KUOPIONLAHDEN ALUEEN SUUNNITTELU
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JOHDANTO

SISÄLTÖ

Kuopionlahden ydinalueen kaavoittamiseen tähtäävän suunnittelutyön perustana on alueella
järjestetty yleinen arkkitehtuurikilpailu ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän”. Kilpailun voittanut
ehdotus ”Jukebox” valittiin alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.

1. Johdanto
2. Rännikatuverkosto ja maisemarakenne
3. Suunnitelmavaihtoehdot A1, B1, B2, C1, C2 ja C3

Kilpailuehdotuksessa alueella olevien kulttuurirakennusten sarjaa täydennettiin julkisten
rakennusten akseliksi samalla eheyttäen eteläisen ruutukaavan rajan. Rakennusten jalustoja
reunustavat ihmisille avautuvat tilat: kahvilat, liiketilat, galleriat ja monitoimitilat.
Uudisrakennusten itäpuolinen biotooppipuisto muodostaa kilpailualueelle luonnon ja
rakennetun ympäristön voimakkaan vuoropuhelun. Rantaan eheästi jatkuva viherakseli
mahdollistaa ihmisiä houkuttelevan uuden aktiivisen sosiaalis-ekologisen kaupunkitilan.

Alueen jatkosuunnittelu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa on muodostettu kuusi
erilaista
suunnitelmavaihtoehtoa, joissa täydennysrakentamista
ja erityyppisiä
korttelirakenteita on pyritty yhdistämään kilpailuehdotuksen perusideaan. Tässä
yhteenvedossa suunnitelmavaihtoehtoja on tarkasteltu mm. niiden toiminnallisten,
kaupunkikuvallisten ja liikenteellisten erityispiirteiden osalta.

Vaihtoehdoista A1 on lähimpänä kilpailun voittanutta ehdotusta, mutta kaikki 6 vaihtoehtoa
poikkeavat kilpailun voittaneesta ehdotuksesta siinä, että Yhteiskoulun tontille esitetty
taidelukion Black box -tila on siirretty Lumit -kortteliin ja vastaavasti Lumit -kortteliin osoitettu
asuminen on yhdistetty hotelli- ja kongressikeskuskortteliin. Yhteiskoulun tontin vanhan
liikuntasalin paikalle on osoitettu luonnoksissa Lumitin laajennusvaraus tai vaihtoehtoisesti
asumista. Lisäksi kaikkiin ehdotuksiin on lisätty ns. järvi-Suomen ’Hot spot’ -kokonaisuus ja
poistettu tehokas asuinrakentaminen Kuopionlahdenkadun eteläpuoliselta kentältä.

Toisessa
vaiheessa
suunnitelmavaihtoehdoista
valitaan
yksi
vaihtoehtoversio
jatkotyöstettäväksi alueen kaavoituksen pohjaksi. Jatkoon valittu ehdotus voi olla myös
yhdistelmä ehdotuksien eri osa-alueista. Kaavatyön rinnalla alueen ydinkortteleiden, taidelukio
Lumitin ja hotelli- ja kongressikeskuksen kortteleiden, suunnittelu tarkentuu. Näiden
rakennusten suunnitelmat toimivat kaavatyön viitesuunnitelmina, joita yhteensovitetaan
alueen muun suunnittelun kanssa.

4. Liikennetarkastelu
5. Musiikkikeskuksen maanalainen huolto
6. Hotelli- ja kongressikeskuksen kaukonäkymäsovitukset

Liitteet:
Kustannuslaskelmien yhteenveto
Havainnekuvavertailutiedosto

KONSULTIT
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
VSU Oy
Plaana Oyj
WSP Group Oyj
Granlund Kuopio Oy

Suunnittelun tavoitteena on muodostaa Kuopionlahden alueesta elävä kaupunkikulttuurin
keskus, joka mahdollistaa myös merkittävät kansainvälisen tason tapahtumat.

