

Kuva 1. Ympäristötilinpäätöksen mukaiset keskimääräiset ympäristökulut ja -tuotot/vuosi vuosina 2010-2016.
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3. LUONTO JA LUONNONSUOJELU
3.1 LAAJOJA VESISTÖJÄ JA METSÄISIÄ MÄKIÄ
Kuopion maisemaa hallitsevat laajat vesistöt ja
metsäiset mäet, jotka paikoitellen kohoavat yli 300
metriä meren pinnan yläpuolelle. Korkeimmat mäet,
kuten Kinahmi (314 m) ja Välimäki (314 m), löytyvät Nilsiän kvartsiittijaksolta. Maaningalla on paljon
harjun lievealueita, minkä vuoksi se on pinnanmuodoiltaan muuta Kuopiota tasaisempi.
Alueen kallioperä on muodostunut pääasiassa
erilaisista gneisseistä. Kulutusta kestäviä kvartsiitteja on mäkialueilla. Tahkovuoren-Kinahmin ja Pisan
kvartsiittiselänteet voi kallioperältään ja maisemiltaan rinnastaa Pohjois-Karjalan vaarajaksoihin. Tältä
alueelta löytyvät myös Kuopion korkeimmat mäet.
Maaperän viljavuutta lisääviä ns. emäksisiä kivilajeja
on erityisesti Nilsiästä Kuopionniemen eteläosiin
ulottuvalla vyöhykkeellä. Samalle vyöhykkeelle sijoittuvat myös Kuopion arvokkaimmat lehdot.

Kuva 3. Pohjois-Savon lehtokeskus.

Kuopion alueella tavataan sekä lehdoissa viihtyviä
eteläisiä eläimiä että laajoja metsäalueita suosivia
pohjoisia erämaalajeja. Arvokkaita lintuvesiä on erityisesti Maaningalla. Patajärvi, Patalahti ja Lapinjärvi
kuuluvat linnustonsa vuoksi Natura 2000 -verkostoon. Myös Riistaveden Keskimmäinen ja Karttulan Keihäsjärvi-Pitkäjärvi ovat Natura-verkostoon
kuuluvia lintujärviä.

Eila Pulkkinen

Vesistöjen runsaus on Kuopiolle tyypillinen piirre, sillä noin neljäsosa kaupungin pinta-alasta on
vettä. Laajat järvialtaat muodostavat suurimman
osan vesialasta. Pohjois-Savon suurin järvi Kallavesi
sijoittuu lähes kokonaisuudessaan Kuopion alueelle.
Kallioperän murtumalinjaan syntynyt Maaninkajärvi
on loivista rannoistaan huolimatta poikkeuksellisen
syvä. Nilsiän suurin järvi on Syväri. Vuotjärvi ulottuu
sekä Nilsiän että Juankosken alueelle. Kallavettä, Syväriä ja Vuotjärveä säännöstellään. Virtaavia vesiä on
eniten Nilsiän ja Juankosken alueilla. Koskista tunnetuimpia ovat Maaningalla sijaitseva Korkeakoski
sekä Syvärin ja Vuotjärven yhdistävä Lastukoski.
Viannankoski, Lastukoski, Juankoski ja Karjalankoski
on otettu voimatalouskäyttöön.

Kuva 2. Laajimmat harjut sijaitsevat
Maaningalla ja Riistavedellä.

Ville Miettinen

Yleisin maalaji on moreeni. Hienompia maa-aineksia,
kuten hiesua ja savea, löytyy erityisesti Maaningan
alueelta. Kuopioon sijoittuu osa Suomen pisimmäksi
mainitusta harjujaksosta, joka ulottuu Joensuun
seudulta Pohjanlahden rannikolle. Laajimmat harjukokonaisuudet sijaitsevat Maaningalla ja Riistavedellä. Myös Nilsiän keskustan halki kulkee harjujakso.
Laajimmat suot löytyvät Nilsiän ja Juankosken
itäosista sekä Maaningan pohjois- ja länsiosista.
Koko Järvi-Suomen tärkein lehtokasvillisuuden
esiintymisalue on Pohjois-Savon tai Kuopion lehtokeskus, joka sijoittuu suurimmaksi osaksi nykyisen
Kuopion alueelle. Lehtokeskuksen ydinalueita ovat
Kuopionniemi, Kinahmin alue ja Huosiaisniemi, joilla
on useita valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokkaita lehtoja. Lehtokeskuksen ansiosta Kuopiossa
menestyvät monet ympäröiviltä alueilta puuttuvat
kasvit ja eläimet.

Kuva 4. Korkeakoski on Suomen
korkein vapaana virtaava koski.
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- LUONTO JA LUONNONSUOJELU -

2.

Eino Ylönen

Pertti Renvall

1.

8.

Ilkka Markkanen

7.

Marko Schrader

6.

Juha Nieminen

5.

Kari Jämsen

4.

Kari Jämsen

3.

Outi Vainio

Ilkka Markkanen

9.

1. Perhoset reagoivat voimakkaasti ilmastonmuutokseen. Neitoperhosen kaltaiset eteläiset lajit leviävät pohjoiseen,
kun taas pohjoisten lajien elintila kapenee jatkuvasti. 2. Luonnonmetsän muuttaminen talousmetsäksi hävittää noin 80 %
kääpälajeista. 3. Metsälehmus kasvaa Kuopion lehdoissa levinneisyytensä pohjoisrajoilla. 4. Puijon rinteet ovat idänlehväsammalen merkittävin kasvupaikka EU:n alueella. 5. Jättipalsami ja muut vieraslajit valtaavat kasvutilaa luonnonvaraisilta kasveilta.
6. Liito-orava menestyy myös rakennettujen alueiden läheisyydessä. 7. Eteläiset lehtojen linnut ovat runsastuneet
ilmaston muuttumisen vuoksi. 8. Hirvenkello on taantunut perinneympäristöjen kasvaessa umpeen.
9. Monet vesilinnut ovat harvinaistuneet vesistöjen liiallisen rehevöitymisen seurauksena
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- LUONTO JA LUONNONSUOJELU -

Lea Pöyhönen

3.2 ARVOKKAITA SUOJELUALUEITA
Lehdot, erilaiset vesistöt ja laajat metsäalueet lisäävät Kuopion luonnon monimuotoisuutta. Kuopion
luonnosta löytyy elinympäristöjä myös harvinaisille
ja uhanalaisille kasvi- ja eläinlajeille. Monet lajit ovat
harvinaistuneet elinympäristöjen muuttumisen seurauksena. On arvioitu, että joka kymmenes suomalainen laji on uhanalainen. Eniten uhanalaisia lajeja
on metsissä, sillä metsien yksipuolistuessa harvinaistuvat myös tavalliset lajit. Myös erilaiset ihmisten
muokkaamat ympäristöt ovat tärkeitä uhanalaisten
lajien elinympäristöjä. Melkein neljännes uhanalaisista lajeista vaatii elinympäristökseen niityn, kedon,
hakamaan tai jonkun muun perinneympäristön.
Luonnon monimuotoisuus on Kuopiossa pyritty
turvaamaan luonnonsuojelun, maankäytön suunnittelun ja viheralueiden hoidon avulla. Valtakunnallisiin
suojeluohjelmiin Kuopiosta kuluu noin 6 650 hehtaaria, joista pinta-alaltaan laajimpia ovat rantojensuojeluohjelman aluevaraukset (4 844 ha). EU:n Natura
2000 -ohjelmaan kuuluu noin 16 000 hehtaaria,
joka sisältää luonnonsuojelulain, vesilain, maa-aineslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla
toteutettavia kohteita. Luonnonsuojelulain nojalla
toteutettavat alueet sisältyvät pääosin aikaisempiin
suojeluohjelmiin.

Kuva 6. Sänkimäen maisema-aluetta.

Luonnonsuojelulla on Kuopiossa pitkät perinteet.
Puijon luonnonsuojelualue oli perustamisensa
aikaan (1928) yksi Suomen ensimmäisistä luonnonsuojelualueista. Myös Korkeakosken ja Pisan
ydinalueita on suojeltu jo kauan. Korkeakoskelle
ensimmäinen suojelualue perustettiin vuonna 1947
ja Pisalle vuonna 1963.
Erilaisten luonnonsuojelualueiden yhteismäärä Kuopion alueella on noin 4650 hehtaaria, josta yli puolet
on metsämaata. Luvussa ovat mukana myös valtion
suojelualueet ja valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin
hankitut alueet. Suurin osa Natura 2000 -ohjelman
ja kansallisten ohjelmien aluevarauksista sisältyy
suojelualueisiin. Ns. vanhan Kuopion alueella on noin
215 ha yleiskaavojen mukaisia suojelualuevarauksia,
joita ei ole vielä toteutettu.

Suot;
301
Lintuvedet;
752

Selkävedet
ja saaret;
758

Metsä;
2718

Luonnonsuojelualueiden osuus on hieman yli
prosentti kaupungin koko pinta-alasta ja noin 1,4 %
maa-alasta. Metsämaasta on suojeltu noin 1,1 %,
kun koko Pohjois-Savon metsämaista suojelun
piirissä on noin 1,7 %.
1,20 %

Kuva 5. Luonnonsuojelualueiden
jakauma tyypeittäin.

1,00 %
0,80 %
0,60 %

Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin
kuuluvat Puijo, Pisa, Pohjois-Sänkimäki-Sänkimäki
sekä Maaninkajärven kulttuurimaisemat. Maisema-alueiden yhteispinta-ala on yli 11 000 ha. Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden
käytössä.
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Kuva 7. Luonnonsuojelualueiden osuus suhteessa
Kuopion nykyiseen pinta-alaan.

10
ALUEELLISET YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT | KUOPION KAUPUNKI 2018

- LUONTO JA LUONNONSUOJELU -

Kartan teemoitus (C) Kuopion kaupunki 2018
Luonnonsuojelualueet (C) Suomen ympäristökeskus 2018
Taustakartta-aineisto (C) Maanmittauslaitos 2018
Kartan mittakaava 1:160000

Kuva 8. Kuopion luonnonsuojelualueet (2017).
Kuvasta puuttuvat valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankitut alueet.

3.3 KAUPUNKI LUONNON
MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄJÄNÄ
Kuopion kaupungilla on pitkät perinteet luonnonsuojelun edistäjänä. 2000-luvun alkupuolelle saakka
kaupunki hankki suojelukohteita aktiivisesti omistukseensa ja rauhoitti niitä luonnonsuojelualueiksi.
Kaupungin omistamia suojelualueita on tällä hetkellä
noin 645 ha eli 5.5% kaupungin omistamasta metsäalasta. Laajin suojelualue on Kolmisoppi-Neulamäki (228 ha). Luonnonsuojelualueiden hoitoon
käytetään vuosittain muutamia tuhansia euroja,
millä on muun muassa poistettu kuusia arvokkaista
lehdoista, lisätty lahopuuta sekä hoidettu uhanalaisten ja harvinaisten kasvilajien esiintymispaikkoja.

muotoisuutta on edistetty suojelualuevarausten ja
kaavallisen suojelun avulla sekä viheralueyhteyksiä
turvaamalla. Käytännön toimissa suuri merkitys on
ollut metsien monikäyttösuunnitelmaan ja puistojen
hoitoluokitukseen sisältyneillä periaatteilla ja toimintatapaohjeilla.
Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi on
laadittu toimintaohjelma vuosille 2014–2020. Ekologisten yhteyksien säilyminen keskeisellä kaupunkialueella pyritään turvaamaan valmisteilla olevan
viheralueohjelman avulla. Vuonna 2013 tehdyssä
METSO-kartoituksessa arvokkaita luontokohteita tunnistettiin noin 1000 ha, mikä on noin 9,5 %
metsien pinta-alasta. Pääosa kohteista on lehtoja
ja luonnontilaistuvia metsiä. Kaupunki on sopinut
ELY-keskuksen kanssa kuuden kohteen (noin 150
ha) suojelemisesta. Rauhoituspäätökset tehdään
vuosien 2018 ja 2019 aikana. Muiden METSO-kohteiden luontoarvojen turvaamisesta päätetään
metsien monikäyttösuunnitelman yhteydessä.

