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Sisältää kaavoituskatsauksen

KAAVOITUSKATSAUS

KAAVOITUSKATSAUS

Kaavoituskatsaus
Kotikaupunkisi kasvaa ja kehittyy

sekä keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisessa. Kaupunkikeskustan
elinvoiman lisäämiseksi laaditaan torin
länsilaidan yleissuunnitelma yhdessä
alueen kiinteistönomistajien ja toimijoiden kanssa. Tärkeimmät asuntotuotannon kohteet sijoittuvat Savilahteen,
keskustaan ja Puijonlaaksoon ja pientalojen osalta Hiltulanlahteen. Kasvavan
Kuopion tärkein kehittämisalue on Savilahti, jota kehitetään laajapohjaisena
kaupungin ja eri toimijoiden yhteistyöhankkeena. Yritystontteja kaavoitetaan
Matkukseen ja Tasavallankadun varteen. Matkailua vahvistetaan Tahkovuorelle sijoittuvilla kaavamuutoksilla.
Korona-aika on vaikuttanut myös
kaupunkisuunnittelun toimintatapoihin.
Erityisesti asukkaiden osallistuminen
suunnitteluun on haastanut meidät. Yritämme löytää uusia osallistumisen keinoja, jotta mahdollisimman moni voisi olla mukana suunnittelussa ja saada
tietoa käynnissä olevista hankkeista.

Kuopion kaupungin kaavoitus painottuu vuoden 2021 aikana kaupungin
strategian mukaisesti kasvun ja elinkeinoelämän edellytysten luomiseen,
tonttien monipuoliseen ja riittävään
tarjontaan, täydennysrakentamiseen
sekä Savilahden ja keskusta-alueen
kehittämishankkeisiin.
Kuopion kaupunkiseutu ja Lahden
sekä Jyväskylän kaupunkiseudut ovat
päässeet mukaan valtion ja kaupunkiseutujen väliseen MAL-sopimusmenettelyyn (Maankäyttö, Asuminen, Liikenne), jossa valtakunnan neljä suurinta
kaupunkiseutua ovat olleet jo vuosia.
Sopimus perustuu Kuopion kaupunkiseudun kuuden kunnan, Pohjois-Savon
liiton ja valtion yhteiseen tahtotilaan
seudun kehittämisestä.
Osana MAL-sopimuksen toteutusta
käynnistetään seudun rakennemallityö
eli kaupunkiseutusuunnitelma, jossa
luodaan suuntaviivat kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen, liikennejärjes-

telmän, maankäytön ja viherverkon
kehittämiselle pitkälle 2030-lukua.
Pohjois-Savon liitossa on käynnissä maakuntakaavan 2. vaiheen tarkistustyö ja viimeiset keskeiset selvitykset ovat olleet valmisteilla tai
tehtävänä vuoden 2020 aikana. Kaksi
kehitysvisiota esittelevä luonnos tullee
esille keväällä 2022. Kuopion kaupunki
on osaltaan mukana maakuntakaavan
laadinnassa.
Strategisessa maankäytön suunnittelussa pääpaino on keskeisen kaupunkialueen rakenteen toiminnan ja laajenemissuuntien suunnittelun edistämisessä.
Keskustassa tuetaan yritystoimintaa,
asumista ja palveluita, Kelloniemessä
tutkitaan asumisen ja yritystoiminnan
hybridirakennetta ja Vanuvuoressa asumisen ja palveluiden laajentumista. Palveluverkon suunnittelua pohjustetaan
päivittämällä väestöennusteet.
Asemakaavojen pääpaino on nykyisen kaupunkirakenteen tiivistämisessä
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Asuntorakentaminen on viime vuosina ollut Kuopiossa vilkasta ja painottunut
vahvasti kerrostalorakentamiseen. Kaupunki on luovuttanut aktiivisesti kerrostalotontteja rakentajille ja tontteja on tällä hetkellä tarjolla kaupungin omistamilla
maa-alueilla melko niukasti.
Kerrostalotonttien tarjonta on kuitenkin lähivuosina paranemassa, sillä esimerkiksi vuosina 2022–2023 rakentamiseen osoitetuilla Lehtoniemen Lehtorinteen sekä
Savilahden alueilla on vireillä tai hyväksymiskäsittelyssä asemakaavatöitä uusien
tonttien luomiseksi kaupungin omistamille alueille. Tonttitilanteen parantuminen
edellyttää kuitenkin jo valmisteilla olevien asemakaavojen voimaantuloa.
Rivitalotontteja on tarjolla vielä Savolanniemen, Rautaniemen, Keilanrinteen,
Petosen sekä Hiltulanlahden alueilla, mutta vapaita tontteja on tällä hetkellä
kohtalaisen vähän.
Kuopion keskeisen kaupunkialueen asemakaavoissa on noin 100 vapaata kaupungin omistamaa omakotitonttia, joista Saaristokaupungissa on käytettävissä
noin 20 ja Hiltulanlahdessa noin 20 vapaata tonttia vuonna 2021 käynnistyvään
rakentamiseen. Loput Hiltulanlahden asemakaavoitetuista II-alueen tonteista
otetaan käyttöön ja rakennetaan vuonna 2022 tai myöhemmin. Keskeisellä kaupunkialueella omakotitontteja on tarjolla arviolta noin kahdeksi vuodeksi.
Kurkimäen, Karttulan, Melalahden, Vehmersalmen, Nilsiän, Maaningan sekä Juankosken asemakaavoitetuilla ja yleiskaavoitetuilla alueilla on yhteensä noin 230
kaupungin omistamaa omakotitonttia ja rakennuspaikkaa.
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Käyttöönotettavat alueet
vuosina 2021–2025

ASUNTOTUOTANTO
Asuntotuotannon eteneminen
aloitusvuoden mukaan

SORSASALO

Täydennysrakentaminen
käynnissä
2021

Hyvän elämän pääkaupunki
rakentuu - hankkeita vuosille
2021–2025

2022
2023
2024

PÄIVÄRANTA

2025 (tarkentuu myöhemmin)
2017
Käyttöönotettavat
palvelu-, ja yritysalueet.

2017

JULKULA

Selvitysalue:
Alueen rajaus, maankäyttö ja/tai hankkeiden
käynnistyminen tarkentuu
myöhemmin.

KELLONIEMI

2024

Ruutukaavakeskustan
jatkuvan kehittämisen alue.

2021
PUIJONLAAKSO
2023

SAVILAHTI

2022

KUOPION
PORTTI 2022
2021 2018
ITKONNIEMI
2014
MALJALAHTI
2018

2022

2019
MÖLYMÄKI

2018

2018
SÄRKINIEMI
LEHTORINNE
2022
KIVILAMPI
2023

PIENI
NEULAMÄKI

KAIVANNONLAHTI 2017

KUIKKALAMPI
2019

JYNKKÄ
2018

HEPOMÄKI

2018
PETONEN
PITKÄLAHTI

MATKUS

2018
2015

VANUVUORI

KEILANRINNE
2016

Kuopion kaupunkirakenne, joka
tarkoittaa asumisen, työpaikkojen, palveluiden sekä liikenneväylien muodostamaa kokonaisuutta,
täydentyy ja laajenee uuden asuntorakentamisen seurauksena vuosittain. Tavoitteena on 1 200 uuden
asunnon valmistuminen joka vuosi.
Kuopio tarjoaa myös yrityksille monipuolisia sijoittumisvaihtoehtoja.
Kartta esittää keskeisellä kaupunkialueella Sorsasalosta Hiltulanlahteen, vuosina 2021–2025 alkavat
asuntorakentamisen alueet ja käyttöönotettavat yritystonttialueet.
Täydennysrakentamisen merkittävänä painopisteenä on nykyisen
kaupunkirakenteen täydentäminen
keskustaan ja sen lähialueille sekä
Saaristokaupungin rakentuminen.
Lisäksi uusia asuntoja rakentuu Päivärannan, Julkulan, Särkiniemen,
Jynkän ja Petosen alueille. Hiltulanlahden uudet pientaloalueet ovat
rakentuneet vuodesta 2015 lähtien.
Ruutukaavakeskustaa kehitetään
jatkuvasti. Asuntokantaa uudistetaan keskustan kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen. Keskusta-alueella edistetään
jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia rakentamalla uusia pyöräväyliä sekä kehittämällä kävelykeskustaa ja talvikunnossapitoa.
Kartalla esitetyt selvitysalueet
osoittavat kaupunkirakenteen tulevia kehityssuuntia. Näitä alueita
ovat Sorsasalon länsipuoli, Kelloniemi, Pieni-Neulamäki, Hepomäki ja Vanuvuori. Alueiden rajaaminen, maankäyttö ja mahdollinen
hankkeiden käynnistyminen tarkentuu myöhemmin.