Rännikatuverkosto kaupunkirakenteen erikoispiirteenä

Kuopion ruutukaava-alueelle ovat omaleimaista rännikatujen yhdistämät suuret aukiot ja puistot.
Kapeat rännikadut yhdistävät toisiinsa merkittäviä aukioita ja puistoja, kuten kauppatori, kirkkopuisto,
piispanpuisto ja satama. Syntyy kiinnostavia tilasarjoja, kun kapea kuja avautuu suureksi avoimeksi
kaupunkitilaksi.
Kuopionlahden aukio on jatkumoa tälle perusrakenteelle. Alueella on sijainnut aikaisemminkin
"pumpputoriksi" nimetty aukio, joka nyt avautuukin rännikadun toiselle puolelle. Torilta tuleva kapea,
vanhojen rakennusten rajaama kujanne avautuu aukioksi, jolta avautuu näkymät Kuopionlahdelle
rantapuiston yli.
(Kaavion pohjana Kuopion asemakaava 1881.Vihreä=olevat aukiot/puistot, ja olevat rännikadut,
vaaleanvihreä=Kuopionlahden uusi rännikatu ja aukio)
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Maisemarakennekaavio
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Maisemahavainnekuvia

Yllä: Havainnekuva ranta-alueelta
Alla: Havainnekuva biotooppipuistosta

Suunnitelmavaihtoehto A1 - selostus

SUUNNITELMAVAIHTOEHDON YLEISRATKAISU
Vaihtoehto vastaa parhaiten kilpailuehdotuksen ratkaisua.
Taidelukio
Lumit sijaitsee Kuopion musiikkikeskuksen
pohjoispuolen tontilla. Kongressi- ja hotellikeskus sijoittuu
musiikkikeskuksen eteläpuolelle yhdistyen musiikkikeskuksen
lämpiöön lasisella yhdyssillalla. Rakennusjonon viereisen
puistoaukioalueen alle osoitetaan maanalainen pysäköintilaitos,
jonka kautta hoidetaan alueen uudisrakennusten ja
musiikkikeskuksen huoltoliikenne.
Hotelli- ja kongressikeskuskortteli jakaantuu toiminnoiltaan
kahteen osaan: matalaan palvelujalustaan ja huoneistokerroksiin.
Huoneistokerrosmassa kohoaa korttelin kaakkoiskulmassa 21kerroksiseksi tornihotelliksi.

KATUJÄRJESTELYT
Vaihtoehdossa Maria Jotunin kadun linjaus on käännetty
kohtisuoraan Haapaniemenkadulle. Liittymään on esitetty
liikennevalo-ohjaus. Haapaniemenkadun varrelta on poistettu
henkilöautojen kadunvarsipysäköinti ja korvattu linjaautopysäköinnillä. Puijonkadun itäreunan kadunvarsipysäköinti
poistetaan, korvaavat paikat sijoitetaan kadun länsireunalle.
Kirkkokatu ja Kuopionlahdenkatu säilyvät kaksisuuntaisina.
Koljonniemenkadulla sallitaan vain huolto- ja saattoliikenne.
Minna Canthin kadun sekä Puijonkadun ja Haapaniemenkadun
liittymiin esitetään kääntymiskaistat liittymän toimivuuden
parantamiseksi.

laiturit tekevät rannasta rakennetun. Rannassa sijaitsee katsomo
ja kelluva esiintymislava. Soutuveneet sijoitetaan Brahenpuistoon.
”Järvi-Suomen hotspot” sijoittuu aukion ja urheilukentän väliin”:
matkailu- ja ohjelmapalveluja, vuokraamoja. Pitkänomainen
viherkattoinen rakennus liittyy pengerkatsomoon. Siinä sijaitseva
myös huoltotilat. Kahvila/kioski sijaitsee erikseen rannassa.
Ohjelmapalvelujen toimintoja (esim. moottorikelkat) sijoittuu
Maria Jotunin puiston eteläosan pysäköintialueen yhteyteen.