Arvokkaita luontokohteita on pyritty säilyttämään
myös maankäytön suunnittelun keinoin. Jo 1970-luvulla laaditut luontoselvitykset ja niiden pohjalta tehdyt yleiskaavavaraukset ovat turvanneet arvokkaiden luontokohteiden säilymisen erityisesti vanhan
Kuopion alueella. Asemakaavoissa luonnon moni-
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4. LUONNONVARAT
4.1 MAA-AINEKSET
Kuopion harjuissa on pohjavesipinnan yläpuolella
noin 396 milj. m3 hiekkaa, soraa ja murskauskelpoista ainesta. Harjuainesten käyttöä rajoittaa kuitenkin
muu maankäyttö, minkä seurauksena käyttöön
voidaan ottaa vain pieni osa ainesvarannosta. Soravarojen vähäisyyden vuoksi kiviainesta louhitaan
kalliosta. Kuopion alueella on tällä hetkellä hieman yli
100 maa-aineslupaa, joiden mahdollistama maa-ainesten ottomäärä on noin 24,2 milj. m3. Suunnilleen puolet otettavasta ainesmäärästä louhitaan

kalliosta. Rakennuskiveä louhitaan vähäisiä määriä.
Turvevaroja Kuopiossa on vähän. Turvetta otetaan
kuudelta suolta.
4.2 POHJAVEDET
Kuopiossa on 43 luokiteltua pohjavesialuetta, joista
25 on vedenhankinnan kannalta tärkeitä I-luokan
pohjavesialueita. Vedenhankintaan soveltuvia II-luokan alueita on 18. Kuopion pohjavesialueiden arvioitu antoisuus on yhteensä noin 90 455 m3/vrk, josta
käytössä on keskimäärin noin 20 300 m3/vrk. Kaikille
pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat.
Lisäksi alueella on yksityisiä kaivoja, joista otetaan
pohjavettä talous- tai muuhun käyttöön.
Keskeisellä kaupunkialueella kulutetaan vettä noin
16 000 m3 vuorokaudessa. Kaupunkialueen vesi
tulee Jänneniemen ja Hietasalon vedenottamoilta.
Hietasalosta vettä otetaan noin 6 000 m3/vrk ja
Hietasalosta noin 10 000 m3/vrk. Molempien ottamoiden vesi on rantaimeytettyä tekopohjavettä.
Kuopion Vedellä on pohjavedenottamot myös Melalahdessa, Vehmersalmella, Karttulassa, Nilsiässä,
Maaningalla ja Juankoskella. Haja-asutusalueiden
vesihuollosta vastaavilla vesiosuuskunnilla on muutamia omia vedenottamoja.

Kuva 9. Maa-aineston ottoa.

Valkeislamminkangas
08 534 07

Reittiönharju
08 534 03
Nilsiän Hietasalo
08 534 02

Nilsiän Kirkonkylä
08 534 01

Keskisaari
08 476 01

Mustanharju
08 174 11

Matoharju
08 534 06

Valkeisenkangas
08 174 06

Viitaniemi
08 174 08

Pajuharju
08 174 10

Pyssymäki
08 476 02
HarjamäkiKäärmelahti
08 476 51

Rajasalmi
08 174 07

Hirvilahti
08 297 51
Kettukangas
08 297 07

Jänneniemi
08 297 05
Vääränsalo
08 297 12

Reposaari
08 297 03

Hatunkivi
08 227 09

Kotkatniemi
08 297 08
Kurkiharju
08 297 09

Pihkainmäki
08 227 04

Syvänniemi
08 227 03

Mäkrämäki
08 227 06
Jouhtenisenkankaat
08 227 07
Airaksela
08 227 10

Ryönänkangas
08 297 06A
Laatanlampi
08 297 01

KukonharjuVaaranlampi
08 297 06B

Merkintöjen selitykset:
Pohjavesialueen raja

Helvetinhauta
08 174 03

Susihaudanrinne
08 174 51

Jänneniemi
08 297 09

I-luokan pohjavesialueen nimi ja tunnus

Kurkiharju
08 297 09

II-luokan pohjavesialueen nimi ja tunnus
Vedenhankinnan kannalta tärkeiden vesistöjen
valuma-alueen raja

Hietasalo
08 297 04

Kurkimäki
08 297 10
Pellesmäki
08 297 11

Ritokangas
08 919 01

Haapokangas
08 919 03

Kiiskiniemenkangas

KUOPION POHJAVESIALUEET JA VEDENHANKINNAN
KANNALTA TÄRKEIDEN VESISTÖJEN VALUMA-ALUEET

Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue 2017

Kuva 10. Vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet.
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4.3 MAA- JA METSÄTALOUS
Kuntaliitosten seurauksena Kuopioon kuuluu myös
laaja maaseutualue, joka kattaa noin 90 % kaupungin pinta-alasta. Maatiloja Kuopiossa on yli 1000
kappaletta. Peltomaata on noin 33 800 hehtaaria.
Maitotiloja on noin 325, ja Kuopio on Suomen suurin
maidontuottaja. Laajimmat viljelyalueet löytyvät
Maaningalta, Juankoskelta sekä Nilsiän itä- ja pohjoisosista.

Metsätalousmaata Kuopiossa on noin 2500 km2.
Kuopion kaupunki on merkittävä metsänomistaja,
sillä kaupungin omistuksessa on noin 10 000 ha
metsätalousmaata. Lisäksi kaupungin omistuksessa on noin 1400 ha asemakaavoitettuja metsäisiä
virkistysalueita. Kaupungin omistamat metsät ovat
monikäyttömetsiä, joita hoidetaan kymmenvuotiskausittain laadittavan suunnitelman mukaan. Suojelualueita kaupungin omistamista metsistä on 645 ha
eli noin 5,5 %.

6%
17 %

24 %
METSÄT
Talousmetsät 24 %
Virkistysmetsät/maaseutu 30 %
Virkistysmetsät/kaupunki 9 %
Taajamametsät 14 %
Maankäytön muutosalueet 17 %
Luonnonsuojelualueet 6 %

14 %
30 %
9%

Kuva 11. Kaupungin omistamien metsien käyttö (2014).
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5. JÄTEHUOLTO JA HANKINNAT
5.1 MATERIAALIT KIERTOON
Kunnallisen jätehuollon toteuttamisesta Kuopion
alueella vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Jätekukko Oy. Viranomaistehtäviä hoitavat Savo-Pielisen
jätelautakunta sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Jätekukon toiminta-alueelle on laadittu kuntien yhteinen jätepoliittinen ohjelma, jonka
tavoitteena on jätteiden synnyn ehkäisy ja tehokas
hyödyntäminen. Vuoteen 2022 ulottuvan ohjelman
tavoitteiksi on määritelty jätteiden synnyn ehkäisy,
tuotteiden uudelleen käytön edistäminen ja jätteiden tehokas hyödyntäminen, ympäristövastuullisen
toiminnan edistäminen jätehuollossa sekä riittävä
jätehuollon palvelutaso ja kattava palveluverkosto.
Kuopio on mukana myös erilaisissa kiertotalouteen
tähtäävissä hankkeissa.

Biojätteet toimitetaan erikseen mädätykseen ja
hyödynnetään biokaasuna tai lannoitteina. Biojätettä kerättiin Jätekukon toimesta koko alueelta
vuonna 2016 lähes 7800 tonnia. Kuopiosta kerättiin
biojätettä 4050 tonnia.
Sekajäteosa hyödynnetään energiana. Jätekukko
Oy keräsi Kuopion alueelta vuonna 2016 yhteensä noin 23 960 tonnia sekajätettä. Lähes kaikki
Kuopion alueen sekajätteet pystytään jatkossa
hyödyntämään energiana vuoden 2016 lopulla
valmistuneessa Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitoksessa Leppävirralla. Ennen energiana hyödyntämistä laitoksella kerätään vielä jonkin verran jätteestä
eroon metallia.
Yhdyskuntajätteen keskimääräiseksi kierrätysasteeksi on arvioitu noin 20 %, mutta eri jätejakeiden
kesken on suurta vaihtelua. Sekajätteen määrä
asukasta kohti on vuosina 2009–2016 lisääntynyt
noin 15 %. Jätekukon keräämän biojätteen määrä
on viime vuosina säilynyt suunnilleen samana (kuva
13). Jätemäärien muutoksiin vaikuttavat kuntaliitosten lisäksi myös taloudellisen toiminnan vaihtelut
alueella.

Jätekukon koko 16 kunnan toiminta-alueelta
kerättiin vuonna 2016 noin 44 370 tonnia yhdyskuntajätettä, mikä käsittää asumisessa muodostuvan
jätteen lisäksi myös osan yritystoiminnan yhdyskuntajätteeseen rinnastettavista jätteistä. Kerätyn jätteen määrä on hieman pienentynyt vuodesta 2012,
jolloin se oli suurimmillaan. Jätekukolle toimitetusta
yhdyskuntajätteestä lähes kaikki hyödynnetään
aineena tai energiana.

Rakennusjätteestä hyödynnetään arviolta noin 95
%, suurin osa siitä energiana. Muulle hyödyntämisasteelle ei ole saatu arviota. Pieni osa rakennusjätteestä päätyy loppusijoitukseen (esimerkiksi
asbestipitoinen jäte).
1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen

Erityisesti yritysten jätteitä ohjautuu hyötykäyttöön
myös muiden jätealan toimijoiden kautta. Muun
muassa paperinkeräys on ollut jo pitkään tuottajayhteisöjen vastuulla, jolloin tuotteiden maahantuojat tai valmistajat ovat velvollisia järjestämään
tuotteidensa jätehuollon, mikä tapahtuu ns. tuottajayhteisöjen kautta. Vuoden 2016 alusta lähtien myös
lasin, metallin, kartongin ja muovin kuluttajapakkausten kierrätys on siirtynyt kokonaan tuottajayhteisöjen
vastuulle. Pakkauskierrätyksestä huolehtii Suomen
Pakkauskierrätys Rinki Oy. Jätekukon lajitteluasemat ja
ekopisteet täydentävät tuottajayhteisöjen verkostoja
kuntien yhdessä sopiman palvelutason mukaisesti.

2. Uudelleenkäytön valmistelu

3. Kierrätys
4. Hyödyntäminen
energiana tai muu
hyödyntäminen
5. Loppukäsittely

Kuopion Energia Oy on hyödyntänyt lämmöntuotannossaan biokaasua, jota kerätään talteen Kuopion jätekeskuksen ja Silmäsuon suljetulta kaatopaikalta. Kerätyn biokaasun avulla on lämmitetty
vuosittain noin 800 omakotitaloa. Vuodesta 2016
kaatopaikkakaasun hyödyntämien on ollut keskeytyksissä teknisten ongelmien vuoksi.

Kuva 12. Jätelaki asettaa jätehuollolle etusijajärjestyksen,
jonka tavoitteena on jätteen määrän ja
haitallisuuden vähentäminen.
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Kuva 13. Jätekukon Kuopion alueelta keräämät jätteet kg/asukas.

