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Ajankohtaiset asiat
• Kaupunkirakennelautakunta kokoukset
– Nostoja päätöspöytäkirjoista pvm. 30.10., 20.11., 4.12.

• Kuopion seudun joukkoliikenteen kilpailutus
• Kysymyksiä

Kaurala 30.11.
Linkki pöytäkirjaan
• Tiedonanto asemakaavojen vireilletulosta
– Myllykatu 8 ja Hapelähteenkatu 31,33 ja 35
http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pyaQG
• Täydennysrakentamismahdollisuuden tutkiminen pääosin
asumis- ja hoiva-asumiskäyttöön
– Kotkankallio ja Niiralan Teboil
http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pyFza
• Niiralan Teboilin rakennuksen säilyttäminen
arvokkaimmilta osin
• Yleisradion ja Kiinteistö Oy Kotkankallionkatu 11
käyttötarkoituksen muutos asumispainoitteisemmaksi
• Korttelin pihajärjestelyt ja pysäköinti
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Kaurala 20.11.
Linkki pöytäkirjaan
• Tiedonanto asemakaavojen vireilletulosta
– Puijonlaakson keskus
http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pAtA9
• Tutkitaan Puijonlaakson keskuksen
täydennysrakentamista Kiekkotien nykyisille liike-,
toimisto- ja yleisten rakennusten sekä
autopaikkojen korttelialueille myös asumista
• Puijon Kirkon tontilla tutkitaan seurakunnan
nuorisotilan purkamista ja korvaamista
rakennuksella, johon sijoittuisi hallintotiloja
• Tutkitaan alueen pysäköintijärjestelyjä ja
Taivaanpankontien, Sammakkolammentie ja
Kiekkotien liikenne-, katu- ja liittymäjärjestelyjä

Kaurala 20.11.
Linkki pöytäkirjaan
• Tiedonanto asemakaavojen vireilletulosta
– Tahkovuori Panorama Sky
http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pBeW1
– Tutkitaan lakialueella sijaitsevan Panorama Sky rinneravintolan
toimintojen laajentamista
– Tarkoituksena mahdollistaa pienimuotoinen kylpylä ja mökkikylä
– Tutkitaan samalla, miten ratkaista alueen liikenne, huoltoajo ja
paikoitus

• Asemakaavan muutosehdotus:
– Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22
http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pBKEt
– Täydennysrakentaminen
è kh ja kv
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Kaurala 20.11.
Linkki pöytäkirjaan
• Ranta-asemakaavaehdotus,
Viitaniemi
– Rantarakennuspaikkoja
rakentamiseen soveltuviin kohtiin
alueen luonto- ja maisema-arvot
huomioiden
è kh ja kv

• Lausunto tiesuunnitelmasta Vt 5 Savilahden
ramppi ja Iloharjuntie
• Valkeisenkatu välillä Sairaalakatu – Rovastinkatu
nähtäville asettaminen
– Ollut nähtävillä 25.11. -11.12.

Kaurala 4.12.
Linkki pöytäkirjaan
• Asemakaavan muutosehdotus /
Taivaanpankontie 25
http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pEjjA

• Tiedonanto asemakaavamuutoksen
vireilletulosta / Vuorikatu 21
(Keskisuomalainen Oyj)
http://karttapalvelu.kuopio.fi/link/pEPYn
Tutkitaan käyttötarkoituksen muutos
asumiskäyttöön ja rakentamistehokkuuden
kasvattamisen mahdollisuus
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Kaurala 4.12.

Ohjelman sisällysluettelo

Esimerkki kohdekortista

Linkki pöytäkirjaan
• Asetettu nähtäville
– Satama- ja
venepaikkaohjelma
• Työvälin satama- ja
venepaikkojen hallissa
• Apuna
suunnitteluresurssien ja
investointien
aikataututtamiseen
• Jakaa tietoa satamien ja
venepaikkojen palveluista
ja saavutettavuudesta
• Päivitys 10 vuoden välein

Kaurala 4.12.
Linkki pöytäkirjaan
– Hiltulanlahden uimapaikan ja Jokelanpuiston yleissuunnitelma
• Uimapaikka, nurmialue, ulkogrilli,
pöydät,penkkejä
• Kuivakäymälä
• pelikenttä
• kivituhkapintainen10 paikkainen
pysäköintialue, 1 LE paikka
• Pyöräpysäköinti
• Valaistus
• Esteetön kulku alueelle (perustaso)
• Ranta jyrkkä => ei ole esteetön
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Kaurala 4.12.
Linkki pöytäkirjaan
– Mölymäen alueen 2-vaiheen katusuunnitelmat
• Kaartokatu välillä Aarneenkuja – Auliksen aukio
• Jatkettu Kaartokadun suunnittelua
• Nähtävillä 31.12. saakka
– Lestitie (Karttula)
• Katu- ja vesihuoltosaneeraus, uutena hulevesiviemäri
• Katupoikkileikkaus säilyy nykyisellään
• Nähtävillä 31.12 saakka