AUKIO
Torilta tuleva rännikatu levenee Maria Jotunin puistoon johtavaksi
Rännitoriksi. Aukiota elävöittävät sen laidalla olevat julkiset
rakennukset. Aukion ja Puijonkadun välissä on biotooppipuisto,
jossa hulevesille kosteikkouoma. Liikenneympyrä poistetaan ja
Maria Jotunin katu linjataan kulkemaan suorakulmaisesti aukion
poikki. Kirkkokatu, Kuopionlahdenkatu ja Maria Jotunin katu
kulkevat aukion halki ”shared space”-tyyppisinä. Aukiolle
sijoitetaan toimintoja, kuten oleskelua, esiintymispaikkoja ja
skeitattavia kalusteita. Maanalaisen pysäköinnin sisääntulo
osoitetaan pois Kirkkokadulta Tasavallankadun päähän.
Aukioon liittyy: Rantapuisto 1

MUUT PUISTOT
Maria Jotunin puiston eteläosa ja venesatama:

RANTAPUISTO
Rantapuisto 1 on kilpailuehdotuksen mukainen. Rantaa on
muotoiltu voimakkaasti, ja vesipinta ulottuu lähemmäksi aukiota.
Aukiolta tuleva uoma jatkuu vesiaiheena Kuopionlahdelle. Aukion
uoma on kosteikkoaihe, jossa vettä on satunnaisesti rankkasateilla
ja keväällä. Aukiolta avautuu näkymiä Kuopionlahdelle. Puistossa
on paljon avointa tilaa tapahtumille (tapahtumanurmi). Pyöräilyn
pääväylä kulkee puiston halki rannan suuntaisesti. Pitkät ranta-
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Maria Jotunin puiston eteläosa on kaikissa vaihtoehdoissa sama.
Pysäköintialueen yhteydessä olevalle kentälle sijoitetaan
ohjelmapalvelujen enemmän tilaa vaativia toimintoja, esimerkiksi
moottorikelkkojen, koiravaljakoiden ja veneiden säilytys ja huolto.
Matkailijat voidaan noutaa kyytiin Vuorikadun päässä olevalta
laiturilta. Matonpesupaikka siirretään Brahenpuistoon. Tärkeät
näkymät Haapaniemenkadulta Kuopioon saavuttaessa pidetään
avoimena. Pyöräilyn pääreitti (leveys 5,5 metriä) jatkuu

Puijonkadulta Haapaniemenkadun varteen. Venesatama säilyy
nykyisellään. Penkereiden puustoa harvennetaan, ja avataan
näkymiä järvelle. Etelään johtavaa rantareittiä kehitetään.

Kuopionlahden kenttä:
Oleva tapahtumakenttä liitetään enemmän osaksi Maria Jotunin
puistoa. Nykyinen pinta-ala säilyy, mutta kentän muoto muuttuu
luonnonmukaisemmaksi. Kevyen liikenteen pääreitti aukiolta
Väinölänniemen suuntaan (suosittu jo nykyään) kulkee kentän
eteläpuolella (Rantapuisto 1, 2 ja 3 hieman eri linjaukset).
Sorapintainen monitoimikenttä toimii urheilukäytön lisäksi
sirkuksen ja tivolin alueena, ja voidaan jäädyttää talvella
rusettiluisteluun ja muihin talvitapahtumiin. Suuret tapahtumat
voivat tarvittaessa levittäytyä myös Maria Jotunin puistoon
avoimelle tapahtumanurmelle tai aukiolle. Kentän laidoille
rakennetaan matalia pengerkatsomoita (eivät peitä näkymiä),
joiden päällä kasvaa runkopuita rajaamassa tilaa.
Aarneenpuisto:
Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Puiston Haapaniemenkadun
puoleiselle laidalle rakennetaan hulevesiaihe ja istutetaan tilaa
rajaavaa puustoa. Mölymäen hulevedet voidaan haluttaessa liittää
tähän uomaan.