HILTULANLAHTI
2023

KH 15.6.2020, tarkistettu 20.11.2020.
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Aikataulutavoitteet ja kaava-alueiden rajaus saattavat muuttua työn kuluessa.
Lue lisää suunnitelmista www.kuopio.fi/strateginen-maankaytto
1 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA
Suunnittelualueena on keskustan ruutukaava-alue sekä Hatsalan ja Keskuskentän alueet. Keskeisiä asioita ovat rakentamisen tehokkuuden ja
eri maankäyttömuotojen tarkistaminen, visuaalisen ympäristön parantaminen sekä kaupallisen keskustan
ja liikenneolosuhteiden kehittäminen.
Osayleiskaavassa luodaan periaatteet
asemakaavoitukselle ja muulle yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna 2001
oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion
keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa.
Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos valmistuu keväällä 2021 ja kaavaehdotus syksyllä 2021.
Jaana Kostiainen, 044 718 5436
2 KELLONIEMEN OSAYLEISKAAVA
Suunnittelualueena on Kelloniemi.
Osayleiskaavassa määritellään asunto- ja työpaikkarakentamisen sekä
virkistysalueiden periaatteet, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö ja liikenteen

perusratkaisut. Osayleiskaava ohjaa
jatkossa alueen asemakaavoitusta ja
muuta yksityiskohtaista suunnittelua.
Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna 2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion keskeisen kaupunkialueen
yleiskaavaa. Tavoiteaikataulun mukaan
kaavaluonnos valmistuu keväällä 2021
ja kaavaehdotus loppuvuodesta 2021.
Sonja Tilaeus, 044 718 5432
3 SORSASALON OSAYLEISKAAVA
Suunnittelualue kattaa Kuopion keskeisen kaupunkialueen pohjoisimmat
osat Siilinjärven kuntaan saakka. Kaavan tarkoituksena on tutkia Sorsasalon
alueen kehittämismahdollisuudet teollisuutta tukevaksi alueeksi. Osayleiskaava ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista
suunnittelua. Osayleiskaavassa muutetaan vuonna 2001 voimaan tullutta
keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa
Sorsasalon osalta. Tavoiteaikataulun
mukaan alueella tehdään pohjustavia
selvityksiä vuoden 2021 aikana.
Heli Laurinen, 044 718 5430

MIKÄ KAAVOITUS?

Kaavoitus on alueiden käytön ja rakentamisen sääntelyä, jolla ohjataan sitä miten eri toiminnot ja palvelut kuten asuminen ja yritykset, sijoittuvat kaupungin
alueelle. Kaavoituksella pyritään luomaan edellytykset
hyvälle sekä elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle.
Hyvin suunnitellut kaavat sekä toimiva yhdyskuntarakenne ja palvelevat liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.
Suomessa kaavoitus jakaantuu kolmeen eri kaavatasoon: Maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja asemakaavaan. Yleis- ja asemakaavat laaditaan kunnassa.
Maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa, yleiskaava
asemakaavaa ja asemakaava rakentamista
Maakuntakaava on ylin kaavataso, joka määrittää
alueidenkäytön maakunnalliset kysymykset. Yleiskaava sen sijaan määrittää alueiden käytön päämäärät ja
yleistasoiset suunnitelmat kuntatasolla, kuten asuina-
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4 VANUVUOREN OSAYLEISKAAVA
Suunnittelualueena on Kuopion keskeisen kaupunkialueen eteläisimmät osat
Vanuvuoren lähistöllä. Osayleiskaavassa määritellään asuntorakentamisen
sekä suojelu- ja virkistysalueiden muodostamisen periaatteet. Lisäksi selvitetään, miten alue liittyy olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, rajataan
rakennettavat alueet ja selvitetään
kortteleiden tuleva käyttö sekä liikenteen perusratkaisut. Osayleiskaava
ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Osayleiskaavassa tarkennetaan vuonna 2001 oikeusvaikutteiseksi
tullutta Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa Vanuvuoren lähiympäristön osalta. Tavoiteaikataulun
mukaan kaavaehdotus tulee hyväksyntään keväällä 2021.
Marika Huovinen, 044 718 5435
5 KURKIMÄEN OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaava sisältää Kurkimäen, Pellesmäen ja Vehmasmäen alueet. Kaavan tavoitteena on ohjata alueiden

lueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainnin. Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavat.
Lisäksi yleiskaava ohjaa asemakaavoja, jotka ovat yksityiskohtaisimpia kaavoja. Asemakaavat määrittävät
maankäytön ja rakentamisen periaatteet ottaen huomioon
paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän
rakentamistavan sekä muut yhdessä sovitut tavoitteet.
Asemakaavassa määritellään myös alueiden tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä
tavalla. Kaavassa määritellään esimerkiksi rakennusten
sijainti, koko ja niiden käyttötarkoitus. Ranta-asemakaavalla voidaan ohjata loma-asutuksen järjestämistä,
ja kaavan laatimisesta huolehtii maanomistaja. Kaupunginvaltuusto hyväksyy valtaosan asemakaavoista.
Rakentamista ohjaa myös rakennusjärjestys, jonka
määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta, jos kaavassa on
toisin määrätty.

Strateginen maankäyttö
Käyntiosoite:
Suokatu 42 A, 2. krs
(Ajanvaraus on toivottavaa.)

Petäjälammen

9 osayleiskaava
8

Postiosoite:
PL 1097, 70111 Kuopio

Nilsiän keskustan
osayleiskaava

Asiointisähköposti:
kaavoitus(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Sorsasalon
osayleiskaava
Suovu-Palosen
osayleiskaava

3

Kelloniemen

2 osayleiskaava

7
1

5
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Yleiskaavoitus

Vireillä olevat yleiskaavatyöt ja -alueet 1 - 9 esitettynä kartalla.

Keskustan
osayleiskaava

4

Vanuvuoren
osayleiskaava

Kurkimäen
osayleiskaava
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Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavan tarkistus
(Sijoittuvat yksittäiskohteina kaupungin alueelle.)

täydennysrakentamista ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua sekä edistää alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoja. Kaavan tarkoituksena on
päivittää ja tarkentaa vuonna 1986
oikeusvaikutteiseksi tullutta osayleiskaavaa. Tavoiteaikataulun mukaan
kaavaluonnos valmistuu loppuvuonna
2021 ja kaavaehdotus 2022.
Pasi Ronkainen, 044 718 5433
6 RANTA- JA MAASEUTUALUEIDEN
YLEISKAAVAN TARKISTUS
Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaava päivitetään yleiskaavan tarkistuksessa. Tarkistukset kohdistuvat muun
muassa poikkeamislupien aiheuttamiin
muutoksiin ja perustuvat yleiskaavan
toteutumisen jatkuvaan seurantaan.
Tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus valmistuu alkuvuonna 2021.
Jukka Holopainen, 044 718 5418
7 SUOVU-PALOSEN OSAYLEISKAAVA
Kaavassa selvitetään alueen tuleva
maankäyttö, kuten kylä- ja rantarakentaminen, sekä ylikunnallisten retkeily- ja
virkistystarpeiden vaikutukset. Korkein
hallinto-oikeus kumosi osan ympäristöministeriön vahvistamasta Kuopion Länsirannan yleiskaavasta vuonna 1996.
Kumoaminen koski tuolloin A. Ahlström