Kuopion jätekeskuksen alueella sijaitseva
Gasum Oy:n biokaasulaitos hyödyntää alueelta
kerättävät biojätteet ja yhdyskuntien jätevesilietteet. Tuotettu kaasu käytetään sähkön ja lämmön
tuotantoon Kuopion Energia Oy:n Pitkälahden
lämpökeskuksella. Prosessista jäävä liete ja biomassa hyödynnetään lannoitteena lähialueen pelloilla.
Tuotetulla energialla lämmitetään 1500 omakotitaloa. Maataloudessa syntyvä lanta ja biojäte hyödynnetään lähes kokonaisuudessaan tuotannossa.

Tuotannolliset yritykset Kuopiossa järjestävät itse
jätehuoltonsa, tilaavat kuljetukset ja käsittelyn.
Näistä jätevirroista saadaan jonkin verran tietoa
lupa-asiakirjoista, tarkastuksilla ja toimituskohteista,
mutta tieto ei ole kattavaa. Neuvotteluissa, lupien ja
ilmoitusten yhteydessä sekä tarkastuksilla pyritään
yrityksiä ohjaamaan jätehuollon etusijajärjestyksen
(kuva 12) mukaiseen jätehuoltoon.
5.2 HANKINNOISSA YMPÄRISTÖKRITEEREJÄ
Erilaisilla hankinnoilla on monenlaisia ympäristövaikutuksia niin luonnonvarojen kuin valmistuksen
ja käytönaikaisten energiankäytön ja tuotettavien
jätteiden kautta. Valtioneuvosto on vuonna 2013
tehnyt periaatepäätöksen uusien ja kestävien
ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä
julkisissa hankinnoissa. Myös kuntien yhteiseen jätepoliittiseen ohjelmaan sisältyy hankintoja koskevia
tavoitteita.

Erilaisia teollisuuden ja kaupan hyödynnettäviä
jätejakeita ottaa vastaan Fortum Environmental
Constructions Oy:n teollisuusjätekeskus Sorsasalossa. Paikalla otetaan vastaan ja hyödynnetään
myös rakennusjätteitä, pilaantuneita maa-aineksia,
tuhkia ja lietteitä. Karttulan Airakselassa sijaitsee
Kuusakoski Oy:n jätteenkäsittelylaitos, joka vastaanottaa ja käsittelee lähinnä romuajoneuvoja ja muuta
metallijätettä.

Hankinnat muodostavat merkittävän osan Kuopion
kaupungin kuluista. Suuri osa hankinnoista on kilpailutettu IS-Hankinta Oy:n kautta. Kuopion kaupungin
hankinnoissa on vuodesta 1995 lähtien kiinnitetty
huomiota hankintojen ympäristökuormitukseen ja
luonnonvarojen kulutukseen. Vuonna 2010 päivitettyyn hankintaohjeeseen on koottu sekä yleisiä
että hankintaryhmäkohtaisia ohjeita. Vuonna 2017
ohjetta on päivitetty ympäristövaikutusten arvioinnin osalta. Ympäristökriteerien käyttöä hankinnoissa
ei kuitenkaan ole seurattu.

Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitoksen
tuhkat hyödynnetään tällä hetkellä Kuopion kaupungin Heinjoen ampumaradalla haulikkoradan meluvallin rakenteissa. Powerflute Oy:n voimalaitoksen
tuhkat käsittelee Fortum Environmental Constructions Oy Sorsasalossa. Pienten biolämpökeskusten tuhkia hyödynnetään maanrakentamisessa ja
maanparannusaineina.
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5.3 TAVOITTEENA KIERTOTALOUS
Jätepolitiikan tavoitteena on resurssitehokas kiertotalous. Resurssitehokkuus kattaa muun muassa
materiaalien ja energian käytön tehostamisen sekä
tuotteiden ja jätteiden kierrätyksen ja uudelleen
käytön. Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan siten, että raaka-aineet
ja niiden arvo säilyvät kierrossa. Kuopion kaupunki
on ollut vuoden 2016 alusta mukana FISU-kuntien
(Finnish Sustainable Communities) verkostossa.
Verkoston kunnat tavoittelevat hiilineutraalisuutta,
jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta
viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

kattavasti ja parantaa yhdyskunta- ja rakennusjätteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Tavoitteena
on, että yhdyskuntajätteestä 55 % kierrätetään ja
rakentamisen jätteistä 70 % hyödynnetään materiaalina vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi tavoitteena
on, että jätemäärää vähennetään vuoteen 2020
mennessä vuoden 2000 tasolle. Edelläkävijäkunnilta
edellytetään myös kiertotalouden tiekartan laatimista asiantuntijoiden avustuksella ja omaa aktiivista otetta asioiden eteenpäin viemiseen alueella.
Kiertotalouden toteutumisen kannalta keskeistä on
ottaa huomioon materiaalien eroteltavuus, haitattomuus ja kierrätettävyys jo rakennusten ja tuotteiden
suunnitteluvaiheessa. Kiertotalouden toteutumista
voidaan arvioida materiaalihäviöiden avulla. Suomen
ympäristökeskuksen laskelmien mukaan on arvioitu,
että vuonna 2012 asukaskohtainen materiaalihäviö
Kuopiossa oli 1,4 tn. Suurin osa materiaalihäviöstä
syntyi kiinteän teollisuusjätteen poltosta.

Kuopio on mukana myös Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat –verkostossa, jossa 10
kaupunkia on sitoutunut valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteena
on saada materiaalit kiertoon mahdollisimman

4,00
3,50
3,00

tonnia/asukas

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Forssa

Ii

Jyväskylä

Kuopio

Kaatopaikat - Kaivosjäte ja maa-aines
Kaatopaikat - Rakennusjäte
Kaatopaikat - Kiinteä teollisuusjäte
Kaatopaikat - Teollisuusliete
Kaatopaikat - Yhdyskuntaliete
Kaatopaikat - Kiinteä yhdyskuntajäte

Lahti

Lappeenranta

Turku

Poltto - Kaivosjäte ja maa-aines
Poltto - Rakennusjäte
Poltto - Kiinteä teollisuusjäte
Poltto - Teollisuusliete
Poltto - Yhdyskuntaliete
Poltto - Kiinteä yhdyskuntajäte

Kuva 14. Asukaskohtaiset materiaalihäviöt FISU-kunnissa.
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Vaasa

6. ILMASTONMUUTOS JA
SEN HILLITSEMINEN
Maapallon keskilämpötila on vuoden 1880 jälkeen
noussut vajaalla asteella ja suurin osa noususta on
tapahtunut viimeisten kuudenkymmenen vuoden
aikana. Suomen keskilämpötila on 1800-luvun
puolivälin jälkeen noussut yli kaksi astetta. Kuopion lämpötilasta on seurantatietoja vuodelta 1961
saakka. Ilmatieteen laitoksen mittauksiin perustuva
keskilämpötilan poikkeama vuosien 1961–2010
keskiarvosta on esitetty kuvassa 15.

lämpösäteilyn haihtumista avaruuteen. Lämpötilan
säätelystä vastaavat ns. kasvihuonekaasut, joista
tärkeimpiä ovat hiilidioksidi, metaani, otsoni, freonit
ja typpioksiduuli. Polttoprosesseista peräisin olevat
pienhiukkaset osittain kumoavat kasvihuonekaasujen vaikutusta, sillä ne alentavat lämpötiloja.
6.1 KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT
Kuopion kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2015
olivat yhteensä 728,9,1 kt CO2-ekv. Vuoden 2016
ennakkotiedon mukaan Kuopion kasvihuonekaasupäästöt ilman teollisuutta olivat 628,2,6 kt CO2-ekv.
Suurimmat päästölähteet olivat kaukolämmitys ja

Maapallon ilmakehän koostumuksesta riippuu,
kuinka suuri osa auringon säteilystä pääsee maan
pinnalle. Se myös säätelee maapallon lähettämän
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Kuva 15. Keskilämpötilan poikkeama vuosien 1981-2010 keskiarvosta [Ilmatieteen laitos].
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Kuva 16. Päästöt yhteensä ja asukasta kohti Kuopiossa vuosina 1990, 2006 ja 2008–2015.
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tieliikenne, jotka muodostivat noin puolet kasvihuonekaasupäästöistä. Teollisuus mukaan luettuna
päästöt laskivat 35 % aikavälillä 1990–2015. Eniten
vähenivät teollisuudesta ja kaukolämmön tuotannosta aiheutuneet päästöt.

giankulutuksen lisäksi myös käytetyt polttoaineet.
Kaukolämmön päästöt puolestaan ovat samalla
aikavälillä pienentyneet noin 42 % biopolttoaineiden käytön lisääntyessä. Maatalouden päästöt ovat
pienentyneet noin 27 %. Kuluttajien sähkönkulutuksen, sähkölämmityksen, maalämmön ja tieliikenteen
päästöt ovat puolestaan kasvaneet.

Tieliikenteen päästöt vuonna 2016 olivat 1,6 t CO2ekv/asukas. Tieliikenteen päästöihin vaikuttavat sekä
läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Teollisuuden
ja työkoneiden kokonaispäästöt vuonna 2015 olivat
140,1 kt CO2-ekv, joka on noin puolet vuoden 1990
tasosta. Teollisuuden päästöihin vaikuttavat ener-

Kuopion maankäytön päästöt ja nielut on laskettu
vuosina 2006, 2008, 2010 ja 2012 (Kuva 18). Vuosina 2006 ja 2008 metsien hiilivarasto pieneni, kun
taas vuonna 2010 hiilivarasto kasvoi. Hiilivaraston
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Kuva 17. Päästöt sektoreittain Kuopiossa vuosina 1990, 2006 ja 2008–2016.
Vuoden 2016 tieto on ennakkotieto. [Lähde: CO2-raportti]
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Kuva 18. Puuston ja maaperän kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut Kuopiossa vuosina 2006, 2008, 2010 ja 2012.
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6.3 ENERGIAN TUOTANTO JA KULUTUS
Energian tuotannolla ja kulutuksella on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kuopiossa
energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvät päästöt
ovat noin 85 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

kasvu (lähes 2 Mt CO2-ekv nielu) vuonna 2010 oli
suurempi kuin saman vuoden kasvihuonekaasupäästöt Kuopion alueella. Erot vuosien välillä johtuvat lähinnä metsän käytöstä.
6.2 ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMINEN
Ilmaston muutoksen hillitseminen edellyttää konkreettisia toimenpiteitä. Kuopiossa toimintaa ohjaa
vuosia 2009–2020 koskeva ilmastopoliittinen ohjelma, johon on kirjattu kuusi tavoitetta. Ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteet ovat pääosin toteutuneet
tai toteutumassa (taulukko 1). Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva 40 %:n
vähentämistavoite toteutunee hyvin. Tavoitteiden
toteutumista on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin
liitteessä 2.

Energian tuotannon aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä on Kuopiossa onnistuttu vähentämään merkittävästi, kun öljyä ja turvetta on korvattu puuperäisillä
polttoaineilla. Kuopion Energia Oy on viime vuosina
lisännyt huomattavasti puuperäisten polttoaineiden
käyttöä. Polttotekniikan muutokset Haapaniemen
voimalaitoksella ovat olleet merkittävimpiä kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttaneita toimenpiteitä.
Puun osuus on viime vuosina ollut noin 50–55 %
polttoaineiden käytöstä sähkön ja kaukolämmön
tuotannossa.

Taulukko 1. Ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteet ja niiden toteutuminen.
TAVOITE
Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuoteen 2020
mennessä 40 % vuoden 1990 tasoon verrattuna.

TOTEUTUMINEN
- päästöt vähentyneet 35 % (2015)

Kaupungin omien toimintojen energiankäyttö
vuonna 2016 on tehostunut vähintään 9 %
vuoden 2005 tasoon verrattuna.