Brahenpuisto (Pikku Kakkosen puisto):
Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Parkour-aluetta laajennetaan,
ja leikkipuiston viereen lisätään kuntoilu-välineitä. Uimarantaa
laajennetaan ja ranta ruopataan uimasyvyiseksi. Matonpesupaikka
siirretään Brahenpuistoon.
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Suunnitelmavaihtoehto A1 – Vaihtoehtojen vertailu
1. YDINALUEEN JA RANNAN VÄLINEN TOIMIVUUS

4. NÄKYMÄT

Yhteys paranee huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna.
Käännetty Maria Jotunin katu hiljentää nopeuksia. Liikenne voi
vastaavasti olla vilkkaampaa pohjoisemmilla poikkikaduilla.
Hotspot Puijonkadulla tapahtumakentän yhteydessä.

Kaikista rakennuksista syntyy näkymiä vesistöön.

Ei maanpäällisen rakentamisen rajoituksia pysäköintilaitokselle.

5. AUKIO

2. VAIHTOEHDON SOVELTUVUUS ARKKITEHTONISEEN
KOKONAISIDEAAN JA KOKONAISUUTEEN
Julkisten rakennusten sarja hahmottuu juhlamaisena nauhana
modernin kaupunkipuistosarjan vierellä. Rajaus rakennusten ja
kaupunkipuiston välillä on elegantti ja selkeä.

Rännikatu laajenee suureksi aukioksi ja puistoksi, mikä on
tyypillistä Kuopiolle. Pitkä aukio korostaa tärkeää yhteyttä rannan
ja ydinkeskustan/torin välillä. Julkiset rakennukset, suuri aukio,
puistot ja ranta yhdistyvät toisiinsa luontevasti, tilaa suurille
tapahtumille. Tilaa biotooppipuistolle ja hulevesiaiheelle, joka
jatkuu luontevasti rannan puistoon. Suoraan kulkeva Maria Jotunin
katu rauhoittaa ajonopeuksia. Maanalaisen pysäköinnin
sisääntuloramppi Tasavallankadulta katkaisee avoimet näkymät ja
Maria Jotunin puiston. Aukiosta ja Maria Jotunin kadun siirrosta
suurimmat kustannukset.

3. KAUPUNKIKUVALLISET VAIKUTUKSET
Julkisivut ja katutasojen elävöittävät ja aktiiviset toiminnot näkyvät
ja välittyvät puistoaukiosarjan läpi Puijonkadulle asti. Lumitin
julkisivut näkyvät esteettömästi puistoon ja katuverkkoon.
Puistoaukiolla on huomattavan tärkeä ja positiivinen rooli
suunnittelualueen jäsentävänä tekijänä sekä oleskelun että
julkisten rakennusten lähestymisen kannalta.
Hotellikorttelin jalustan aktiiviset toiminnot ja liiketilat aukeavat
aukiosarjan puolelle elävöittäen katutasoa. Hotellitornin sijainti
korttelin kaakkoiskulmassa aiheuttaa väkisinkin monumentaalisen
päätteen aukiosarjalle. Korkeaa massoittelua kuitenkin
pehmentävää korttelin itäpuolen katosaihe, joka laskee
rakennuksen suhteellista korkeutta jalankulkijan silmissä
inhimilliseen mittakaavaan.
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7. PYSÄKÖINTILAITOKSEN TOIMIVUUS- JA
KUSTANNUSTARKASTELUT

6. PUISTOT
RANTAPUISTO 1: Rakennetumpi ja kaupunkimainen puisto,
näyttävä rakennettu ranta ja laiturirakennelmat. Vesialue ulottuu
lähemmäksi aukiota. Avoimempi näkymä Kuopionlahdelle
(soutuvene-penger poistettu). Puiston pinta-ala pienempi.
Kustannukset huomattavasti suuremmat rakennelmien ja
ruoppausten takia. Hotspot aukion ja tapahtumakentän
yhteydessä. Maanalaisen pysäköinnin ramppi sijoitettu
Tasavallankadulle.