Oy:n omistamia maa-alueita, joita nyt
laadittava yleiskaava pääasiassa koskee.
Kaavan suunnittelu käynnistyi vuonna
2010 ja kaavaluonnos valmistui 2011.
Tämän jälkeen suunnittelua on laajennettu ja kartoitettu tuulivoimapuiston
mahdollinen sijoittuminen alueelle. Tämän kaavan perusteella tuulivoimaloita
ei osoiteta suoraan toteutettavaksi. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos
valmistuu keväällä 2021 ja kaavaehdotus syksyllä 2021.
Jukka Holopainen, 044 718 5418
8 NILSIÄN KESKUSTAN
OSAYLEISKAAVA
Tavoitteena on luoda edellytyksiä erityyppisille asuinalueille ja edistää
alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoja sekä elinkeinon harjoittamista
alueella. Osayleiskaava ohjaa jatkossa
alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Osayleiskaavassa tarkennetaan erityisesti valtuuston vuonna 1984 hyväksymää
Nilsiän keskustaajaman osayleiskaavaa. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus valmistuu kesällä 2021.
Heli Laurinen, 044 718 5430
9 PETÄJÄLAMMEN OSAYLEISKAAVA
Tarkoitus on päivittää ja tarkentaa

yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen, 044 718 5430
Maaseutualueiden lupa-asiat
aamupäivä (8–12)
Jukka Holopainen, 044 718 5418
ma, ti, ke iltapäivä (12–16)
Pasi Ronkainen, 044 718 5433
www.kuopio.fi/
strateginen-maankaytto

kaavan tavoitteet ja selvittää täydennysrakentamisen mahdollisuudet.
Osayleiskaavassa muutetaan vuonna
2003 voimaan tullutta Petäjälammen
alueen yleiskaavaa. Suunnittelualue
kattaa Tahkon ja Nilsiän keskustan
välisen alueen (Petäjälampi-Sieraniemi-Ruokosalmi). Osayleiskaava ohjaa
jatkossa alueen asemakaavoitusta sekä muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Tavoiteaikataulun mukaan alueella
jatketaan pohjustavia selvityksiä vuoden 2021 aikana.
Heli Laurinen, 044 718 5430

Muut suunnitelmat
KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON
HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA
Kansallisen kaupunkipuiston alueelle laaditaan suunnitelma. Tarkoitus on
tukea alueen uutta kansallista asemaa
hyödyntäen sitä muun muassa matkailussa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja vuorovaikutuksessa asukkaiden
kanssa. Suurin osa suunnittelualueesta on Kallaveden saaristoa. Tavoiteaikataulun mukaan suunnitelmaluonnos
valmistuu 2021 aikana.
Heli Laurinen, 044 718 5430

KUOPIO SUUNNITTELEE JA RAKENTAA 2021

5

KAAVOITUSKATSAUS

KAAVOITUSKATSAUS
SORSASALO

Asemakaavoitus
Aikataulutavoitteet sekä kaavoitettavat alueet saattavat työn kuluessa muuttua.
Lue lisää suunnitelmista www.kuopio.fi/asemakaavoitus

8 VARASTOKATU 3–5
Mahdollistetaan suojelukohteisiin sisältyvien, toimistokäytössä olevien rakennusten muuttaminen asuinkäyttöön
asemakaavan muutoksella. Selvitetään
mahdollisuudet matalamman rakennuskannan korottamiseen.
Asemakaavoitus, 044 718 5096

PÄIVÄRANTA
20

9 PUISTOKADUN
KASARMIKORTTELI
Kartoitetaan entisen kasarmikorttelin, 6-11-1, täydennysrakentamis- ja
kehittämismahdollisuudet. Ehdotusaineisto on nähtävänä alkuvuodesta.
Jaana Keränen, 044 718 5408

KETTULANLAHTI
16

21
JULKULA

23
KELLONIEMI

RAHUSENKANGAS

RYPYSUO
19

17

PEIPPOSENRINNE
14

12
PUIJONLAAKSO

10 MYLLYKATU 8 JA
HAPELÄHTEENKATU 31, 33 JA 35
Selvitetään alueen täydennysrakentamismahdollisuudet sekä sen
muuttaminen pääosin asumiskäyttöön. Ehdotusaineisto on nähtävänä
alkuvuodesta.
Anne Turkia, 044 718 5415

PUIJO
27

MÄNNISTÖ
10

LINNANPELTO
11

ITKONNIEMI
9

MALJALAHTI
3

SAVILAHTI
13

HATSALA
6

VAHTIVUORI

MULTIMÄKI
4

2

7
NIIRALA

KUOPIONLAHTI
5

NEULAMÄKI

VÄINÖLÄNNIEMI
1

26

Havainnekuva Savilahden alueluovutuskilpailun Lohkare-ehdotuksesta. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy.

Käynnissä olevat asemakaavatyöt
Kaavoihin 4, 7-11, 13-14, 16-20, 22-26, 28, 31-33 ja 35 valmistellaan tarvittaessa kaavoituksen käynnistämissopimus
ja/tai maankäyttösopimus. Päätösvaiheessa ja kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi menossa olevat kaavat ovat: Venevälitys, Snellmaninkatu 25, Hotelli- ja kongressikeskus, Tullinkulma, Tahko Club ja Hiltulanlahti. Asemakaavoja ei ole
hyväksytty tai ne eivät ole vielä lainvoimaisia kaavoituskatsauksen kirjoittamisen aikaan.
1 MATKUKSEN LOGISTIIKKA-ALUE
Alueelle kaavoitetaan maakuntakaavan
mukainen logistiikka- ja yhdistettyjen
kuljetusten terminaalialue rautatieyhteyksineen. Kaavaehdotus on tavoiteaikataulun mukaan uudelleen nähtävänä alkuvuodesta.
Anne Turkia, 044 718 5415
2 LINNANPELTO
SOKEAINKOULUN YMPÄRISTÖ
Entisen sokeainkoulun alueelle on tarkoitus mahdollistaa täydennysrakentaminen. Alueella sijaitseville suojeltaville ja säilytettäville kiinteistöille
pohditaan uusia käyttötarkoituksia.
Valmisteluaineisto on tavoiteaikataulun
mukaan nähtävänä alkuvuodesta.
Erja Soranta, 044 718 5431
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3 KIVILAMPI
Tarkoituksena on mahdollistaa asuinrakentaminen Rauhalahteen niin kutsutun Hoksopolin alueelle. Valmisteluaineisto on nähtävänä keväällä.
Jaana Keränen, 044 718 5408
4 HAAPANIEMENTIE 3
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus
mahdollistaa asuintäydennysrakentaminen nykyisen asuinkerrostalotontin
pohjoisosalle. Kaavaehdotus valmistuu
alkuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096
5 NIIRALAN TEBOIL
Selvitetään alueen täydennysrakentamismahdollisuus sekä huoltoasemarakennuksen säilyttäminen. Kaavaehdo-
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tus on nähtävänä keväällä.
Ulla Korhonen, 044 718 5412
6 TAHKOVUORI, PANORAMA SKY
Rinnealueelle on tavoitteena rakentaa
pienimuotoinen kylpylä ja majoitustiloja. Kaavaehdotus on nähtävänä alkuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096
7 PUIJONLAAKSON KESKUS
Tutkitaan täydennysrakentamista mahdollistamalla Kiekkotiellä ja Sammakkolammentiellä sijaitseville liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten sekä
autopaikkojen korttelialueille myös asumista. Samalla kartoitetaan liikenne- ja
pysäköintijärjestelyjä. Kaavan valmisteluaineisto on nähtävänä alkuvuodesta.
Ulla Korhonen, 044 718 5412

11 HAAPANIEMENTIE 10
Tutkitaan tontin 8-73-6 täydennysrakentamista korvaamalla liike- ja toimistorakennus asuinkerrostalolla. Kaavan valmisteluaineisto on nähtävänä
alkuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096