- energiankäyttö tehostunut yli 10 % (2008-2016)

Liikenteestä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt
ovat vähentyneet. Kevyt- ja joukkoliikenne ovat
houkuttelevia vaihtoehtoja.

- tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt
hieman vähentyneet
- joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvanut

Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisätty.

- puupolttoaineiden osuus Kuopion Energia Oy:n
energiantuotannossa kasvanut neljästä
prosentista 53 %:iin vuosina 2010–2016.
- Savon Voiman puuperäisten polttoaineiden
käyttö on kasvanut 37 %:sta 47 %:iin,
kun lasketaan mukaan lämmönosto.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kuopion
kaupungin toimintoihin on tunnistettu ja
niihin on varauduttu.

- sään ääri-ilmiöihin varauduttu maankäytön
suunnittelussa ja rakentamisessa
- terveysriskit tunnistettu

Kaikki ovat tietoisia valintojensa ja toimiensa
vaikutuksista energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin.

- ilmastovaikutusten arviointi talousarviossa
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
- koulutustilaisuuksia ja muuta tiedottamista
eri kohderyhmille
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Taulukko 2. Kuopion Energia Oy:n polttoaineiden käyttö 2016, GWh.
Polttoaineiden
Puu
Turve
Öljy
Biokaasu
Kivihiili
						
käyttö yhteensä
781

649

13

21

2

1466

53 %

38 %

1%

2%

<1 %

100 %

Taulukko 3. Savon Voima Oyj:n polttoaineiden käyttö 2016, GWh.
Lämmön osto ja
Polttoaineiden
polttoaineiden
Puu
Turve
Öljy ja kaasu
Lämmön osto
käyttö yht.
käyttö yhteensä
				
		
						
424
343
54
821
81
902
52 %

42 %

6%

100 %			

47 %

38 %

6 %		

Vuonna 2015 Kuopion kaupungin oman toiminnan
kokonaisenergiankulutus oli 142 GWh. Lähes puolet
kulutetusta energiasta käytettiin kaukolämpönä.
Seuraavaksi suurimman sektorin, rakennusten
sähkönkulutuksen, osuus oli 27 %. Kunnallistekniikan (vesihuolto, katu- ja ulkovalaistus, liikennevalot)
osuus Kuopion kaupungin energiankulutuksesta
oli 14 % vuonna 2016. Kuopion oman toiminnan
päästöt olivat vuonna 2016 ennakkotiedon mukaan
21,6 kt CO2-ekv.

9%

100 %

poliittisessa ohjelmassa (liite 2) on useita energiatehokkuuteen liittyviä kaupunkitasoisia tavoitteita.
Kuopion kaupunki on saavuttanut edellisen energiatehokkuussopimuksen 2008–2016 tavoitteet.
Sopimusjärjestelmän kautta raportoitujen kaupungin energiatehokkuustoimenpiteiden ansiosta
energiankäyttöä on pystytty tehostamaan yli 20
GWh vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämä
tarkoittaa yli 1,5 miljoonan euron säästöä energiakustannuksissa. Samalla kaupungin oman energian
käytön aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen määrä on
vähentynyt merkittävästi.

Kaupungin omista kiinteistöistä kaukolämpöön on
liitetty noin 90 %. Maalämpökohteita on viisi, pellettikohteita kuusi ja öljylämmitteisiä noin kymmenen.
Sähkölämmitteisiä kohteita on muutamia. Jatkossa kiinteistöissä hyödynnettäneen yhä enemmän
aurinkoenergia- ja hybridijärjestelmiä.

Tieliikenne tuottaa noin neljänneksen kasvihuonekaasupäästöistä. Kuopion autoistumisaste oli
pitkään Suomen alhaisimpia, mihin vaikutti tiivis
kaupunkirakenne. Tällä hetkellä Kuopiossa on noin
0,45 liikennekäytössä olevaa henkilöautoa asukasta
kohti, kun Helsingissä autoja on vain 0,33/asukas.
Autojen määrä Kuopiossa on hieman suurempi kuin
esimerkiksi Oulussa ja Jyväskylässä. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on hieman noussut 2010-luvun tilanteesta, jolloin se oli alhaisimmillaan. Vuonna
2016 matkustajamäärä kasvoi Kuopion ja Siilinjärven
kaupunkiliikenteessä 15,5 % ja ja vuonna 2017 9,5
%. (Kuva 23.). Isot kuntaliitokset ovat muuttaneet
kaupunkirakennetta ja autoistumisastetta merkittävästi.

6.4 ENERGIATEHOKKUUS
Energiatehokkuudella tarkoitetaan eri toimintojen
toteuttamista siten, että energiaa kuluu mahdollisimman vähän. Euroopan Unioni ja Suomen valtio
asettavat kunnille energiatehokkuustavoitteita
ja -velvoitteita. Kuopion kaupunki solmi työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017–2025. Sopimuksen ja
energiatehokkuuden edistämisen tavoitteena on
tehostaa kaupungin energiankäyttöä 7,5 prosentilla
vuoteen 2025 mennessä. Myös Kuopion ilmasto-
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Ominaiskulutus kertoo kiinteistöjen keskimääräisistä kulutuksista rakennuskuutiota kohden.
Koneellisen ilmanvaihdon ja kiinteistöautomatiikan lisääntyminen ovat viime vuosina kasvattaneet
sähkön ominaiskulutusta. Lämmön ominaiskulutus on pienentynyt suuressa osassa rakennuskantaa
energiatehokkuuden parantumisen ja rakennusautomaation kehittymisen seurauksena.
Nykyaikaiset vesikalusteet ja käyttäjien opastaminen ovat puolestaan olleet vaikuttamassa
veden ominaiskulutuksen pienentymiseen.

16
14
12
10
8
6
4
2
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kuva 19. Sähkön ominaiskulutus kaupungin
omistamissa kiinteistöissä (kWh/r-m3).
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Kuva 21. Veden ominaiskulutus kaupungin
omistamissa kiinteistöissä (l/r-m3).

Kuva 20. Lämmön ominaiskulutus kaupungin
omistamissa kiinteistöissä (kWh/r-m3).
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Kuva 22. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen
määrä eri kaupungeissa vuonna 2016.

Kuva 23. Joukkoliikenteen matkamäärä (matkaa/as/v)
keskeisellä kaupunkialueella.
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7. ILMAN LAATU
7.1 PÄÄSTÖT ILMAAN OVAT PIENENTYNEET
Kuopion kaupunkialueen ilmanlaatuun vaikuttavat
nykyisin eniten tieliikenteen päästöt. Teollisuus- ja
energiantuotantolaitosten vaikutukset ovat paikallisia.
Haja-asutusalueilla ja maaseututaajamissa ilmanlaatuun vaikuttavat tieliikenteen lisäksi kiinteistökohtaisen lämmityksen, erityisesti puun pienpolton päästöt.

meninä. Tieliikenteestä aiheutuvaa kuormitusta on
vähentänyt uusi vähäpäästöisempi autokanta. Teollisuuden ja energiantuotannon päästöjä on rajoitettu ympäristölupamenettelyn avulla. Paras esimerkki
ovat Powerflute Oy:n Sorsasalon tuotantolaitokset,
joiden rikkidioksidipäästöt pienenivät 1990-luvun
alussa yli 90 %. Useita merkittäviä teollisuuslaitoksia, kuten Särkilahden, Itkonniemen ja Siikaniemen
puunjalostusteollisuuden laitokset, on lisäksi suljettu 1990- ja 2000-luvuilla, mikä on vähentänyt mm.
hiukkaspäästöjä merkittävästi.

Kaikkien tärkeimpien ilman epäpuhtauksien eli rikkidioksidin, typen oksidien, hiukkasten ja hiilivetyjen
päästöt ilmaan ovat pienentyneet viime vuosikym-
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Kuva 24. Rikkidioksidipäästöt Kuopiossa v. 1986-2016.
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Kuva 25. Typen oksidien päästöt Kuopiossa v. 1988-2016.
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Kuva 26. Hiukkaspäästöt Kuopiossa v. 1986-2016.

Kuva 27. Autoliikenteen, katupölyn ja kaupungin taustapitoisuuden yhteisvaikutuksena aiheuttama ohjearvoon 70 μg/m3
verrannollinen hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvo Kuopiossa vuoden 2016 päästöjen perusteella.
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7.2 HIUKKASET HEIKENTÄVÄT ILMANLAATUA
Kuopion kaupunkialueen ilmanlaatu on suurimmaksi
osaksi varsin hyvä. Kuormitetuimpia ovat vilkkaasti
liikennöidyt alueet moottoritien varrella sekä vyöhyke Haapaniemen Tasavallankadulta Savilahden
kautta Kelloniemen liittymään. Tällä alueella ilmanlaadun arvioidaan jatkossa heikkenevän liikenteen
kasvun seurauksena.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet vilkkaasti
liikennöidyillä alueilla ylittävät yhä usein kevään katupölyaikaan ohjearvon, vaikka katupölyn torjuntaa
onkin tehostettu. Katupölyä on viime vuosina pyritty
torjumaan tehostetun katujen siivouksen lisäksi
myös käyttämällä pahimmin pölyävillä alueilla ensiapuna suolaliuosta, joka sitoo pölyä katujen pintaan.
Hengitettävien hiukkasten ohjearvon ylityksiä voi
esiintyä myös talvipakkasilla ja syksyn katupölyaikaan.

Taulukko 4. Hiukkasten (PM10 ja PM2,5) ohjearvot
Kokoluokka

Viiteaika

Ohjearvo

Huom.

PM10, Suomi
PM10, WHO
PM10, WHO
PM2,5, WHO
PM2,5, WHO

vuorokausi
vuorokausi
vuosi
vuorokausi
vuosi

70 µg/m3
50 µg/m3
20 µg/m3
25 µg/m3
10 µg/m3

Saa ylittyä kerran kuukaudessa

Taulukko 5. Hiukkasten (PM10 ja PM2,5) raja- ja tavoitearvot
Kokoluokka

Viiteaika

Ohjearvo

Huom.

PM10, raja-arvo
vuorokausi
50 µg/m3
Saa ylittyä 35 kertaa vuodessa
PM10, raja-arvo
vuosi
40 µg/m3
PM2,5, raja-arvo
vuosi
25 µg/m3
PM2,5, raja-arvo
vuosi
20 µg/m3
Saavutettava 1.1.2020 mennessä
PM2,5, altistumisen pitoisuuskatto		
20 µg/m3
Saavutettava 1.1.2015 mennessä
PM2,5, altistumisen vähennystavoite
0-20 % vuoteen 2020 mennessä riippuen referenssivuoden pitoisuudesta *
* lasketaan keskimääräisen altistumisindikaattorin avulla kaupunkitausta-aseman vuosien 2009-2011 pitoisuuksista
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Kuva 28. PM10 vuosikeskiarvot Kuopiossa v. 1994-2016.
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Teollisuus- ja energiantuotantolaitosten vaikutukset ilmanlaatuun ovat nykyisin varsin vähäisiä ja
paikallisia. Hajuhaittoja on ajoittain Haminalahdessa
Jätekukko Oy:n Heinälamminrinteen jätekeskuksen
ympäristössä sekä vähäisemmässä määrin Sorsasalossa Powerflute Oy:n tuotantolaitosten ympäristössä.

90 % Kuopion pienhiukkaspitoisuuksista on kaukokulkeumaa muualta. Paikallisen puun pienpolton
osuus on keskimäärin kolme prosenttia ja tieliikenteen päästöjen osuus noin seitsemän prosenttia.
Pienhiukkasten ohella myös typpidioksidi ja otsoni
voivat väestötasolla aiheuttaa vähäisempiä terveyshaittoja.