8. ERI OSA-ALUEIDEN JA KOKONAISUUDEN YLEISKUSTANNUKSET
(HUOM: TÄSSÄ VAIN PUISTOT JA AUKIOT, LISÄTTÄVÄ KADUT,
PARKKIHALLIT, JNE)
Lisäkustannuksia Maria Jotunin kadun siirrosta. Rannan
ruoppaukset kalliimpia vaihtoehdoissa A1 ja B1. Aukio suurempi
kuin C-vaihtoehdoissa.
(Kts. kustannusarviotaulukko)

9. SUHDE RÄNNIKATUVERKOSTON SEKÄ KANSALLISEN
KAUPUNKIPUISTON TAVOITTEISIIN
Aukio Kuopiolle luonteenomaisesti rännikatuverkoston jatkeena.
Kiinnostava tilasarja, kun torilta tuleva kapea rännikatu levenee
aukioksi, jolta avautuu puiston yli järvinäköala. Suunnittelualue on
osa
kansallista
kaupunkipuistoa:
liittyy
rannan
puistovyöhykkeeseen, rännikatuverkostoon sekä Valkeiselle
johtavaa puistovyöhykkeeseen ja saaristoon.

10. KUNNALLISTEKNISTEN VERKOSTOJEN SOVELTUVUUS JA
RATKAISUN VAIKUTUS LVI-TEKNIIKKAAN
Liitettävissä kunnallisteknisiin järjestelmiin.
Pysäköintilaitokseen joudutaan toteuttamaan kaksi ilmanvaihdon
poistoilmapiippua. Lisäksi joudutaan toteuttamaan kaksi
öljynerotuskaivoa sekä kaksi viemäripumppaamoa.

Suunnitelmavaihtoehto A1 – Vaihtoehtojen vertailu
11. JALANKULKU JA PYÖRÄILY

13. JOUKKOLIIKENNE

16. PYSÄKÖINTI

Jalankulun ja pyöräilyn pääreitti sijoittuu Puijonkadun itäreunalle
ja jatkuu etelään Maria Jotunin kadun varressa. Poikittaisien
katujen liittymissä korostetaan pääreitin olemassaoloa. Aukion
jatkuminen kohtisuoraan yli Maria Jotunin kadun, luo
turvallisemman ylitysmahdollisuuden kevyelle liikenteelle.

Nykyiset joukkoliikenteen reitit säilyvät Haapaniemenkadulla.
Pysäkit sijoittuvat tulevan hotellin (taskupysäkki) ja Lumitin
kohdalle.
Linja-autojen
seisontapaikat
sijoitetaan
Haapaniemenkadun
varteen.
Hotellin
kohdalla
Haapaniemenkadulla linja-autopysäkit sijoittuvat liiketeellisesti
epäedulliseen kohtaan, johtuen Maria Jotunin kadun liittymän
läheisyydestä.

Haapaniemenkadulta poistuu kadunvarsipysäköinti. Puijonkadun
länsireunalle on sijoitettu kadunvarsipysäköintiä, paikkoja on
yhteensä 15 kpl, joka vastaa nykyistä kadunvarsipysäköinnin
määrää. Pääosa pysäköinnistä keskitetään aukion alle
rakennettavaan pysäköintihalliin. Pysäköintihalliin sisäänajo ja
poistuminen tapahtuvat Haapaniemenkadun kautta. Ajoramppi
sijoittuu musiikkikeskuksen viereen. Pysäköintihalliin voidaan
sijoittaa ratkaisutavasta ja pysäköintinormista riippuen 300 - 440
ajoneuvoa.
Haapaniemenkadun
liikennemäärät
ennustetilanteessa tulevat olemaan suhteellisen alhaiset, eikä
pysäköintihallin
liikenne
aiheuta
toimivuusongelmia
Haapaniemenkadun liikenteelle eikä pysäköintihallista poistuvalle
liikenteelle. Riittävät näkemät pysäköintihallin rampilta on
varmistettava
Haapaniemenkadun
jalankulku
ja
ajoneuvoliikenteen osalta.