RÖNÖ
18
HAAPANIEM I
8
SÄRKINIEMI
15

KOLM ISOPPI
30

NEULALAM PI
31

LEVÄNEN
24

12 SAVILAHTI, VANHAN
VARIKON POHJOISOSA
Alueelle on tarkoitus sijoittaa asumista, yritystoimintaa ja palveluita mukaan lukien lähipalvelukeskus koululle
ja päiväkodille sekä virkistysalueita. Kaavan valmisteluaineisto on nähtävänä keväällä.
Annika Korhonen, 044 718 5074

LEHTONIEMI
33

JYNKKÄ
25

RAUTANIEMI
37

13 TASAVALLANKADUN
YRITYSALUE
Tarkoituksena on mahdollistaa liikerakentaminen. Kaavamuutos laaditaan
yhtenä tai erillisinä asemakaavoina.
Kaavan valmisteluaineisto on nähtävänä keväällä.
Erja Soranta, 044 718 5431
14 TAHKO BUNGALOWS
Loma- ja matkailupalveluiden rakentamismahdollisuudet selvitetään. Valmisteluaineisto on tavoiteaikataulun mukaan nähtävänä keväällä.
Ulla Korhonen, 044 718 5412

PITKÄLAHTI
35

LITMANEN
32

TAHKO
PIRTTI
34

HILTULANLAHTI

KARTTULA

AINEISTO © KUOPION KAUPUNKI
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KAAVOITUSKATSAUS

KAAVOITUSKATSAUS

15 NILSIÄ, SÄÄSKINIEMENTIE
Kaavanmuutoksen tarkoituksena on
muuttaa valtion hallinnassa oleva liikennealue katualueeksi, jolloin alue
siirtyy kaupungin omistukseen ja kaupungista tulee kadunpitäjä.
Sonja Tilaeus, 044 718 5432

koulun rakentaminen nykyisen koulun viereiselle pallokentälle. Kaavoitus
käynnistyy tavoiteaikataulun mukaan
alkuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096
31 TASAVALLANKATU 19
Niiralan Kulman tavoitteena on korvata nykyiset kerrostalot uusilla. Kaavamuutos käynnistyy loppuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096

16 TAHKON KESKUSTA
Asemakaavan muutoksella tutkitaan täydennysrakentamista majoituksen ja palvelujen osalta Tahkon maankäytön yleissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
Asemakaavoitus, 044 718 5096
17 SIIKANIEMI
Asemakaavamuutoksella selvitetään
teollisuusalueen muuttaminen osittain liike- ja toimistorakentamisalueeksi sekä liikunta- ja matkailupalvelujen
alueeksi. Alueelle halutaan rakentaa
mm. hotelli ja liikuntahalleja sekä liike- ja toimistotilaa. Alueen tarpeet ja
käyttötarkoitukset tarkentuvat kaavatyön aikana. Valmisteluaineisto on
nähtävänä alkuvuodesta.
Anne Turkia, 044 718 5415
18 VUORIKATU 21
Asemakaavan muutoksella tutkitaan
vaihtoehtoja tontin 2-11-7 maankäytön
tehostamiseen ja sen käyttötarkoituksen
muuttamiseksi asuintarkoitukseen. Valmisteluaineisto on nähtävänä keväällä.
Roope Ruhanen, 044 718 5096
19 PUIJONSARVI
Kaavatyössä selvitetään asuinrakentaminen Puijonsarven kärkeen ja tonttien muodostaminen Puijonsarven kärjessä oleville omakotitaloille sekä
tutkitaan ranta-alueella olevien loma-asuntojen tuleva käyttö.
Asemakaavoitus, 044 718 5096
20 SUOKADUN
KESKUSSEURAKUNTATALO
Tutkitaan yleisten rakennusten korttelialueen muuttamista asuinkäyttöön
asemakaavan muutoksella. Valmisteluaineisto on tavoiteaikataulun mukaan nähtävänä loppuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096
21 KARTTULAN KIRKONKYLÄ
Karttulan kirkonkylän asemakaavat
päivitetään kokonaisuudessaan. Kaavamuutoksen on tarkoitus jatkua loppuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096

8

Havainnekuva Lehtorinteen asemakaava-alueesta. Kuva: Kuopion kaupunki

32 VANHA ASEMA,
KONEPAJAN YMPÄRISTÖ
Senaatti Kiinteistöjen tavoitteena on
rakentaa asuin- ja liiketilarakentamista
Vanhan aseman alueelle. Kaavamuutoksen on tavoite käynnistyä keväällä.
Asemakaavoitus, 044 718 5096

33 LAPINLINNANKATU 6
Asemakaavamuutoksen tarkoitus on
selvittää asuin-, liike- ja palvelurakentamisen mahdollisuudet. Kaavamuutos
pyritään käynnistämään alkuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096

Postiosoite:
PL 1097, 70111 Kuopio

35 PUIJON SAIRAALA
Asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa Puijon sairaalan laajeneminen. Kaavamuutos käynnistyy alkuvuodesta.
Roope Ruhanen, 044 718 5096

va. asemakaavapäällikkö
Pauli Sonninen, 044 718 5439

24 SAARIJÄRVEN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN
Selvitetään Saarijärven ostoskeskuksen ympäristön täydennysrakentamismahdollisuudet. Kaavoitus käynnistyy
tavoiteaikataulun mukaan alkuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096
25 SAIRAALAKATU 3
Asemakaavamuutoksen tarkoitus on selvittää asuintäydennysrakentamisen mahdollisuudet ja ratkaista suojelukysymys.
Kaavoitus käynnistyy alkuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096
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Asiointisähköposti:
kaavoitus(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Elinkeinokaavat
Erja Soranta, 044 718 5431
Asemakaavatiedustelut
Roope Ruhanen, 044 718 5096

Kaavojen vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituksen käynnistyessä. Osa uusista
kaavoista sisältyy jo aiempien vuosien kaavoitusohjelmiin, mutta koska niitä ei
ole resursseista tai muista syistä johtuen voitu aloittaa aiemmin tai koska ne
ovat olleet keskeytyneenä riittävän kauan, on ne aloitettava uudelleen.  

23 TORIN LÄNSILAIDAN
KEHITTÄMINEN
Liikekortteleiden kehittämis- ja täydennysrakentamismahdollisuudet selvitetään. Kaavoitus käynnistyy alkuvuodesta.
Jaana Keränen, 044 718 5408

Asemakaavoitus
Käyntiosoite:
Suokatu 42 A, 2. krs
(Ajanvaraus on toivottavaa.)

34 LÄNSI-PUIJON PÄIVÄKOTI
Asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen nykyisen
päiväkodin pihapiiriin. Kaavamuutos
käynnistyy alkuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096

Uudet asemakaavatyöt

22 SAVILAHTI, NEULANIEMENTIEN
JA MICROKADUN YMPÄRISTÖ
Asemakaavan muutoksella tutkitaan
yritys- ja tutkimustoimintaa palvelevien
rakennusten sekä asuinrakennusten sijoittamista alueelle. Kaavoitus käynnistyy tavoiteaikataulun mukaan keväällä.  
Annika Korhonen, 044 718 5074

YHTEYSTIEDOT

26 AS OY AARNEENKALLIONKATU 7
Asemakaavamuutoksen tarkoitus on
selvittää asuintäydennysrakentamisen
mahdollisuudet. Kaavamuutos käynnistyy alkuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096

www.kuopio.fi/asemakaavoitus

OSALLISTU JA VAIKUTA
KAAVAPROSESSIN ERI VAIHEISSA

I,
LIPITEES
JÄTÄ MIE
T
LE
MIKÄLI O
EN!
OSALLIN

Valmisteluaineisto,
joka voi sisältää kaavaluonnoksen, nähtävänä. Voit

ANNA PALAUTETTA

jättää mielipiteen.