Puun pienpolton päästöt heikentävät ajoittain
pientaloalueiden ja myös maaseututaajamien
ilmanlaatua etenkin talvella. Erityisesti hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja polyaromaattisten
hiilivetyjen pitoisuudet voivat pientaloalueilla ja maaseututaajamissa ajoittain olla lähes yhtä korkeita
kuin vilkkaasti liikennöidyillä kaupunkialueilla.

Rikin oksidit muuttuvat ilmakehässä ja laskeutuvat
sateen ja kuivalaskeuman mukana maaperään ja
vesistöihin, missä ne voivat aiheuttaa happamoitumista. Typen oksidit puolestaan voivat aiheuttaa
rehevöitymistä laskeuduttuaan maaperään ja vesistöihin. Rikki- ja typpilaskeuman aiheuttamat vauriot
metsäluonnolle ja vesistöille ovat kuitenkin nykyisin
varsin vähäisiä Kuopion seudulla, sillä rikki- ja typpipäästöjä on kyetty vähentämään varsin tehokkaasti.
Myöskään alailmakehän otsonin haitalliset vaikutukset viljelykasvien satoon ja metsäkasvillisuuteen
eivät ole täällä kovin merkittäviä.

Ilmansaasteet aiheuttavat Kuopionkin olosuhteissa
väestötasolla terveyshaittaa. Vakavimmat haitat
aiheutuvat pienhiukkasille altistumisesta. Pienhiukkasten on arvioitu aiheuttavan Kuopiossa noin 30
ennenaikaista kuolemantapausta vuodessa. Noin

Kuva 29. Mustahiilipitoisuuden (ylempi kuvaaja, musta viiva), pienhiukkaspitoisuuden (alempi kuvaaja, oranssi viiva) ja
ulkolämpötilan (sininen viiva) vaihtelu Niiralan pientaloalueella talvella 2015.
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8. MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS
Ari Kolehmainen

Ihmisen toiminnan seurauksena maaperään voi kertyä niin paljon haitallisia aineita, että niistä saattaa
aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle tai ihmisten
terveydelle. Haitalliset aineet voivat päästä maaperään yksittäisten onnettomuuksien ja vahinkojen
tai pitkän ajan kuluessa tapahtuneiden vähittäisten
päästöjen seurauksen. Aineet voivat kulkeutua pohjaveteen ja vesistöihin tai levitä ympäristöön. Pilaantuminen saatetaan havaita vasta vuosikymmenien
jälkeen, kun pilaava toiminta on jo loppunut.
Valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmärekisteriin (Matti) on kerätty tietoja maa-alueista,
joilla maaperään on voinut päästä haitallisia aineita
sekä alueista, jotka on jo tutkittu tai kunnostettu.
Kuopion alueelta Matti-rekisteriin on kirjattu yli 600
toimintahistoriansa perusteella epäiltyä, tutkittua tai
kunnostettua pilaantumiskohdetta.

Kuva 30. Pilaantuneen maa-alueen kunnostusta.

Toiseksi suurin toimiala Kuopiossa on jätteenkäsittely. Vanhoja, käytöstä poistettuja yhdyskuntajätteiden kaatopaikkoja on 24 ja vanhoja teollisuuden
kaatopaikkoja neljä. Isoja vanhoja maan- ja tuhkanläjitysalueita on kolme. Yleisiä maaperän pilaantumisriskiä aiheuttavia toimintoja ovat myös korjaamot,
moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto, varikot,
ampumaradat ja romuttamot.

Noin neljänneksessä Kuopion Matti-kohteista on
harjoitettu tai harjoitetaan polttoaineen jakelua tai
varastointia (taulukko 6). Tähän sisältyvät jakelu- ja
huoltoasemat sekä yksityiset polttonestesäiliöt.
Matti-rekisteriin näitä kohteita on kirjattu 158 kpl.
Erilaisia öljy- ja kemikaalivahinkoalueita rekisterissä
on lisäksi 54 kpl.

Eniten Matti-rekisteriin kirjattuja kohteita on taajaan
rakennetuilla alueilla, joilla on myös eniten väestöä ja
maaperää pilaavaa toimintaa. Haja-asutusalueiden
Matti-kohteet ovat yleisimmin vanhoja polttoaineen
jakelupisteitä.

Taulukko 6. Matti-rekisterin yleisimmät toimialat Kuopiossa (2017)
TOIMIALA
polttonesteiden jakeluasema

TOIMIPAIKKOJEN MÄÄRÄ
102

öljy- ja kemikaalivahinkoalue

54

huoltoasema

44

korjaamo

26

yhdyskuntakaatopaikka

24

moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto

19

varikko

15

ampumarata

13

yksittäinen polttonestesäiliö, ei myyntiä

12

romuttamo

12

saha

11
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Maaperän pilaantuneisuutta selvitetään tavallisimmin, kun toimintahistoriansa perusteella pilaantuneeksi epäillyn alueen käyttö tai omistussuhteet
muuttuvat, alueelle rakennetaan tai alueella harjoitettu toiminta loppuu. Lisäksi alueita voidaan kunnostaa esimerkiksi omistussuhteiden muuttuessa
alueen pilaantumiseen liittyvien puhdistusvastuiden
poistamiseksi.

Pilaantuneen maaperän kunnostaminen tulee
ajankohtaiseksi, kun maaperätutkimustulosten ja
riskinarvioinnin perusteella on todettu, että haitta-aineet aiheuttavat merkittävän ympäristö- tai
terveysriskin. Kunnostettuja alueita Kuopiossa on
noin 130 kappaletta, joista lähes puolet liittyy polttonesteen jakeluun ja varastointiin. Edellä mainitun
lisäksi noin 120 muuta aluetta on tutkittu. Suurimmassa osassa niistä on tutkimustulosten perusteella todettu, että alueella ei ole kunnostustarvetta,
mikäli se säilyy nykyisessä käytössä.

Kuva 31. Toimintahistoriansa perusteella pilaantuneeksi epäillyt, tutkitut tai kunnostetut kohteet
Kuopion keskeisellä kaupunkialueella.
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9. MELU
Tieliikenne on tärkein ympäristömelun lähde Kuopiossa. Tieliikenteen melualueilla, joilla päiväajan keskiäänitaso ylittää ohjearvon 55 dB, asuu noin 35 000
kuopiolaista. Eniten tieliikennemelulle altistuvia asuu
keskustassa. Keskustan lisäksi tieliikenne aiheuttaa
haittaa valtatie 5:n varrella sekä keskustaan johtavien pääväylien ja vanhojen asuinalueiden kokoojakatujen varsilla. 1990- ja 2000-luvuilla rakennetuilla
asuinalueilla tieliikennemelun torjunta on otettu
tehokkaasti huomioon jo kaavoituksessa suojaamalla asuinkiinteistöt ja niiden piha-alueet melulta.

Haja-asutusalueilla ja maaseututaajamissa tieliikennemelulle altistuminen on selvästi vähäisempää kuin
keskeisellä kaupunkialueella.
Erillisiä meluesteitä, meluvalleja ja meluaitoja, on
rakennettu valtatie 5:n varrelle keskeiselle kaupunkialueelle mm. Pitkälahden, Särkiniemen, Ritosenkankaan ja Kallansiltojen kohdalle. Uusissa tiehankkeissa
meluntorjunta on otettu huomioon jo rakennusvaiheessa valtatie 5:llä ja valtatie 17:llä.

Kuva 32. Tieliikenteen melualueet keskeisellä kaupunkialueella.
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Kuva 33. Tärkeimmät meluntorjuntaa edellyttävät alueet ja kohteet Kuopion kaupunkialueella

Kuva 34. Raideliikenteen yöajan melualueet keskeisellä kaupunkialueella.

Kuopion halki kulkee päärata Kouvolasta Kajaaniin.
Raideliikenteen melualueilla asuu noin 2 000 kuopiolaista muun muassa Männistössä ja Kettulanlah-

dessa. Raideliikenteen melun haitallisuus korostuu
yöaikaan, jolloin radalla kulkee enemmän raskaita
tavarajunia.
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Kuva 35. Rissalan lentoaseman melualue ulottuu jonkin verran Kuopion puolelle Jännevirralla, mutta
lentomelualueelle jää varsin vähän asutusta. Merkittävimmin lentomelua aiheuttaa sotilasilmailu.
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Teollisuus- ja energiantuotantolaitosten melun vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja rajautuvat pääosin
aivan laitosten lähialueille. Eniten melulla on vaikutusta Powerflute Oy:n Sorsasalon tuotantolaitosten
lähialueilla, Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen
voimalaitoksen lähialueilla sekä kivenlouhimoiden
ja –murskaamojen ympäristöissä. Eniten kivenmurskausta ja louhintaa on Hepomäessä ja Heinälamminrinteellä.

Tilapäisiä meluhaittoja aiheuttavat lukuisat erilaiset
rakennus- ja kunnossapitotyöt, erityisesti kallion
louhinta ja murskaus sekä paalutustyöt. Melua
aiheuttavien rakennustöiden meluhaittoja säädellään kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä sekä
ympäristönsuojelulain mukaisella meluilmoitusmenettelyllä.
Suurista yleisötapahtumista, erityisesti kesäaikaisista ulkoilmakonserteista, aiheutuu tilapäistä
meluhaittaa tapahtumapaikkojen lähiympäristöön.
Merkittävimpiä ulkoilmatapahtumia ovat matkustajasatamassa järjestettävä Kuopion kansainvälinen
viinijuhla, Väinölänniemellä pidettävä KuopioRock
sekä Tahkolla järjestettävät festivaalit. Näiden
tapahtumien meluhaittoja säädellään meluilmoitusmenettelyn avulla.

Kuopiossa on kuusi ampumarataa ja yksi moottoriurheilukeskus. Näistä merkittävin on Heinjoen ampuma- ja moottoriurheilukeskus, jonka melualueet
ulottuvat 0,5–1 km:n etäisyydelle radoista.

Kuva 36. Powerflute Oy:n Sorsasalon tuotantolaitosten meluvyöhykkeet.
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Kuva 37. Hiljaiset alueet.

Kuopiossa on kartoitettu keskeisen kaupunkialueen
hiljaiset alueet vuonna 2016. Keskeisen kaupunkialueen hiljaiset alueet ovat taajama-alueita tai
niihin kiinteästi liittyviä alueita, joilla melutasojen
arvioidaan olevan selvästi alhaisempia kuin kaupunkialueella keskimäärin. Joukossa on myös alueita,
jotka ovat paikallisesti äänimaisemaltaan ympäröiviä
alueita hiljaisempia ja joilla on merkitystä virkistäytymisen kannalta. Alueet eivät välttämättä ole
absoluuttisesti hiljaisia, vaan niillä voi olla selvästikin
kuultavissa liikenteen ja muun ihmistoiminnan ääniä.
Esitetyt aluerajaukset eivät ole ehdottomia, vaan ne
voivat tarkentua myöhemmin esimerkiksi maankäytön suunnittelun yhteydessä.