Kuopion seudun joukkoliikenteen kilpailutus
• Kohteiden 3 ja 4 kilpailutus keväällä 2020, liikennöinti alkaa 06/2020
– Kriteerinä kaikkiin autoihin invaramppi

• Muut kohteet kilpailutettu aiemmin
è Kesäkuussa 2020 kaikissa autoissa, myös vara-autoissa tulee olla invaramppi
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Tiedotettavaa, kysymyksiä
• Erillispalaveri liikennevalojen äänistä 19.11.
– Muistio liitteenä

• Kauppakadun ohjaavista laatoista kokemuksia
– Etäisyys kiinteästä rakenteesta (esim. rakennukset)
– Uran tuntuma talvikunnossapidon aikana ja jälkeen
– Riittääkö rännikadulla vain toiselle puolelle ohjaava laatta, toiseen reunaan?
Nyt suunnittelupöydällä Museokadun katumiljöösuunnitelma

Kiitos!
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Tapaaminen liikennevaloasioista 19.11.2019 klo 9.00-10.10
Pohjois-Savon Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 23)
Katja Heinonen
Tuomo Burman
Virpi Sourunjärvi
Hanna Myllynen
Jouko Häyrinen
Keskusteltiin liikennevaloista. Keskustelussa esille tulleita asioita:
• Palautteen perusteella koputtava ääni liikennevalojen ääniopasteissa on parempi. Sovittiin, että
kaupunki käynnistää muutostyön, jotta kaikissa risteyksissä otetaan käyttöön sama koputtava ääni.
• Kaikki yhden risteyksen suojatiet on syytä ohjata samalla koputtavalla äänellä. Kaksi eri ääntä
sekoittaa tilannetta.
• Näkövammaiset kulkevat usein Tulliportinkadulla Kuninkaankadun ja Maaherrankadun risteyksissä.
Niissä ääniopastimet ovat liian hiljaisia ja kadun ylittäminen on siksi vaikeaa. Sovittiin, että nämä
risteykset tarkistetaan ja säädetään nopealla aikataululla. (Palaverin jälkeen huomioitu: Jos nykyisiä
summereita ei voi muuttaa koputtaviksi, ne vaihdetaan uusiin.)
• Kaupunki toivoo saavansa palautetta ääniopastimien vioista ja puutteista. Niitä ei voida valvoa
kaukokäyttöisesti, joten huoltomiehet eivät voi tietää, missä tarvitaan korjausta. Tätä palautetta
varten olisi tarpeen olla yleinen s-postiosoite, jonka kautta tieto menisi huoltomiehille. Katjalle
toimitetaan asentajien sähköpostiosoitteet/ puhelinnumerot, jonne Katja voi ilmoittaa havaituista
vioista tai puutteista ”suodatetusti”.
• Kaupunki tähdentää liikennevaloasentajille, että kaikkien huoltotoimenpiteiden yhteydessä
tarkistetaan myös painonappien ja ääniopastimien toiminta.
• Nykyiset ääniopastimet ovat teoriassa taustamelun mukaan säätyviä, mutta käytännössä opastimet
eivät kuitenkaan aina näin toimi.
• Kaupungille tulee varsinkin kesäisin palautetta liian kovaäänisistä summereista. Kaupunki yrittää
säätää äänen sellaiselle tasolle, että ääni kuuluisi päiväliikenteen aikaan, mutta ei häiritsisi
lähiasukkaita hiljaisina hetkinä.
• Helsingissä on käytössä valo-ohjaamattomassa liittymässä äänimajakka. Se on kuitenkin huono ja
vain sekoittaa, mihin suuntaan pitää kulkea. Samanlaisia ei toivota Kuopioon.
• Keskusteltiin summereissa olevista nuolikuvioista. Ne ovat tärkeitä suojatien laidoilla,
keskikorokkeella ei tarvetta.
• Jos liikennevalot ovat toiminnassa ympärivuorokauden, ääniopastimienkin pitää toimia. Niitä ei saa
vaimentaa yöksi.
• Toive on, että liikennevalot ovat aina toiminnassa. Keskustelussa todettiin, että siihen suuntaan
ollaan menossa. Tavoitteena on, että keskustassakin voitaisiin käyttää erillisohjelmia, jolloin
hiljaisen liikenteen aikaan ei tulisi turhia viivytyksiä. Nykyiset kaapeloinnit eivät vielä mahdollista
tätä. Edetään kuitenkin pikkuhiljaa tätä kohti. Yöaikaan äänen tason sääntöön pitää kiinnittää
erityistä huomiota.
• Nykyisin katutyömaista yms. tulee hyvin tietoa näkövammaisille.
• Jatkossa kaupunki tiedottaa myös uusista liikennevaloista tai muutoksista vanhoihin risteyksiin.