27 KOLMISOPEN YRITYSALUE
Tarkoituksena on kaavoittaa Kolmisopentien varteen uusi yritysalue.
Kaavoitus käynnistyy tavoiteaikataulun
mukaan loppuvuodesta
Erja Soranta, 044 718 5431
28 SUURAHONTIE 1
Tarkoituksena on kaavoittaa lisää rakennusoikeutta ja muuttaa yleinen
pysäköintialue autopaikkojen korttelialueeksi. Kaavoitus käynnistyy alkuvuodesta.  
Asemakaavoitus, 044 718 5096
29 POSKILAMMEN
TEOLLISUUSALUE
Alueelle kaavoitetaan uusi teollisuusalue. Kaavoitus käynnistyy tavoiteaikataulun mukaan loppuvuodesta.
Asemakaavoitus, 044 718 5096
30 KETTULAN KOULU
Tavoitteena on mahdollistaa uuden

Mahdollisesti yleisötilaisuus.

1. Aloitus
- vireilletulo

2. Valmistelu
(luonnos)

Kaavoitus käynnistyy ja siitä laaditaan OAS. Voit jättää mielipiteen.
Kaavasta tiedotetaan netissä kuulutuksella* ja kaavoituskatsauksessa.

ON
AINEISTO
TUTUSTU
!
A
T
U
IK
JA VA

Mahdollisesti yleisötilaisuus.

Kaava hyväksytään.

3. Ehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavan vireilletulovaiheessa. OASissa kerrotaan
kaavan tarkoitus, tavoitteet, selvitystarpeet, arvioitavat vaihtoehdot,
osalliset, se milloin ja miten kaavoitukseen voi osallistua, sekä ta-

Voimaantulo

Kaavaehdotus laaditaan

Kaava tulee

kaupungin tavoitteiden ja

voimaan kuulutuksella*,

saadun palautteen eli mm.
mielipiteidenpohjalta. Kaavaehdotus nähtävänä. Voit
jättää muistutuksen.
Mahdollisesti yleisötilaisuus.

MIKÄ OAS?

4. Hyväksyminen

voiteaikataulu ja yhteyshenkilöt.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää kaavaprosessin aikana.
Kuka on osallinen?
Osallisia ovat kaikki, joihin kaavaluonnos mahdollisesti voi vaikuttaa! Eli vaikkapa kaava-alueen

joka julkaistaan netissä.

TÄ
PÄÄTÖKSES
AA
TT
LI
VOIT VA
TEEN.
EU
IK
O

TO
N
HALLI

maanomistajat, toimijat, yritykset
sekä asukkaat. Kuka tahansa voi
esittää mielipiteensä valmisteluvaiheen aineistosta, luonnoksesta ja
antaa kehittämisehdotuksia.

*Ilmoitukset ja kuulutukset
www.kuopio.fi/ilmoitustaulu
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Melalahti
Tahko

Melalahti

Tahko

Pihkäin

4 KESKUSTA-NIIRALAHAAPANIEMI-SÄRKINIEMI
• Linja-autoaseman alue
• Puijonkatu, ramppi moottoritieltä
• Maljalahdenkatu välillä
Haapaniemenkatu–Puijonkatu
• Käsityökatu välillä Kauppakatu Tulliportinkatu, katumiljöö
• Lukkarinpuisto
• Maljapuron kevyenliikenteensilta
• Piispanpuisto, arkeologiset
tutkimukset
• Kuopionlahden alue
• Aallonmurtajankadun laituri ja P-alue
• Opistokuja
• Hannes Kolehmaisen katu
• Lastentie ja Alavanpuiston
kevyenliikenteenväylä
• Saaristokatu (Siikaniemenkatu)
välillä Tasavallankatu–Kumpusaarentie Väinölänniemi, ulkokuntoilupaikka ja puuston täydennysistutus
• Mölymäki, kadut ja Martti Merenmaan puisto

kus

ie
en t
järv

Viher- ja virkistysaluesuunnittelu
Katusuunnittelu

9 KURKIMÄKI
• Kaislastenlahden kuntolenkki
(ei kartalla)

ntie

Juankoski

rve

10 NILSIÄ
• Sääskiniementie, liikenneturvallisuus
• Nilsiä–Tahko, matkailuympäristön
kehittämisinvestoinnit
• Rantapuiston leikkipaikka ja
pallokenttä

tie

Sääskiniementie

tie

Karttula

Juankoski

Pihkäinmäki
Muuruvedentie

Melalahti

11 JUANKOSKI
• Muuruveden yhdistetty
jalankulku- ja pyöräilyväylä

Tahko

Muuruvedentie

tie

ion

all

lik

Tu

tie

Nilsiä

ko

rk

Ki

Pihkäinmäki
12 KARTTULA
• Syvänniemen alueen tiet
• Pihkainmäki Tulikalliontien jatke
• Karttulan satama

Nilsiä

kus

tie
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vä

rin

tie

ie
nt
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ttajä

rve

ntie

T

Ku

MUUT KOHTEET
• Asemakaavatöihin osallistuminen
Karttula
6 LEVÄNEN-JYNKKÄ• Yleiskaavatöihin osallistuminen
NEULALAMPI-PETONEN• Vesihuollon kehittämissuunnitelma
LEHTONIEMI-RAUTANIEMI-PIRTTI
• Hulevesistrategia
• Leväsentien ja Rauhalahdentien
• Liikennevalojen kehittäminen ja
suunnittelu
risteysalue
• Rauhalahden nurmikenttä,
• Kuopion älykäs liikenneinfra -hanke:
adaptiiviset liikennevalot ja
peruskunnostus
liikenteen mittaus -selvitystyö
• Rauhalahdentie,
tie
ko
rk
Ki
Kivilammen asemakaava
• Automaattinen nopeusvalvonta
• Savolanniityntie–Kilponiementie,
• Pyöräpysäköintiselvitys
kevyenliikenteenväylä
• Pyöräilyn opastuksen
suunnitelma (pääreitit)
• Lehtoniementie, melukaide
• Lehtorinteen asuntoalueen
• Keskustan opastuksen
kunnallistekniikan suunnittelu
yleissuunnitelma
• Kuikkalammen korttelileikkipaikka
• Liikenneturvallisuussuunnitelma
• Litmasenpuisto
• Uusi TLL, liikennemerkkiuudistukset
• Litmasenkaari, liikenneturvallisuus
• Itä-Suomen, Pohjois-Savon ja
Kuopion seudun LJ-suunnitelmat,
• Yläpirtin korttelileikkipaikka
Kaupunkiseutusuunnitelma
• Avoimet viheralueet ohjelma
7 PITKÄLAHTIHILTULANLAHTI-KIVIHARJU
• Kunnallisteknisen suunnittelun
uusi puitesopimus 2022–2026
• Matkuksen logistiikka-alue
• Hakekatu, viimeistely
• Esteettömyysohjelma
• Hiltulanlahti, ulkoreittien valaistus
• Kaupunkipyörät, kävelyn ja
pyöräilyn edistäminen
• Hiltulanlahti III,
Puutossalmentien varsi
• MAL-sopimus
• Nuolimäen alueen ulkoilureitit
• Pienkohteet
• Nuolimäenpuisto
• Hepomäen alueen
esirakentamissuunnittelu

Kes

Juankoski
Karttula
AINEISTO © KUOPION KAUPUNKI

3 KETTULANLAHTI-RAHUSENKANGAS-MÄNNISTÖ-ITKONNIEMI
• Männistönkatu, Männistönpuisto
• Pihlajaharjuntie
• Koljonvirrankatu ja Sandelsinkatu,
liikenneturvallisuus
• Itkonniemen alueen
esirakentamissuunnittelu

5 SAVILAHTI-NEULAMÄKI
• Savilahti, katu- ja viheralueet
• Uuden ulkoilureitin rakentaminen
välillä Pelastuslaitos-Viinaniemi
• Viinaniemenranta
• Taimistopuisto
• Metsurintie ja Vesurikuja,
liittymäalue