Tällaisia alueita ovat muun muassa Miettilä, Kellomäki-Kuivinmäki, Neulamäen länsipuoli ja Jynkkä.
Hiljaisia ulkoilu- ja virkistysalueita tunnistettiin 18
kpl. Tällaisia ovat muun muassa Sammakkolammen
pohjoispuoli, Huuhanmäki, Jynkänmäki sekä Tervonlammen ja Pölläkänlammen ympäristö.
Tie- ja raideliikennemelun terveys- ja hyvinvointivaikutuksia on selvitetty vuonna 2017. Liikennemelusta aiheutuu suuria unihäiriöitä noin 2 700 ihmiselle
(noin 2 % asukkaista) ja suurta kiusaantuneisuutta
yli 5 000 ihmiselle (noin 5 % asukkaista) vuosittain.
Tie- ja raideliikennemelusta johtuvia sydäninfarktitapauksia arvioitiin olevan noin yksi vuodessa.
Tieliikenteen melu oli raideliikennettä merkittävämpi
asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia heikentävä
tekijä. Raidemelun osuus terveyshaitoista oli alle
kymmenesosa tiemelun aiheuttamista haitoista.

Hiljaisia luonnonalueita tunnistettiin 13 kpl. Tällaisia
ovat muun muassa Kolmisoppi-Neulamäki, Puijo,
Kiviniemi-Jynkänniemi-Ruokoniemi ja Vanuvuori.
Asuinalueiden hiljaisia alueita tunnistettiin 18 kpl.
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10. VESIEN TILA
10.1 SUURTEN JÄRVIEN TILA MELKO HYVÄ
Noin neljäsosa Kuopion pinta-alasta on veden
peitossa. Suurimman osan vesipinta-alasta muodostavat suuret järvet, kuten Kallavesi, Suvasvesi,
Syväri, Suuri-Ruokovesi ja Vuotjärvi. Suurten järvien
ekologinen tila on suurimmaksi osaksi hyvä. Erinomaista vettä löytyy Suvasvedeltä. Onkiveden, Maaninkajärven ja Suuren Ruokoveden tila on tyydyttävä.
Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa
vuosille 2016–2021 on esitetty useita toimenpiteitä,
joilla tyydyttävä tila saadaan parantumaan hyväksi.

10.2 HAJAKUORMITUKSELLA SUURI MERKITYS
Fosfori on Kuopion järvissä ns. minimiravinne, joka
määrää niiden rehevyystason. Osa vesistöihin
huuhtoutuvasta fosforista on peräisin luonnonhuuhtoumasta ja ilman kautta tulevasta laskeumasta. Kallaveden–Sorsaveden alueella ja Nilsiän
reitillä huuhtouman ja laskeuman osuus on reilu
kolmannes, kun taas voimakkaammin kuormitetulla
Iisalmen reitillä ne muodostavat vain neljäsosan
fosforikuormasta. Ihmisperäisen fosforikuormituksen merkittävin hajakuormituslähde on maatalous,
mikä näkyy esimerkiksi Maaningan alueen vesistöjen
tilassa. Pistemäisiä fosforin lähteitä ovat taajamien
ja teollisuuden jätevedenpuhdistamot, joista suurimpia ovat Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo,
Powerflute Oy:n tehtaat sekä Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n jätevedenpuhdistamo Juankoskella.
Pistekuormituksen osuus Keski-Kallavedelle tulevasta fosforista on noin 2 %.

Kuopiossa on runsaasti myös pieniä vesialueita,
jotka ovat herkkiä ulkoiselle kuormitukselle. Keskeisellä kaupunkialueella on parikymmentä pientä
järveä ja lampea, joiden tilaa on seurattu 1980-luvun
puolivälistä saakka. Osassa niistä on tehty myös
kunnostustoimia.
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Kuva 38. Kuopion vesistöjen ekologinen tila vuonna 2013.
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Iisalmen reitti
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Kuva 39. Keskimääräinen fosforikuormitus vuosina 2006–2012.
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Kuva 40. Kallaveden pistemäinen fosforikuormitus.
Vuosien 2015 ja 2016 arvoissa on mukana Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitos.
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* 90 % fosforista yläpuolisilta reiteiltä
* lähivaluma-alueen hajakuormituksen osuus 7 %
* pistekuormittajien osuus 3 %
* Kallavesi sitoo noin 35–40 % fosforista
* Puutossalmen kautta poistuu pääosa eli
noin 85 % ainevirtaamasta, Vehmersalmen
kautta Suvasveteen noin 15 %.

Kuva 41. Keski-Kallaveden fosforitase (Jukka Koski-Vähälä 2016).
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Kuva 42. Kallaveden pistemäinen typpikuormitus.
Vuosien 2015 ja 2016 arvoissa on mukana Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitos.
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Kuva 43. Kallaveden pistemäinen BHK7-kuormitus.
Vuosien 2015 ja 2016 arvoissa on mukana Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitos.

Typpi ei rehevöitä sisävesiä niin paljon kuin fosfori.
Luonnonhuuhtouman ja laskeuman mukana tulee
vajaa puolet Kuopion vesistöjen typpikuormasta.
Maatalouden osuus on suuri maatalousvaltaisilla
alueilla kuten Maaningalla. Pistemäisiä typen lähteitä
ovat taajamien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamot, joista suurimpia ovat Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo, Powerflute Oy:n tehtaat sekä
Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n jätevedenpuhdistamo Juankoskella. Pistekuormitus aiheuttaa
noin 13 % Keski-Kallaveden typpikuormituksesta.

tynyt huomattavasti 1990-luvun puolivälin tilanteeseen verrattuna. Powerflute Oy:n kuormituksessa ei
ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
10.3 POHJAVEDET
Pohjaveden laatua uhkaavat monet tekijät, kuten
esimerkiksi teollisuus, kaatopaikat, huoltoasemat,
tienpito, maanalaiset öljysäiliöt, maa-ainestenotto
ja jätevesien käsittely. Kuopion pohjavesialueiden
tila on suurimmaksi osaksi hyvä. Riskikohteiksi on
Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa luokiteltu Harjamäki–Käärmelahden ja Nilsiän
kirkonkylän pohjavesialueet. Kummankin alueen tila
on arvioitu tällä hetkellä hyväksi. Kaikille Kuopion
pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat,
joissa on kartoitettu riskit ja niiden ehkäisemiseksi
tarvittavat toimenpiteet. Kuopion tärkeät pohjavesialueet on esitelty kohdassa 4. Luonnonvarat.

Jätevesien mukana vesistöihin joutuu eloperäisiä
aineita, joiden hajotessa kuluu happea (ns. biologinen hapenkulutus, BHK). Kallaveden suurimmat
BHK-kuormittajat ovat Powerflute Oy:n tehtaat ja
Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo. Lehtoniemen
jätevedenpuhdistamon BHK-kuormitus on pienen-
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10.4 YHDYSKUNNAN JÄTEVEDET
Keskitetty jätevesihuolto kattaa noin 95 000 asukasta. Yhdyskuntajätevesiä puhdistavia laitoksia
Kuopiossa on yhdeksän. Laitoksista suurin on
keskeisellä kaupunkialueella sijaitseva Lehtoniemen
puhdistamo, jossa käsitellään noin 86 000 asukkaan
jätevedet. Melalahden, Kurkimäen, Vehmersalmen,
Karttulan, Kurkiharjun, Nilsiän, Juankosken ja Säyneisen taajamilla on omat puhdistamonsa. Kuopion
Vesi liikelaitos huolehtii jäteveden puhdistamoista
Maaninkaa, Juankoskea ja Kurkiharjua lukuun ottamatta. Maaningan jätevedet johdetaan Siilinjärven
jätevedenpuhdistamolle ja Kurkiharjun puhdistamon
toiminnasta vastaa Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö Neuron Oy. Juankoskella sijaitsevassa
yhteispuhdistamossa käsitellään Kaavin kunnan sekä
Juankosken ja Muuruveden taajamien jätevedet.
Puhdistamoa hallinnoi Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy. Kaikilla jätevedenpuhdistamoilla on ympäristölupa, ja ne ovat toimineet lupaehtojen mukaisesti.

toksia. Kallaveteen joutuvan ammoniumtypen määrä
sen sijaan on vuosina 2013–2015 tehdyn jäteveden
puhdistamon saneerauksen seurauksena pienentynyt
noin kymmenesosaan aikaisempien vuosien tasosta.
Muiden puhdistamoiden kuormitus on erittäin pientä
Lehtoniemeen verrattuna. Vesistöihin joutuu vuorokaudessa noin 20 mg fosforia ja yhdeksän grammaa
typpeä jokaista viemäreihin liittynyttä asukasta kohti.

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon kuormitus on
pienentynyt huomattavasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Fosforia Lehtoniemestä joutuu
Kallaveteen vain noin viidennes ja happea kuluttavia
eloperäisiä aineksia (BHK) kolmannes 1990-luvun
puolivälin tilanteeseen verrattuna. Kokonaistypen
kuormituksessa ei ole tapahtunut olennaisia muu-

Kuopiossa hulevedet kuormittavat erityisesti taajama-alueiden pieniä järviä ja lampia. Hulevesien
aiheuttamien haittojen minimoiminen otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Epäpuhtauksien
pääsyä vesistöihin torjutaan kosteikkojen ja muiden
rakenteiden avulla. Hulevesien hallinnan tavoitteita
koskeva suunnitelma on tekeillä.

10.5 HULEVEDET
Hulevedet ovat rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennusten katoille ja muille pinnoille kertyviä
sade- ja sulamisvesiä. Hulevesiä muodostuu erityisesti keväällä lumien sulaessa sekä rankkasateiden
yhteydessä. Mitä enemmän alueella on vettä läpäisemättömiä pintoja, sitä nopeammin ja enemmän
hulevettä muodostuu. Hulevesien sisältämät haitta-aineet heikentävät purkuvesistöjen ja pohjavesien laatua. Ne voivat myös aiheuttaa tulvia kaduilla,
pihoilla ja viemäriverkostossa.
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Kuva 44. Yhdyskuntajätevesien aiheuttama fosforikuormitus. Maaninka ja Juankoski eivät sisälly lukuihin.
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Kuva 45. Yhdyskuntajätevesien aiheuttama typpikuormitus. Maaninka ja Juankoski eivät sisälly lukuihin.
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11. YMPÄRISTÖVASTUU
Ympäristövastuullisuus edellyttää riittävää tietoa
ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Ympäristökasvatus eri muodoissaan on olennainen
osa Kuopion koulujen ja päiväkotien toimintaa. Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä
lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän
kehityksen ohjelma. Vihreä lippu -toiminnassa ovat
mukana Kelloniemen ja Paimenpojan päiväkodit
sekä päiväkoti Luonnossa kotonaan Ilonlaakso.

Kouluista Vihreä lippu -ohjelmaa noudattavat
Aurinkorinteen koulu, Nilsiän yhtenäiskoulu ja lukio,
Kuopion Steinerkoulu sekä Kuopion talouskoulu ja
Savon ammatti- ja aikuisopiston matkailu- ja ravitsemusala. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen
säätiön (OKKA-säätiö) kestävän kehityksen sertifikaatti on viidellä oppilaitoksella.
Kaupungin henkilöstön ympäristövastuullisuutta
on vuodesta 2014 lähtien pyritty lisäämään Ekotukitoiminnan avulla. Ekotukitoimintaa toteutetaan
työyhteisöihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Vuosina 2014–2016 on koulutettu yhteensä 35 ekotukihenkilöä. Kaupunkilaisten
ympäristötietoisuutta on pyritty lisäämään tapahtumien ja retkien avulla sekä erilaisen viestinnän
keinoin.

1%

13 %
4%
6%

EKOLOGINEN JALANJÄLKI
Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja
vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn.
Jokainen kuopiolainen jättää lähes seitsemän
globaalihehtaarin suuruisen jäljen, kun maapallon
kestokyky edellyttäisi alle kahden hehtaarin jälkeä.
Eniten pinta-alaa tarvitaan tuotetun hiilidioksidin
sitomiseen. Puun energiakäyttö ja puutuotteiden
kulutus aiheuttavat jalanjäljestä noin neljänneksen.
Koko Kuopion jättämä ekologinen jalanjälki on noin
kaksi kertaa kaupungin nykyinen pinta-ala.

