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Ajankohtaiset asiat
• Kirjaston väliaikainen luiska on valmis ja käytettävissä. Luiskan
läheisyyteen tulee inva-paikkoja. Museokadun puolelta poistuu
esteetön sisäänkäynti vko 10 alussa
• Inva pysäköinti
• Sammakkolammen ympäristön suunnittelutilanne
• Kaupunkirakennelautakunta 6.2.
• Kaupunkirakennelautakunta 27.2.
Pöytäkirjat https://www.kuopio.fi/kaupunkirakennelautakunta

• Puijonkadun katusuunnitelmaehdotus
• Kuikkalammen korttelileikkipuisto
• Matkakeskus

Inva pysäköinti
• Kuopiossa pysäköinninvalvonta tulkitsee lakia niin, että tunnuksella
on oikeutettu pysäköimään:
– pysäköintikieltoalueella, jos pysäköinnistä ei ole ilmeistä vaaraa tai
kohtuutonta haittaa muulle liikenteelle
– kiekkopaikalla asetettua rajoitusta pidempää
– maksutta maksullisella pysäköintipaikalla.

• Jos paikka on merkitty jollekin tietylle ryhmälle (’asianmukaisella
tunnuksella varustetut ajoneuvot’), niin silloin ei ole kysymyksessä
maksullinen paikka, tai kiekkopaikka tai pysäköintikieltoalue eli ei
ole oikeutta pysäköidä inva tunnuksella.
• Lisäksi yksityiset pysäköintialueet è omat käytännöt
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Inva pysäköinti
• Pykälät:
– Tieliikennelaki: (28b § ja 28 c§)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267
– Tieliikenneasetus:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182?search%5Btype%5D=p
ika&search%5Bpika%5D=tieliikenneasetus

• Minilexin sivuilta: https://www.minilex.fi/a/vammaisenpys%C3%A4k%C3%B6intilupa

Sammakkolampi
• Tavoitteena leppoisa ja
vihreä lähipuisto arjen
elämyksille
– Alue, jossa on laadukas ja
esteetön infra, toimintaa läpi
vuoden, alue on tunnistettava
ja saavutettava sekä
luonnonympäristö on
monimuotoinen.

• Suunnitelmaluonnoksen
esittely maalis- tai
huhtikuun kokoukseen?
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Kaurala 6.2.: Investointikohteet
– Painopisteenä tonttitarjonnan varmistaminen
• Asuinrakentaminen: Hiltulanlahti, Kuikkalampi
– Matkustajasataman laajennus
– Savilahden alueen aloittaminen, kestää useita vuosia
– Keskustassa saneerataan Kuninkaankatu välillä Kauppakatu-Minna
Canthinkatu ja Museokatu välillä Kauppakatu-Tulliportinkatu
– Hannes Kolehmaisen kadun uusimistöitä yhteistyössä Kuntolaakson
rakentajien kanssa, samassa yhteydessä muutostöitä Suokadulla
– Käynnistetään Kuopionlahden asemakaavan edellyttämät verkostosiirrot
Kuopionlahdella, Puijonkadulla ja Koljonniemenkadulla
– Julkulassa Pajulahdentien saneeraus
– Snellmanninpuiston ja Liikennepuiston saneeraus jatkuu

Kaurala 6.2.: Investointikohteet
– Puijon urheilualueen rakentaminen jatkuu
• Reitistöjen parantaminen
• Jalkapallokentän peruskorjaus ja laajennus
– Lippumäessä tekojääradan jäähdytyslaitteiston käyttöönotto
– Neulamäessä urheilukentän peruskorjaus
• Pesäpallokentälle tekonurmi
• Tenniskentän muutostyö
• Pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä
– Juankoskella jatketaan Paasikoskentien töitä ja saneerataan tori
– Nilsiässä jatketaan Paavontie, Tiirantien ja Länsityie saneerausta
http://publish.kuopio.fi/kokous/2019546263-6-1.PDF
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Kaurala 6.2. Vanhan varikon asemakaavan muutosehdotus
• Asemakaavan muutosehdotuksessa
mahdollistetaan
– Opetustoimintaa palvelevien rakennuksien
sijoittuminen alueelle (Savonian ja
Liikuntatapahtuma
keskus
SAKKYn uudet toimitat)
– Yhteiskäyttöinen väestönsuoja- ja
liikuntatapahtumakeskus kallioluolastoon
– Asevarikon kiinteistöstä työpaikka-alue ja
kaksi yhteiskäyttöistä pysäköintilaitosta
– Uusi kokoojakatu Neulamäentien ja
Neulaniementien välille (Sarastuskaari) ja
Yritysalue ja
sitä täydentävät tonttikadut, jalankulkupysäköintilaitos
ja pyöräilyverkosto, muu liikenne- ja
pysäköintijärjestelyt sekä infraverkostot

