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Ennätykselliset 

kasvun vuodet 

-

Muuttovoittoa ja 

työpaikkakehitystä



PARAS kasvuympäristö lapsille 
Mielikuvatekijät 2016

TALOUSTUTKIMUS, MUUTTOHALUKKUUSTUTKIMUS



Strateginen maankäytön suunnittelu



KASVAVA JA 

ROHKEASTI 

KEHITTYVÄ

KAUPUNKI-

YMPÄRISTÖ



Kuopion KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PERUSTYYPIT JA

kaupunkirakenne 2030-luvulle

• Kaupungin kasvua ja kehitystä visioitu 2030-
luvulle saakka

• Runsaasti asunto- ja työpaikkarakentamisen 
mahdollisuuksia 

• Kaupunkirakenteen erilaiset perustyypit 
suunnittelussa apuna



Kuopion maankäytön ja kaavoituksen keskeiset periaatteet  &  

Arkkitehtuuripolitiikka

l Kaupungin kasvu pohjautuu viisaaseen maankäyttöön

l Maankäyttöpolitiikkaa linjataan dynaamisesti (pitkäjänteisyys, 
tarkoituksenmukaisuus, yhdenvertaisuus)

l Kehitetään jatkuvasti edellytyksiä vahvalle ja monipuoliselle 
asuntotuotannolle, elinkeinotoiminnalle ja palvelurakenteelle

l Tavoitteena houkutteleva, tulevaisuuteen suunnattu, tiivis, kestävä, 
toimiva ja viihtyisä kaupunkirakenne ja -ympäristö

l Turvataan luonnon monimuotoisuus sekä arvokkaat 
ympäristökohteet ja kattava viherverkosto

l Käytetään rohkeasti luonnon suomat mahdollisuudet



Saaristokaupunki kiihdytti kehitystä

Kuopion Saaristokaupunki edustaa laadukasta ja ennakoivaa kaupunkisuunnittelua:

l Luonnonläheisyys, palvelujen helppo saatavuus

l Harrastus- ja lähiliikuntamahdollisuudet, taide esillä Saaristogalleriassa

l Maksimietäisyys Kallaveteen 500 metriä, rantarakentamista

l Saaristokatua pitkin suora väylä kaupungin keskustaan – kevyt ja julkinen 
liikenne

l Asuntomessut 2010 Saaristokaupungin Lehtoniemessä edustavat suomalaista 
unelma-asumista: omakotitaloja järven rannalla – markkinointi etunojassa!

l Tällä hetkellä n. 11 000 asukasta ja asukkaiden määrä kasvaa yhä - noin 

l 15.000 asukkaaseen (Keilanrinne, Kaivannonlahti ja Kuikkalampi)

Onnistuminen hankkeessa on lisännyt kaupunkisuunnittelun visionäärisyyttä.



Keskustan täydennysrakentamiskohteita, esim. 

Maljalahti
sis. omarantaiset kerrostalokohteet, yhteensä n. 450 uutta kaupunkikotia

l Xxxxx



Siirtyvät oppilaitokset:
• Hatsala/Opistotie
• Valkeinen
• Mölymäki

Toiminnallinen yhteys: 
Matkakeskus - Keskusta –
Kuntolaakso/Hatsala– KYS –
Kampus – Technopolis –
Kalliotilat

Palvelujen saavutettavuus:
• Keskusta
• Niirala
• Neulamäki
• Puijonlaakso

Vesistöyhteys:
Pohjois-Kallavesi ->  Saimaa -> 
Merelle saakka!

Virkistysyhteys :
Puijo – Savilahti - Neulaniemi

Liikenteellinen 

saavutettavuus:
Keskusta +Matkakeskus + 

Seudulliset liikenneyhteydetASEMANSEUTU

YDINKESKUSTA

SAVILAHTI

Kaupungin keskusta uudistetaan

ainutlaatuisella tavalla



SAVILAHTI -
TULEVAISUUDEN 
KAUPUNGIOSA
1,5 mrd. €
13 000 työpaikkaa
15 000 opiskelijaa
6 000 asukasta

MÖLYMÄKI
500 milj. €
2 000 asukasta

SAIRAALAKATU
120 milj €
800 asukasta

KUNTOLAAKSO-
HATSALA
400 milj. €
2 000 asukasta

KUOPIONLAHTI
ARKKITEHTUURIN 

HELMI JA 
TAIDEKAMPUS

130 milj. €
600 opiskelijaa

100 - 200 asukasta

Kuopiossa suunnittelupöydällä on  
yhteensä 4 mrd:n euron verran 
kaupunkikehityshankkeita

FINNPULP
BIOTUOTETEHDAS

1.4 mrd. €
1 500 työpaikkaa

ASEMANSEUTU 
SISÄÄNKÄYNTI 

KUOPIOON
210 milj. €

400-500 asukasta
600-1 000 työpaikkaa

TAHKON  
matkailualueen 
kehittäminen



Kuopion Ilmastotyö, Resurssitehokkuus ja Smart 

City -toiminta

Kaupungin oman 
toiminnan 

energiatehokkuus-
tavoite 

2008-2016:

-9 %

Kuopion ilmastopoliittinen 
ohjelma 2009-2020

CO2-tavoite 2020 
-40 %

CO2-tilanne 2016 n. -
35 %

Resurssiviisaat 
kaupungit (FISU) -

jäsenyys
2016

Kaupunki-
suunnittelu

• Täyd.rakentaminen
• Energiatehokkuus
• Puurakentaminen
• Kiertotalous ja 

materiaalitehokkuus

Viisaan liikkumisen 
hanke 2016-2018

Liikenne

• Kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen 
edistäminen

• Uudet liikkumis-välineet, 
kuten kaupunkipyörät ja 
sähköautot

Energiatehokkuushanke
2008-2016



HYVINVOINTI 

STRATEGISENA 

PAINOPISTEENÄ



KAUPUNKISTRATEGIAN
UUDISTAMISTYÖ KÄYNNISTYY

l aiemmassa kasvustrategiassa onnistuttu

l toimintaympäristö vahvassa muutoksessa

l kaupungin rooli ja tehtävät muuttuvat

l puhtaalta pöydältä mutta vahvalta pohjalta

l uudistamiseen toivotaan laajaa osallistumista

l ei pelkästään kaupunkiorganisaation strategia



”Alueet, joissa lapsiperheillä on 

hyvä olla, houkuttelevat myös 

osaajia, yrityksiä ja investointeja”

Dr. Agis Tsouros, WHO Healthy Cities

network





Eeva Esimerkki