53 %
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Kuva 46. Ekologinen jalanjälki/asukas vuonna 2010.
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Kuva 47. FISU-kuntien asukaskohtainen ekologinen jalanjälki, gha, globaalihehtaaria (2010).
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12. YMPÄRISTÖHAASTEITA
Ympäristöön joutuva kuormitus on vähentynyt. Kasvihuonepäästöt ovat pienentyneet huomattavasti,
samoin puhdistamoilta vesistöihin joutuvan fosforin
ja eloperäisten ainesten määrä. Energiatehokkuus
on parantunut monella sektorilla ja se on vaikuttanut
myös energian tuotannosta aiheutuvien päästöjen
vähenemiseen. Lämmön ja veden ominaiskulutus
kaupungin omissa kiinteistöissä on myös pienentynyt. Ympäristön tilaa ja kuormitusta koskevia tunnuslukuja on koottu taulukkoon 7.

Ympäristön tila on monelta osin kehittynyt parempaan suuntaan. Arvokkaimmat luontokohteet on
rauhoitettu ja luonnon monimuotoisuus otetaan
huomioon maankäytön suunnittelussa. Ilman laatu
on parantunut ja suurten vesistöjen tila on parempi
kuin esimerkiksi 1990-luvulla. Jätteiden lajittelu,
kierrätys ja hyödyntäminen ovat tehostuneet, ja
loppusijoitukseen jätekeskuksella joutuu enää vain
hyvin pieni osa jätteestä.

Taulukko 7. Ympäristön tilan kehitys
Mittari

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Trendi

Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu							
- kaikki kasvihuonekaasupäästöt kt CO2-ekv

784,8

- yhdyskunnan kasvihuonekaasupäästöt t CO2-ekv/as
- tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt kt CO2-ekv

694,0

658,8

577,7

540,6		

7,3

6,4

6,0

5,2

4,8		

192,9

190,2

189,6

186,7

191,5		

11

12

10

12

- ilman hiukkaspitoisuus (PM10 vuosikeskiarvo) Kasarmikadulla ug/m3

9

11

Tieliikenne							
- autoistuminen (henkilöautoa/1000 as.)

434

439

445

431

450

455

- joukkoliikenteen matkamäärä/as/v (keskeinen kaupunkialue)

53

54

55

55

57

64

Energian tuotanto ja kulutus							
- yhdyskunnan sähkön kulutus (MWh/as/v), ilman teollisuutta

7,93

8,19

7,52

7,34

6,97		

- yhdyskunnan veden kulutus (l/as/v), keskeinen kaupunkialue

124

123

121

120

120

120

- sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä
(ml. yhtiöt, kWh/r-m3)

13,8

13,8

14,5

14,5

15

15,4

- lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä
(ml. yhtiöt, kWh/r-m3)

30,6

31,8

30,3

29,9

29,4

32,3

- veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa kiinteistöissä
(ml. yhtiöt, l/r-m3)

97,6

97,6

97

91,1

89,5

93

Jätevedet ja jätehuolto							
- yhdyskunnan jätevesikuormitus: kokonaistyppi g/as/vrk

9,7

9,9

10,4

9,2

9,5

8

- yhdyskunnan jätevesikuormitus: kokonaisfosfori mg/as/vrk

53,7

60,1

48,5

38,6

22,8

29,5

- yhdyskunnan jätevesikuormitus: BOD g/as/vrk

1,5

1,9

1,6

1,4

0,9

0,8

- loppusijoitettu sekajäte kg/as/v

39,5

31,7

25,4

44,5

109,7

0,7

34

39

41

41

42

34

- erilliskerätyn biojätteen määrä kg/as/v

Muut							
- luonnonsuojelualueiden osuus maa-alasta (%)
- ympäristötilinpäätöksen mukaiset ympäristökulut 1000 e/as

parantunut

pysynyt ennallaan

0,92

0,94

0,96

0,97

1,06

1,06

91

94

87

96

94

100

huonontunut
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- YMPÄRISTÖHAASTEITA -

Vaikka ympäristön tila kokonaisuudessaan on
parantunut, haasteita riittää tulevaisuudessakin
(taulukko 8). Metsien käytön tehostuminen pienentää vanhojen metsien osuutta ja luonnon monimuotoisuutta. Rakennetuilla alueilla monimuotoisuus voi
pienentyä metsien sirpaloitumisen seurauksena.
Soravarojen vähentyessä maa-aineksia todennäköisesti aletaan ottaa myös pohjaveden pinnan
alapuolelta, millä voi olla vaikutuksia pohjaveden laatuun. Jätehuollossa haasteena on valtakunnallisten
tavoitteiden saavuttaminen. Erityisesti rakennusjätteiden hyötykäytön lisääminen sekä biojätteen ja
muovin erilliskeräyksen tehostaminen edellyttävät
toimenpiteitä.

Oy:n sellutehdashanke Sorsasaloon toteutuu, voivat
hajuhaitat Sorsasalon ympäristössä lisääntyä.
Myös tieliikenteen melutasot ja melualueet kasvavat jonkin verran, jos liikennemäärä kasvaa edelleen
ennusteiden mukaisesti. Liikennemelun kasvu
kohdistuu voimakkaimmin keskustaan ja valtatie
5:n ympäristöön. Meluntorjuntatoimista huolimatta
liikennemelulle altistumista voi lisätä merkittävästikin täydennysrakentaminen nykyisille melualueille,
kuten valtatie 5:n varteen ja keskustaan.
Pienten vesistöjen nuhraantumisen ja rehevöitymisen ehkäisy edellyttää myös kaupungin toimenpiteitä. Hulevesien hallinta on keskeistä rakennetuilla
alueilla. Suunnitteilla olevan Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan jätevesillä on todennäköisesti vaikutuksia
Keski-Kallaveden tilaan.

Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen sekä
autoistumisen ja tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ovat keskeisiä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kaupunkialueen ilmanlaadun kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka
liikennemäärät muuttuvat. Jos liikennemäärät kasvavat edelleen ennusteiden mukaisesti, ilmanlaatu
voi heiketä niillä alueilla, joilla liikenteen kasvu on
suurinta, kuten Savilahdessa. Ilmanlaadun heikkeneminen johtuu ensisijaisesti katupölystä. Jos Finnpulp

Ympäristöhaasteisiin vastaaminen edellyttää, että
kaikki tuntevat oman ympäristövastuunsa. Ympäristövastuu puolestaan edellyttää riittävää ja oikeaa
tietoa ympäristöön vaikuttavista asioista. Ympäristötiedon välittäminen kaikille kuopiolaisille on suuri
haaste myös tulevaisuudessa.

Taulukko 8. Keskeisiä ympäristöhaasteita
HAASTE

Energian tuotanto ja kulutus

• Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen
• Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• Energiatehokkuuden parantaminen
• Rakennusten jäähdytystarpeen kasvu
• Sähkön käytön kasvu
• Energian tuotannon ja jakelun hyötysuhteen parantaminen

Liikkuminen ja
yhdyskuntarakenne

• Autoistumisen vähentäminen
• Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen
Meluntorjunta
• Tieliikenteen melulle altistuvien määrän kasvu mm.
melualueille rakentamisen seurauksena
Ilmanlaatu
• Hiukkaspitoisuuksien kasvu alueilla, joilla liikennemäärät yhä kasvavat

Kulutus ja materiaalikierrot

• Rakennusjätteiden käytön lisääminen
• Biojätteen erilliskeräys
• Muovin erilliskeräys
• Valtakunnallisten jätehuoltotavoitteiden saavuttaminen
• Kierrätysmateriaalien turvallisuus
• Puun käytön lisääntyminen, hiilinielujen pieneneminen
(esim. Finnpulp Oy:n puunkäyttö ja muu puun energiakäyttö)
• Maa-ainesten oton tehostuminen (esim. pohjaveden
alapuolinen otto) soravarojen vähentyessä

Ruoantuotanto ja kulutus

• Ruokahävikin vähentäminen
• Lähiruoan tuotanto ja käyttö
• Kestävien ruokavalintojen tekeminen

Veden käyttö ja
luonnonvedet

• Pienten vesistöjen nuhraantuminen
• Suurten hankkeiden (esim. Finnpulp Oy) vesistövaikutukset
• Hulevesien hallinta
• Mikromuovit

Hyvinvointia luonnosta

Luonnon monimuotoisuus
• Metsien käytön tehostuminen
• Luonnon pirstoutuminen
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Ympäristövastuu

VIESTINTÄ, YMPÄRISTÖKASVATUS

TEEMA

- YMPÄRISTÖHAASTEITA -

Resurssiviisausohjelma ja sen toimenpiteet ovat
lähivuosina yksi tärkeimmistä työkaluista, joilla
ympäristöhaasteisiin vastataan. Resurssiviisausohjelman avulla tavoitellaan jätteettömyyttä, hiilineutraaliutta ja kestävää kulutuksen tasoa vuoteen
2050 mennessä. Kuopion resurssiviisausohjelmassa
on kuusi teemakokonaisuutta, jotka ovat energian
tuotanto ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntara-

kenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruuantuotanto ja
–kulutus, veden käyttö ja luonnonvedet sekä hyvinvointia luonnosta. Kaikille teemakokonaisuuksille on
määritelty tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla
tavoitteet saavutetaan. Resurssiviisausohjelman
tavoitteet vuoteen 2030 ja visiot vuoteen 2050 on
esitetty taulukossa 9.

Taulukko 9: Resurssiviisausohjelman tavoitteet ja visiot.
ENERGIAN TUOTANTO JA KULUTUS

LIIKKUMINEN JA YHDYSKUNTARAKENNE

KULUTUS JA MATERIAALIKIERROT

Tavoitteet 2030

Tavoitteet 2030

Tavoitteet 2030

Energian käyttö on tehostunut
vähintään 15 % ja tuotanto 5 %
vuoden 2015 tasoon verrattuna.

Kuopion on Suomen paras
sähköpyöräilykaupunki.

Toiminta ja hankinnat Kuopiossa ovat
resurssiviisaita. Kuluttaminen kohdistuu
elämyksiin ja palveluihin ja yhteiskäyttömuodot ovat lisääntyneet.

Uusiutuvan energian osuus tuotannossa
on kasvanut vähintään 50 %
vuoteen 2015 verrattuna.
Kuopion alueella on kattava
sähköautojen latauspisteiden verkosto
ja useita biokaasun tankkausasemia.
Kuopiossa on merkittävä
resurssiviisauden osaamis- ja
tutkimuskeskittymä.

Kevyen liikenteen kulkutapaosuus
on lisääntynyt.

Ruuhkahuiput ovat tasoittuneet.

Kuopiossa on edistyksellinen
kiertotalouskylä/kiertotalouden
keskittymä ja maankäytön suunnittelu
tukee kiertotaloutta.

Asuinalueiden elinvoimaisuutta lisäävät
toimivat lähipalvelut sekä inspiroiva ja
viihtyisä elinympäristö.

Rakennusten ja maarakentamisen
suunnittelussa sekä rakentamisessa
materiaalit kiertävät.

Vähäpäästöiset matkaketjut toimivat
kauko-, seutu-, ja lähiliikenteessä.

Tieto jätteiden syntymääristä, oikeasta
lajittelusta ja kierrätyksen vaikutuksesta
on näkyvillä ja se ohjaa toimintaa.
Materiaalit on lajiteltu kattavasti kierrätystä ja muuta hyötykäyttöä varten.
Tiesuunnittelun lähtökohtana on
muuntojoustavuus ja tilojen käytön
tehokkuus. Rakennusten ympäristökuorma on minimoitu ja elinkaari on
vähintään 100 vuotta.