Kes

kus

Ku
ttajä

2 PÄIVÄRANTA-PUIJONLAAKSOJULKULA-PEIPPOSENRINNE-PUIJO
• Sammakkolammentie välillä
Rajalan koulu–Suksitie
• Ahkiotie, Suksitie ja Nuolitie
• Sammakkolammenpuiston
peruskunnostus, laituri
• Suurmäentie ja Niuvantie,
liikennejärjestelyt
• Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteutussuunnittelu
• Kellolahdentien ja Sisustajantien
liittymäjärjestelyt
• Rastaantie, Inkilänpuisto

• Kumpukatu,
kevyenliikenteenjärjestelyt
• Tehdaskatu, Teollisuuskatu ja
Saaristokatu, liikennejärjestelyt
• Rahtisatama, laajennus
• Siikaranta ja Saaristokatu,
liikennejärjestelyt
• Puistokäytäväyhteys Särkilahdesta
Sammallahdentie–Särkiranta
• Sopenpuisto
• Sammallahdentie, liikenneturvallisuus ja hulevesi

Kes

Sääskiniementie

1 SORSASALO
• Sorsasalon yritysalue

Katusuunnittelu

Ku
tta

Kunnallistekniset
suunnittelukohteet

Viher- ja virkistysaluesuunnittelu

Muuruvedentie

tie

Nilsiä

ko

rk

Ki

YHTEYSTIEDOT
Asiointisähköpostit
hulevesi(at)kuopio.fi
katusuunnittelu(at)kuopio.fi
liikenne(at)kuopio.fi
viherjavirkistysaluesuunnittelu(at)
kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Katu-, liikenne- ja
hulevesisuunnittelu
suunnittelupäällikkö
Ari Räsänen, 044 718 5122

Sy

vä

rin

tie

Karttula

Viher- ja virkistysaluesuunnittelu
kaupunginpuutarhuri
Matti Nikoskelainen, 044 718 5711
www.kuopio.fi/
kaupunkiymparisto-ja-liikenne

Aineisto©Kuopion kaupunki 2020
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www.kuopio.fi/liikennevalot
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Suunnittelukohteet
Jouko Häyrinen, 044 718 5423
Hanna Myllynen, 044 718 5333
liikenne(at)kuopio.fi
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LIIKENNEVALOT
Rakentamiskohteet
Marko Korhonen, 044 718 5193
kunnossapito(at)kuopio.fi

aar

nk
Hatsala

AINEISTO © KUOPION KAUPUNKI

7 NILSIÄ
• Tahkon matkailuympäristön
parantaminen
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6.
H I LTU L A N LA H TI

HILTULANLAHTI
Kaunismäen alueen kadut
Nuolimäen alueen ulkoilureitit
Ainolan alueen viimeistely
Vaittilan alueen rakentaminen
Mt 553, kevyen liikenteen väylän
rakentaminen
• Etelä-Kuopion yrityspuiston
logistiikka-alue
• Pienen Neulamäen alueen ja
Kylmämäen alueen viimeistelyt

nkuja

ih
Hii r

6
•
•
•
•
•

u

32

rhak
atu

atu

Suokatu

ie

N epolku
u
ari okatär
KaSu
ku-

tu

LI TM A N E N

35

P I R TTI
34

12

Lapinlinna

u

P I T K Ä LA H TI

0

Torikatu

atu

37

ont

H A T S A L A TulliportinkatuM U L T I M Ä K I
4
6

Sairaalakat

R A U TA N I E MI

u
eiss
Lak

ki-K
Kes

www.kuopio.fi/
katu-ja-viherrakentaminen

Päi vär

Matkaajanpolku

Asemak

p.
nka

Puistoka

6.

P ik

Kasarmik

5.

Ho

nkatu

25

kaupungininsinööri
PÄIVÄRANTA
Ismo Heikkinen, 044 718 5656
rakennuttajapäällikkö
Jukka Rissanen, 044 718 4962
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Lippumäen urheilualueen viimeistely
Blominkadun jalkakäytävä ja pyörätie
Tiilipuisto
Haarakastien leikkipuisto
Lehtorinteen alue
Keilanrinteen, Pirtin ja
Rautaniemen alueen viimeistely
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Liikennevalojen saneeraus

Rakentamisen ja
kunnossapidon palvelut
Asiointisähköposti:
kunnossapito(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
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4 SAVILAHTI
• Savilahdentie välillä Sarastuskaari
(Neulamäentie) - Neulaniementie
• Savilahdentie väli Neulaniementie–
Niiralankatu
• ramppi moottoritieltä
Neulaniementien risteykseen
• Sarastuskaaren alue
• latureitti Paloasema–Viinaniemi
• Niuvantien jalkakäytävän ja
pyörätien saneeraus
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SUUNNITTELUKOHTEET
Liikennevaloristeysten saneeraus
• Kallantie–Lakeissuontie
• Lakeissuontie–VT5 pohjoinen ramppi
• Petosentie–Pitkälahdentie

la
hd
en
tm
tie
as
en
kj
.

14

12
P U I J ON LA A K S O

to s
. e n ti
e

ttup

ur

P E I P P OS E N RI NNE

Si p
uli
ka
tu

nk.

17

tu

Hau t

RAHUS E NK A N GA S

RY P Y S UO
19

Pe

k
rte
Ko

KESKUSTA-HAAPANIEMI
Asemanseudun alue
Aallonmurtajankatu
Museokadun viimeistely
Opistokuja ja
Hannes Kolehmaisen katu
• Kaartokatu

23
K E LLON I E MI

Porkkanaka

Ju

3
•
•
•
•

1.

Liikennevaloliittymän muutostyöt
(toteutetaan mm. suojatie -kääntymiskaistojen järjestelyjä ja kaapelointeja)
• Puistokatu–Tulliportinkatu
• Puistokatu–Minna Canthin katu
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11 MUUT KOHTEET
• Heinjoki
• Liikennevalo-ohjauksen kehittäminen
• Kuopion älykäs liikenneinfra-hanke
• Ulkovalaistuskohteet, saneeraus
ja uudet kohteet
• Joukkoliikenteen järjestelyt
• Liikenneturvallisuuden edistäminen,
esteettömyys
• Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
• Kaiteiden uusiminen
• Elinkeinoalueet
• Silta- ja routakorjaukset
• Hulevesikohteet

Säännöstelyvaloja voidaan käyttää
esim. kiertoliittymässä, jossa tulosuunnan ruuhkautuminen aiheuttaa jonoja.
Ruuhkautuvaa tilannetta voidaan helpottaa säännöstelemällä liikennevaloilla
liikenneympyrään tulevaa liikennettä.
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Liikennevaloliittymien muutostyöt
(toteutetaan mm. joukkoliikenneetuudet ja ruuhkanpurkutoimintoja)
• Karjalankatu–VT5 rampit
• Karjalankatu–Opistotie
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10 MAANINKA
• Käärmelahden Hallitie

Säännöstelyvalojen suunnittelu
• Petosentie–Lehtoniementie
kiertoliittymä

Pe
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• Puistokatu–Lapinlinnankuja
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2 PUIJONLAAKSOPUIJO-PÄIVÄRANTA
• Sammakkolammenpuisto
• Puijon alueen korjaus- ja muutostyöt
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• Pikonniemen uimalan korjaus

Petäjätie

1 RAHUSENKANGAS
• Pihlajaharjuntien saneeraus

• Petosentie–Hulkontie
• Asemakatu–Vuorikatu
• Puijonkatu–Minna Canthin katu

RAKENTAMISKOHTEET
Uudet liikennevalot
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Kunnallistekniset
rakennuskohteet
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8 KARTTULA
• Syvänniemen ja Pihkainmäen
alueiden kunnallistekniikka

Hu

Kuopion karttapalvelu
on tiedon lähde
Kuopion karttapalvelu on verkossa toimiva karttapohjainen sivusto, joka kokoaa
kaupungissa tuotettavia paikkatietoaineistoja ja rekisteritietoja selailtavaksi kokonaisuudeksi. Karttapalvelu toimii kaikilla päätelaitteilla ja se tavoittaa vuosittain yli 300 000 kävijää.
Karttapalvelu tarjoaa Kuopioon rakentaville hyödyllistä sekä ajantasaista ja
luotettavaa tietoa asemakaavoista, rakennuksista ja kiinteistöistä. Tietojen
luotettavuus ja ajantasaisuus on tärkeää, jotta muuttuvassa kaupungissa
pystytään suunnittelemaan ja rakentamaan tehokkaasti. Palvelusta saa tietoa mm. vapaana olevista omakoti- ja
yritystonteista. Karttapalvelua onkin
hyödynnetty omakotitonttien hakemiseen jo usean vuoden ajan. Palvelusta voi seurata myös asuinalueiden kehitystä ja kaavoituksen etenemistä,
suunnitelmat ja hankkeet -tasoilla.
Karttapalvelu näkyy myös kaupungin
nettisivuilla haettaessa kaupungin palveluista tietoa, ja moni onkin jo tutustunut palveluun. Monet karttaikkunat
ovat palvelun tuottamia, esimerkiksi

YLEISKAAVAT
KARTTAPALVELUSSA
Yleisohje mobiiliselaukseen:
1.
2.