12. HENKILÖAUTOLIIKENNE
Liikenteen sujuvuus on Haapaniemenkadun ja Maria Jotunin
kadun valo-ohjatussa liittymässä kiertoliittymää huonompi mutta
riittävät kaistajärjestelyt takaavat liikenteellisesti toimivan
liikenneympäristön. Valo-ohjattu liittymä aiheuttaa liikenteen
ohjautumista Puijonkadulta Haapaniemenkadulle. Tämä lisää
poikittaista liikennettä Kuopionlahdenkadulla ja Kirkkokadulla.
Ratkaisu tulee kuormittamaan myös Minna Canthin katua etenkin
Puijonkadun liittymässä vasemmalle Toriparkkiin kääntyvällä
liikenteellä.
Liikenteen
simulointien
perusteella
osa
keskustaan
suuntautuvasta liikenteestä siirtyy käyttämään Siikaniemenkatua
ja Karjalankatua Tasavallankadun sijaan. Liikennevalo-ohjattu
Haapaniemenkadun ja Marja Jotunin kadun liittymä tulee ajoittain
ruuhkautumaan.

14. SAATTOLIIKENNE
Saattoliikenne
(linja-autot/henkilöautot/taksit)
toimii
Kirkkokadulla ja Kuopionlahdenkadulla. Kuopiolahdenkadun
kautta voidaan hoitaa musiikkikeskuksen sekä hotellin
saattoliikenne. Lisäksi hotellin pääsisäänkäynnin edessä (Maria
Jotunin katu) on mahdollisuus saattoliikenteelle. Päiväkodin
saattoliikenne hoidetaan Puijonkadun suunnasta. Kadulla ei ole
läpiajoa.

15. HUOLTOLIIKENNE
Kiinteistöjen huolto hoidetaan pääosin pysäköintihallin kautta.
Nykyinen musiikkikeskuksen maanpäällinen huoltotila säilyy.
Pysäköintihallin kansi mitoitetaan siten, että se mahdollistaa
pelastus- ja nostokoriajoneuvojen käytön.
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Yleiseen pysäköintilaitokseen sijoittuu kaikkiaan 350 autopaikkaa,
joista hotellin tarpeisiin 200.

Suunnitelmavaihtoehto B1 - selostus

SUUNNITELMAVAIHTOEHDON YLEISRATKAISU
Vaihtoehto vastaa pääosin osin kilpailuehdotuksen ratkaisua,
mutta poikkeaa mm. liikenneverkon osalta. Taidelukio Lumit
sijaitsee Kuopion musiikkikeskuksen pohjoispuolen tontilla.
Kongressi- ja hotellikeskus sijoittuu musiikkikeskuksen
eteläpuolelle yhdistyen musiikkikeskuksen lämpiöön lasisella
yhdyssillalla. Rakennusjonon viereisen puistoaukioalueen alle
osoitetaan maanalainen pysäköintilaitos, jonka kautta hoidetaan
alueen uudisrakennusten ja musiikkikeskuksen huoltoliikenne.
Hotelli- ja kongressikeskuskortteli jakaantuu toiminnoiltaan
kahteen osaan: matalaan palvelujalustaan ja huoneistokerroksiin.
Huoneistokerrosmassa kohoaa korttelin lounaiskulmassa 21kerroksiseksi tornihotelliksi.

pääväylä kulkee puiston halki rannan suuntaisesti. Pitkät rantalaiturit tekevät rannasta rakennetun. Rannassa sijaitsee katsomo
ja kelluva esiintymislava. Soutuveneet sijoitetaan Brahenpuistoon.
”Järvi-Suomen hotspot” sijoittuu rantaan Vuorikadun päätteeksi:
matkailu- ja ohjelmapalveluja, vuokraamoja. Pitkänomainen
viherkattoinen rakennus reunustaa tapahtumanurmea ja kevyen
liikenteen pääreittiä rannassa. Siinä sijaitseva myös huoltotilat.
Kahvila/kioski sijaitsee erikseen rannassa hotellin jatkeena.
Ohjelmapalvelujen toimintoja (esim. moottorikelkat) sijoittuu
Maria Jotunin puiston eteläosan pysäköintialueen yhteyteen.