Visio 2050

Visio 2050

Visio 2050

Energiaa tuotetaan 100 %
uusiutuvilla ja hiilineutraaleilla
energiantuotantomuodoilla.

Yhdyskuntarakenne tukee päästötöntä
liikennettä ja hyvinvointia.

Materiaali kiertää materiaalina,
jätettä ei synny ja jätteen poltto on
minimoitu. Kulutus kohdistuu elämyksiin
ja palveluihin. Tilat ovat käytössä 24/7.

RUOANTUOTANTO JA -KULUTUS

VEDEN KÄYTTÖ JA LUONNONVEDET

HYVINVOINTIA LUONNOSTA

Tavoitteet 2030

Tavoitteet 2030

Tavoitteet 2030

Käytössä savolaiset, uudet ympäristöystävälliset ja terveelliset proteiininlähteet, kuten härkäpapu, järvikala,
maito ja laadukas liha.

Helposti saavutettavat puhtaat
luonnonvedet ovat matkailuvaltti ja
asukkaiden hyvinvoinnin lähde.

Luonnon monimuotoisuuden ja
monipuolisuuden säilyttäminen ja
lisääminen on arkipäivää kaikessa
suunnittelussa ja rakentamisessa.

Savolainen lähi- ja luomuruoka on
tunnettua ja käytössä laajasti. Kuopion
alue on kansainvälisesti tunnettu
gastronominen ruokamatkailukohde.

Kuopiossa toimitaan
vesivastuullisesti.
Vahva kansainvälinen vesiosaaminen
ja yhdessä tekeminen on luonut
menestyvää yritystoimintaa.

Ruokahävikki on puolitettu
vuoteen 2030 mennessä.

Kuopion luonnossa on Suomen
houkuttelevimmat virkistyspalvelut.
Kuopiolaiset liikkuvat luonnossa
suositusten mukaisesti
Kuopio on Suomen johtava kaupunki
luontolähtöisen hyvinvoinnin edistämisessä ja ympäristökasvatuksessa.

Suljettu energia- ja ravinnekierto
ruuan tuotannossa, valmistuksessa
ja kulutuksessa.

Kuopio on kansainvälisesti tunnettu
kestävän luontomatkailun kaupunki.

Visio 2050

Visio 2050

Visio 2050

Kuopion alueella tuotetaan ja jalostetaan ympäristöystävällisesti herkullista,
terveellistä ja laadukasta ruokaa.

Kuopio on kansainvälisesti tunnettu
luonto- ja vesimatkailukaupunki sekä
kansainvälinen vesiosaamisen keskus.

Monimuotoinen ja vetovoimainen
luonto on helposti saavutettavissa ja
antaa hyvinvointia asukkaille ja
toimintamahdollisuuksia yrityksille.

41
ALUEELLISET YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT | KUOPION KAUPUNKI 2018

LIITE 1. YMPÄRISTÖSTRATEGIAN
TOTEUTUMINEN
Ei
toteutunut

TAVOITE

Käynnistynyt

Osittain
toteutunut Toteutunut

1. Hyvän ympäristön tilan säilyttäminen				
1.1. ilmastostrategian toteutus			
1.2. ilmastonmuutokseen varautuminen		

x

x		

1.3. meluntorjuntatoimet			

x

1.4. asuntojen terveellisyys ja turvallisuus			

x

1.5. esteettömyys			

x

1.6. asuntomessujen suunnittelu				

x

2. Monipuolisen ja kestävän kaupunkirakenteen kehittäminen				
2.1. kaupunkirakennesuunnitelman toteutus				

x

2.2. keskusta-asumisen kehittäminen				

x

2.3. lähiöiden kehittäminen			

x

2.4. keskustan palvelujen vahvistaminen			

x

2.5. lähiöiden palvelujen kehittäminen/autottomuus			

x

2.6. kyläalueiden kehittäminen			

x

2.7. suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat			

x

2.8. viheraluesuunnitelma ja viherverkoston jatkuvuus		

x		

3. Ympäristövastuun vahvistaminen				
3.1. ympäristöasiat opetussuunnitelmissa			

x

3.2. ympäristöviestintäsuunnitelma

x			

3.3. kuopiolaisen ympäristöopas

x			

3.4. hallintokuntien ympäristöohjelmat			

x

3.5. ympäristöaiheiset tapahtumat				
3.6. henkilöstön ympäristötekojen palkitseminen			

x

x

4. Ympäristön huomioon ottaminen suunnittelussa ja päätöksenteossa				
4.1. hankkeiden vaikutusselvitykset			

x

4.2. vaikutusarviointia koskeva ohjeistus				
4.3. kestävän kehityksen arviointimittaristo 			

x

x

4.4. tärkeiden alueiden maanhankinta				

x

5. Luonnonvarojen kestävä käyttö				
5.1. ilmastostrategian toteutus (energiatehokkuus)				

x

5.2. kaukolämmön edistäminen				

x

5.3. energiatehokkuus perusparannuskohteissa				

x

5.4. uusiutuvien energianlähteiden käyttö energiantuotannossa			
5.5. lajitellun jätteenkäyttöä koskeva selvitys

x

x			

5.6. HYMONETin käyttöönotto kaikissa hallintokunnissa			

(x)

5.7. tehokas logistiikka				

x

5.8. sähköisen asioinnin tehostaminen				

x

5.9. materiaalien hyötykäyttö/materiaalipörssi			

x		

5.10. jätestrategian toteutus			

x

6. Ympäristöosaamisen edistäminen ja soveltaminen				
6.1. ympäristöosaamisen vastuutahot				

x

6.2. yhteistyö- ja esittelytilaisuudet				

x

6.3. tietopankki ympäristöosaamisesta			

x

6.4. uudet ympäristöteknologiahankkeet			

x

				
				

42
ALUEELLISET YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT | KUOPION KAUPUNKI 2018

LIITE 2. KUOPION ILMASTOPOLIITTISEN
OHJELMAN 2009-2020 TAVOITTEET
JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
TAVOITE 1: Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuoteen 2020 mennessä
40 % vuoden 1990 tasoon verrattuna

TOTEUTUMINEN:
•V
 uoden 2016 CO2-raportin ennakkotiedon mukaan kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet
35 % vuoden 1990 tasosta.
• Kaupunkirakenteen energiatehokkuutta on edistetty eheyttämällä ja täydentämällä.
•Y
 hdyskuntarakennetta ja palveluja koskevien hankkeiden ja päätösten, sekä muiden merkittävien
hankkeiden ja päätösten, energiatehokkuus ja vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin on selvitetty
suunnitteluvaiheessa.
•K
 untaliitosten yhteydessä on pyritty säilyttämään paljon liikennettä aiheuttavat peruspalvelut liitettävän
kunnan kuntakeskuksessa. Myös hajautettu palvelutarjonta on pyritty säilyttämään vanhoilla asuinalueilla.
• Kasvihuonekaasupäästöjen laatua sekä määrää on seurattu systemaattisesti.

TAVOITE 2: Kaupungin omien toimintojen energiankäyttö vuonna 2016
on vähentynyt vähintään 9 % vuoden 2005 tasoon verrattuna*

TOTEUTUMINEN:
•K
 unta-alan energiatehokkuussopimuksen vuosiraportoinnin 2016 perustella kaupungin omien
toimintojen energiankäyttö on tehostunut yli 10 % vuoden 2005 tasoon verrattuna.
•K
 uopion kaupungin energiatehokkuussopimuksen toimeenpanosuunnitelman mukaiset toimenpiteet
on toteutettu niiltä osin, kun se on ollut taloudellisesti ja teknisesti kannattavaa. Uuden energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman laadinta on loppusuoralla.
•E
 nergiankulutusta (sähkö, vesi, lämpö) on seurattu systemaattisesti uusinta tekniikkaa
hyväksikäyttäen ja seurantatietoa on hyödynnetty aktiivisesti energiankäytön tehostamisessa.
•V
 anhojen rakennusten energiatehokkuutta on parannettu peruskorjausten ja remonttien
yhteydessä, ja uudisrakentamisessa on edistetty matalaenergiaratkaisujen käyttöä.
* Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa kaupunki sitoutui vähentämään oman toimintansa
energiankulutusta 9 % eli 18,91 GWh koko sopimuskaudella 2008-2016. Kuopion kaupunki liittyi
uuteen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 14.10.2016, joka koskee vuosia 2017-2015.

TAVOITE 3: Liikenteestä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet.
Kevyt- ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia vaihtoehtoja

TOTEUTUMINEN:
•K
 evyen- ja joukkoliikenteen olosuhteita on parannettu ja palvelutasoa, sujuvuutta
sekä houkuttelevuutta lisätty.
• Kaupungin omista toiminnoista aiheutuvia liikenteen päästöjä on vähennetty.
• J oukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Kuopion ja Siilinjärven joukkoliikenteen kokonaismatkustajamäärä kasvoi vuonna 2016 jopa 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Alueella tehtiin
matkoja kaikkiaan 6 miljoonaa.
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TAVOITE 4: Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisätty

TOTEUTUMINEN:
•U
 usiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisätty merkittävästi 2010-luvun aikana. Vuonna
2010 puupolttoaineiden osuus Kuopion Energian energiantuotannosta oli 4 % ja vuonna 2016 53 %.
• Kaupungin omissa toiminnoissa on edistetty uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.

TAVOITE 5: Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kuopion kaupungin toimintoihin
on tunnistettu ja niihin on varauduttu

TOTEUTUMINEN:
•M
 aankäytön suunnittelussa on varauduttu tulvariskeihin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset
huomioidaan yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa.
•L
 iikenneväylien rakentamisessa ja kunnossapidossa on varauduttu sään ääri-ilmiöihin,
kuten rankkasateisiin.
• Vesihuolto on turvattu myös sään ääri-ilmiöiden yhteydessä.
• Rakennusten lämmönsäätelyn muutoksiin ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn on varauduttu.
• Ilmastonmuutoksen aiheuttamat terveysriskit on tunnistettu ja niihin pyritään varautumaan.
• I lmastonmuutoksen vaikutukseton otettu huomioon kaupungin metsätaloussuunnitelmassa ja
puistojen suunnittelussa.

TAVOITE 6: Kaikki ovat tietoisia valintojensa ja toimiensa vaikutuksista
energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

TOTEUTUMINEN:
• Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on otettu huomioon kaupungin yritysten omistajaohjauksessa.
• Ilmastovaikutusten arviointi on sisällytetty vuosittain kaupungin talousarvioon sekä toimintaja taloussuunnitelmaan.
•E
 nergiatehokkuushankkeessa on järjestetty info- ja koulutustilaisuuksia henkilöstölle energian
tehokkaasta käytöstä.
• Henkilöstön ympäristötietoisuutta on lisätty ja hyviä käytäntöjä jaettu ekotukitoiminnan avulla.
• I lmastoon ja energiaan liittyvistä hankkeista, teemaviikoista, yleisötapahtumista ja tavoitteiden
saavuttamisesta on tiedotettu aktiivisesti asukkaita mm. sähköisten näyttötaulujen,
nettisivujen ja mediatiedotteiden kautta.
• Kaupungin tilojen käyttäjiä on opastettu energian kulutuksen vähentämiseen eri keinoin.
• Vuorovaikutusta ilmastonmuutoksen kannalta tärkeimpien yritysten ja sidosryhmien kanssa on lisätty.
• I lmastonmuutos ja sen hillintä sekä energian tehokas käyttö on sisällytetty opetukseen kaikilla
koulutustasoilla osana ympäristökasvatusta.
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