3.
4.

5.

Kuopion päivähoitopaikat kartalla sekä
voimassa olevat asemakaavat –sivustot
näyttävät tiedot karttapalvelun avulla.
Karttapalvelun käyttäjiä kiinnostavat ilmakuvat, joista näkyy hyvin, miten kaupunki on kehittynyt 70 vuoden aikana.
Tänä vuonna karttapalveluun julkaistuissa ortokuvissa on nähtävissä Kuopio
vuosina 1949–2020. Lisää uudempia
ilmakuvia on tulossa lähiaikoina.
Karttapalvelun osoitehaun avulla voi
myös tarkistaa ajantasaisen virallisen
osoitetiedon Kuopion alueella. Osoitetietoja syntyy kiinteistönmuodostuksen
ja rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Osoitteiden antamisesta ja tarvittaessa niiden korjaamisesta vastaa
kunta, sillä kaikilla vakituisesti asutuilla sekä vapaa-ajan kiinteistöillä tulee

1

olla virallinen osoite. Osoitetiedot lähtevät Kuopiosta myös valtakunnallisiin
rekistereihin, kuten Maanmittauslaitokselle ja Digi- ja väestötietovirastolle.
Yritykset tarjoavat asiakkailleen karttaja navigointipalveluja, jotka hyödyntävät osoitetietoja. Kuopion kaupungin
paikkatietopalveluille tulee usein tiedusteluja, miksi navigaattori ei vie perille. Syy voi olla, että palveluntarjoaja
ei ole päivittänyt aineistojaan, vaikka
ajantasaista osoitetietoa olisi saatavilla.
Karttapalvelun sisällöt ovat julkisia tietoja, joista käyttäjä voi tehdä karttatulosteita, kuvakaappauksia tai vaikkapa
jakaa karttalinkkejä muille. Esimerkiksi mittakaavatulostus on kokeilemisen
arvoinen työkalu.
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2

Karttapalvelu on osa Kuopion avoimen
datan kokonaisuutta. Karttapalvelun aineistoja tuottaa suurimmaksi osaksi
Kuopion kaupunki. Karttapalvelussa on
julkaistu avoimia aineistoja muiltakin julkisilta toimijoilta, kuten Maanmittauslaitokselta ja Suomen ympäristökeskukselta. Karttapalvelun aineistoa on julkaistu
myös koneluettavaksi avoimeksi dataksi.
Kuopion kaupungin verkkosivuille
on koottuna kaupungin tuottamaa
avointa dataa. Avoin data -sivustolta
löytyvät kaupungin avaamat aineistot,
kuten ostolaskuaineistot sekä Kuopion
kaupungin 3D-rakennusmallit-aineisto.
Kaupungin tarjoamat avoimet aineistot
ovat kaikkien vapaassa käytössä. Käytettäessä näitä aineistoja on muistettava mainita Kuopio kaupunki aineistolähteenä julkaisun yhteydessä.
Kiinnostus avoimeen kaupunkidataan
kasvaa jatkuvasti, ja avoimet aineistot
ovat nousseet otsikoihin viime vuosina. Avoimen datan ympärille on alkanut
syntyä myös valtakunnallisia ja paikallisia tapahtumia. Kuopio Open Data-seminaari tullaan järjestämään edellisvuoden tapaan vuonna 2021. Tapahtuman
aikataulu tarkentuu myöhemmin.

KAUPUNGIN
KARTTAPAIKAT TOP 8
1. kartta.kuopio.fi
Kuopion karttapalvelu
2. www.kuopio.fi/
liikunta-ja-ulkoilukartat
Ulkoilu- ja liikuntakartat
3. kuopio.kunta3D.fi
Kolmiulotteinen Kuopio
4. www.kuopio.fi/
digitaaliset-kartta-aineistot
Rakentajan maksulliset ja
maksuttomat digitaaliset
karttatuotteet
5. www.kuopio.fi/avoin-data
Avointa dataa Kuopiosta
6. bussit.kuopio.fi/
Liikkuva joukkoliikenne kartalla
7. Kuopiosta painettuja opaskarttoja
on saatavilla kaupungin asiakaspalvelusta valtuustotalolta.
8. Vanha maanmittarin sanonta
sanoo: ”Käy maastossa,
maasto pitää aina paikkansa.”

Suorin tie kartta.kuopio.fi
-karttoihin menee
QR-koodin kautta.

KÄLLI vauhdittaa viisasta liikkumista

https://kartta.kuopio.fi

Kirjoita selaimeen
kartta.kuopio.fi
Navigoi liikuttamalla kartalla
kohtaan, josta kaavoja
haluat tarkastella.
Valitse
tasovalikko.
Klikkaa Kaavatiedot-taso auki.
Valitse tasolla olevat Yleiskaava-alueet. Klikkaa tasovalikko kiinni
ja pääset takaisin
karttanäkymään.
Klikkaamalla kartalta mustarajaista yleiskaava-aluetta,
löydät kunkin alueen kaavadokumentteja pdf-muodossa.

Avoin data kehittää palveluita
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Kuopion älykäs liikenneinfra –hanke
KÄLLI toteutetaan vuosien 2020–2022
aikana. Hankkeen tavoitteena on edistää viisasta liikkumista Kuopiossa.
Käytännössä tarkoitus on vähentää
liikenteen päästöjä, lisätä joukkoliikenteen suosiota sekä luoda mahdollisuuksia pk-yrityksille.
Hankkeessa tehtäviä investointeja ovat bussien ja bussipysäkkien
infonäytöt, älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä sekä adaptiivinen eli
liikennetilanteen mukaan joustava liikennevalojärjestelmä.
Adaptiiviset liikennevalot mukautuvat sulavasti eri liikennetilanteisiin ja
siten parantavat liikenteen sujuvuutta.
Hankkeen aikana näitä liikennevaloja on tulossa Puijonlaaksontie-Savilahdentie-Tasavallankatu –akselille.
Matkustamoinfonäyttöjä on jo joidenkin linjojen busseissa, ja nyt niitä

ollaan lisäämässä. Torin ympäristön ja
Tulliportinkadun vanhat bussipysäkkinäytöt on tarkoitus uusia.
Älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä tulee hankkeen aikana Savilahteen, missä se helpottaa pysäköintipaikan löytämistä. Hankkeessa saatujen
kokemusten perusteella pysäköinninohjausta sekä adaptiivisia liikennevaloja voidaan mahdollisesti hankkia
myöhemmin muuallekin kaupunkiin.
Selvitystöitä tehdään mm. liikennemäärien mittaamisesta, robottibusseista ja kaupunkipyörien kehittämisestä. Selvitystöiden raportit auttavat
tulevaisuudessa uusien hankintojen
suunnittelussa.
KÄLLI -hankkeen budjetti on
836 400 euroa. Summa koostuu
ELY-keskuksen myöntämästä EU-tuesta
sekä Kuopion kaupungin rahoituksesta.