pysäköinti
yritysalue

SAKKY

Kaurala 6.2.: Lehtorinteen asemakaavan muutos
• Uusi kerros- ja rivitaloa-alue
– N. 1400 – 1600 asukasta

• Joukkoliikenteestä siirtyy osa
linjoista kulkemaan uuden
alueen kautta syksyllä 2019
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Kaurala 6.2. Petosenpuiston ja Neulamäen
pesäpallokentän yleissuunnitelmat
• Korttelileikkipuisto Jynkässä
– Leikin perustoiminnot, toteutussuunnittelu
alkanut

• Neulamäki
– Pesäpallo- ja tenniskenttä hiekkatekonurmelle
– Pysäköinti ja liikennejärjestelyt (2 kpl LE)

Inclusive design malli (Lappset)

Kaurala 27.2.: Pyöräilyn edistämisohjelma
• Visio: luonnollinen arjen
valinta, luonnonvoima, joka
näkyy ja kuuluu kaikille
• 19 toimenpidettä vv. 20192023
– Mm. verkostotarkastelu,
pyöräpysäköinnin ja talvihoidon
kehittäminen, selvitetään
pyöräilymääriä, ohjeistuksia
työmaille väliaikaisille
järjestelyille
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Kaurala 27.2.: Yliopistonrannan asemakaavan
muutosehdotus
• On ollut aiemmin nähtävillä,
saatujen lausuntojen ja
muistutusten pohjalta tehty pieniä
korjauksia è hyväskymiskäsittely

Kaurala 27.2.: Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit
sekä hotelli- ja kongressikeskus
• Jaettu kahteen eri asemakaavaan
• Toteuttamismalli hotelli- ja
kongressikeskukselle, Musiikkikeskuksen
ympäristölle ja ranta-alueille, mahdollistaa
taidelukio Lumitin toteuttamisen
• Yleisötilaisuus 19.3. klo 17 valtuustosalissa
(Suokatu 42 B), Kohtaamossa 12.3. klo 9-15
• Kaavaehdotus nähtävillä kaupungin
verkkosivuilla ja Kohtaamossa 11.3.-24.3.
klo 9-15.
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Kaurala 27.2.: Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit
sekä hotelli- ja kongressikeskus

havainneaineisto

Puijonkatu
• Liittyy Kuopionlahden asemakaavamuutokseen
• Katusuunnitelman eteneminen kaavan etenemisen mukaisesti
– todennäköisesti 10.4. tai 24.4. kaupunkirakennelautakunnassa
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Kuikkalammen korttelileikkipuisto
• Käynnistyy yleissuunnitelma
• Ys lautakuntaan arvioilta syksyllä 2019
• Toteutussuunnittelu 2019-2020
• Toiveita pintamateriaaleihin?
– Kokemuksia esim. Hapelähteenpuistosta
• sininen alusta valettavaa
• iso pelikenttä hiekkatekonurmea
• Käytävät kivituhkaa
• Pieni pelikenttä ympäristöineen asfalttia

• Muita toiveita?

Matkakeskus
• Suunnittelu käynnissä
• Suunnitelman läpikäynti?
–
–
–
–

Esteettömät reitit
Ohjaavat laatat
Liikuntarajoitteisten avustuspisteet
Viitoitus ja opastus
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