Kuopion
joukkoliikenne
ympäristöystävällisemmäksi
Kuopio on siirtymässä keskisuurten
kaupunkiseutujen kärjessä vähähiiliseen joukkoliikennekalustoon. Joukkoliikenteeseen on tulossa ensi kesänä
13 uutta sähköbussia ja 27 bussia, joiden käyttövoimana on uusiutuva biodiesel. Sähköautot ladataan varikolla
uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä. Kaikki dieselbussit tulevat
olemaan puhtainta saatavilla olevaa
kalustoa, eli EURO 6 -päästöluokkaa.
Bussiliikenteen päästöt ja melutaso
pienenevät sähköautojen, biodieselin
käytön ja kaluston uusiutumisen myötä. Kesäkuusta 2021 alkaen Vilkun
paikallisliikenteen kalustosta 79 % on
ns. puhtaita ajoneuvoja. Puhtaiksi ajoneuvoiksi määritellään uusiutuvia biopolttoaineita tai sähköä käyttövoimana käyttävä kalusto.
Muutosten vaikutukset paikallisliikenteeseen linjoilla 1–40:
• Sähköautoilla liikennöidään noin
21 % paikallisliikenteestä eli noin
1,13 miljoonaa km/vuosi
• Uusiutuvalla dieselillä liikennöidään
noin 53 % paikallisliikenteestä eli
noin 2,85 miljoonaa km/vuosi
• Fossiilisella dieselillä liikennöidään
noin 26 % paikallisliikenteestä eli
noin 1,38 miljoonaa km/vuosi
Kuopioon tulee myös isompia
busseja ja Vilkku-väritys
Uusista autoista 10 on nykyistä kalustoa isompia teliautoja, joilla on
tarkoitus ajaa ruuhkaisimpia vuoroja. Kesäkuusta 2021 alkaen kaikissa
paikallisliikenteen busseissa on Vilkku-väritys ja erilliset määritellyt mainospinnat, jonka myötä mm. koko auton peittäviä mainoksia ei enää sallita.
www.vilkku.kuopio.fi

AINEISTOT © KUOPION KAUPUNKI,
© MAANMITTAUSLAITOS
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Yhteiskäyttöiset ajoneuvot tukemassa viisasta liikkumista
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
avustaa vuosittain liikkumisen ohjauksen
valtionavulla kuntia ja kaupunkeja. Vuodelle 2020 Kuopio sai tukea ajoneuvojen
yhteiskäyttöisyyden edistämiseksi. Tämä hanke piti sisällään kuuden kuukauden pituisen yhteiskäyttöautokokeilun ja
taakkapyörälainaamon avauksen. Näiden lisäksi hankkeessa kartoitettiin Kuopion kaupungin omistamien tai työkäytössä
olevien ajoneuvojen määriä ja mahdollisuuksia hyödyntää niitä monipuolisemmin.
Yhteiskäyttöautot
Yhteiskäyttöautokokeilu aloitettiin kolmella
autolla maaliskuun lopussa. Yhteiskäyttöautot Kuopioon toimitti PlanBil Oy ja auton
sai käyttöön PlanBilin varausjärjestelmän
avulla. Yhden autoista sai käyttöönsä Kuopion matkustajasatamasta, yhden Puijonlaaksosta ja yhden Petosen Pyörönkaarelta.
Kokeilu päättyi lokakuun alussa ja oli varsin onnistunut. Selvästi yhteiskäyttöau-

topalveluille on Kuopiossa tilausta ja
PlanBil jatkaa toimintaansa Kuopiossa
hankkeen päätyttyä kahdella autolla.
Yhteiskäyttöautopalvelukokeiluun rohkeasti lähteneet olivat palveluun tyytyväisiä. Hankkeen lopuksi tehtiin yhteiskäyttöautoista asukaskysely ja autojen
käyttödatan analysoinnit.
Matkustajasataman ja Puijonlaakson autot palvelevat siis edelleen kuopiolaisia.
Auton voi vuokrata edullisimmin 7 euron
tuntihintaan – esimerkiksi vain tunniksi.
Auton päivävuokra on 49 euroa.
Vuokraaminen aloitetaan osoitteessa
https://app.planbil.com.
Kannattaa tutustua autonvuokraukseen ja ehtoihin huolellisesti etukäteen. Kuopiosta löytyy myös useita
perinteisempiä palveluntarjoajia, joten
hintojen vertailua omaan autotarpeeseen jokaisen kannattaa tehdä.

Taakkapyörälainaamo
Kuopion kaupunki avasi heinäkuussa kuopiolaisille aivan uuden palvelun: taakkapyörälainaamon. Asukkaat voivat maksutta lainata sähköistä taakkapyörää, jolla isommatkin
ostokset kulkevat näppärästi taakkapyörän
sivulaukuissa tai taakkatelineen päällä.
Sähköavusteisuus auttaa polkijaa, eivätkä taakat tunnu niin raskailta. Mahdollisen
kuorman sidontaan lainaajan kannattaa varautua omin kumiköysin. Pyörän voi lainata
enintään kolmeksi päiväksi kerrallaan.
Taakkapyörä noudetaan ja palautetaan
valtuustotalon asiakaspalvelusta sen aukioloaikoina. Pyörän varaaminen tehdään
samalla varausjärjestelmällä kuin yhteiskäyttöautojenkin varaus osoitteessa
https://app.planbil.com.

Lisätietoja taakkapyörälainaamosta
www.kuopio.fi/taakkapyoralainaamo

Savilahden suunnittelu ja
rakentaminen etenee aikataulussa
Vuonna 2021 Savilahden alueen suunnittelu keskittyy Varikon alueelle. Käynnissä oleva Vanhan Varikon alueluovutuskilpailu on edennyt toiseen vaiheeseen, jossa aluetta kehitetään kilpailun ensimmäisen vaiheen voittaneen Lohkare-ehdotuksen pohjalta. Tavoitteena on, että tiiviillä yhteistyöllä Lohkare-ehdotuksen laatineen
työryhmän kanssa alueesta rakentuu mahdollisimman innostava ja toimiva kokonaisuus, joka huomioi Savilahden kehitystavoitteet. Alueelle suunnitellaan asuntojen lisäksi työpaikkoja, koulu, päiväkoti sekä viher- ja virkistysalueita.
Savilahdentiellä on tehty vuoden 2020 aikana runsaasti putkisto- ja verkostosiirtoja,
ja katu- ja infraverkoston uudistustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Prisman kohdalla sijaitseva siltatyömaa eli Valosali-urakka etenee suunnitelmien mukaan. Syksyksi
2021 sillan alle valmistuu uusi joukkoliikenteen vaihtopysäkkialue sekä avara alikulkuväylä jalankulkua ja pyöräilyä varten. Myös Varikon alueen uusia katuja viimeistellään kesän 2021 aikana ja ne avataan liikenteelle syksyllä 2021.
Keväällä 2021 rakentamisen painopiste siirtyy Savilahdentiellä pohjoiseen, Itä-Suomen
yliopiston kohdalle. Hehkun sydän -urakassa uusitaan mm. kaksi nykyistä jalankulun ja
pyöräilyn alikulkukäytävää sekä parannetaan merkittävästi joukkoliikenteen järjestelyjä
alueella. Lisäksi rakennetaan moottoritieltä uusi ramppi pohjoisesta saapuville tasapainottamaan alueen liikenneverkoston kuormitusta ja parantamaan alueen toimivuutta.
Uusi ramppi liittyy Savilahdentielle Iloharjunkadun kautta.
Hehkun sydän -urakan valmistuttua vuoden 2022 loppupuolella, Savilahdentiellä
otetaan käyttöön liikennevalojen adaptiivinen ohjaus, joka seuraa reaaliajassa liikennettä. Tämä parantaa liikennevaloliittymien toimintaa, kun valo-ohjaus mukautuu
entistä tarkemmin vallitsevaan liikennetilanteeseen ja mahdollistaa eri liikennevirtojen paremman ohjauksen.
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www.savilahti.com / @savilahtikuopio

Kuvat: Arkkitehtipalvelu Oy