Kuopionlahden kenttä:
Oleva tapahtumakenttä liitetään enemmän osaksi Maria Jotunin
puistoa. Nykyinen pinta-ala säilyy, mutta kentän muoto muuttuu
luonnonmukaisemmaksi. Kevyen liikenteen pääreitti aukiolta
Väinölänniemen suuntaan (suosittu jo nykyään) kulkee kentän
eteläpuolella (Rantapuisto 1, 2 ja 3 hieman eri linjaukset).
Sorapintainen monitoimikenttä toimii urheilukäytön lisäksi
sirkuksen ja tivolin alueena, ja voidaan jäädyttää talvella
rusettiluisteluun ja muihin talvitapahtumiin. Suuret tapahtumat
voivat tarvittaessa levittäytyä myös Maria Jotunin puistoon
avoimelle tapahtumanurmelle tai aukiolle. Kentän laidoille
rakennetaan matalia pengerkatsomoita (eivät peitä näkymiä),
joiden päällä kasvaa runkopuita rajaamassa tilaa.

AUKIO
KATUJÄRJESTELYT
Vaihtoehdossa Haapaniemenkadun ja Maria Jotunin kadun
kiertoliittymä säilytetään. Nykyinen kolmikaistainen Maria Jotunin
katu
muutetaan
loppuosaltaan
kaksikaistaiseksi.
Haapaniemenkadun varrelta on poistettu henkilöautojen
kadunvarsipysäköinti
ja
korvattu
linja-autopysäköinnillä.
Puijonkadun itäreunan kadunvarsipysäköinti
poistetaan.
Kirkkokatu ja Kuopionlahdenkatu säilyvät kaksisuuntaisina.
Koljonniemenkadulla sallitaan vain huolto- ja saattoliikenne.
Minna Canthin kadun sekä Puijonkadun ja Haapaniemenkadun
liittymiin esitetään kääntymiskaistat liittymän toimivuuden
parantamiseksi. Hotellin edustalle on esitetty katuyhteys saatto- ja
pysäköintiliikenteen tarpeisiin.

RANTAPUISTO
Rantapuisto 1 on kilpailuehdotuksen mukainen. Rantaa on
muotoiltu voimakkaasti, ja vesipinta ulottuu lähemmäksi aukiota.
Aukiolta tuleva uoma jatkuu vesiaiheena Kuopionlahdelle. Aukion
uoma on kosteikkoaihe, jossa vettä on satunnaisesti rankkasateilla
ja keväällä. Aukiolta avautuu näkymiä Kuopionlahdelle. Puistossa
on paljon avointa tilaa tapahtumille (tapahtumanurmi). Pyöräilyn
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Kuten A1: paitsi Maria Jotunin kadun linjaus, Kirkkokadun rampit
ja liikenneympyrä säilyvät nykyisellään. Tässä vaihtoehdossa
maanalaiseen pysäköintiin liikenne osoitetaan Kirkkokadun
kahdelle rampille, joka katkaisee aukion keskeltä. Tämä vaikuttaa
niin kävelijöihin, pyöräilijöihin kuin myös näkymiin.

Aarneenpuisto:
Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Puiston Haapaniemenkadun
puoleiselle laidalle rakennetaan hulevesiaihe ja istutetaan tilaa
rajaavaa puustoa. Mölymäen hulevedet voidaan haluttaessa liittää
tähän uomaan.

Aukioon liittyy: Rantapuisto 1
Brahenpuisto (Pikku Kakkosen puisto):
MUUT PUISTOT
Maria Jotunin puiston eteläosa ja venesatama:
Maria Jotunin puiston eteläosa on kaikissa vaihtoehdoissa sama.
Pysäköintialueen yhteydessä olevalle kentälle sijoitetaan
ohjelmapalvelujen enemmän tilaa vaativia toimintoja, esimerkiksi
moottorikelkkojen, koiravaljakoiden ja veneiden säilytys ja huolto.
Matkailijat voidaan noutaa kyytiin Vuorikadun päässä olevalta
laiturilta. Matonpesupaikka siirretään Brahenpuistoon. Tärkeät
näkymät Haapaniemenkadulta Kuopioon saavuttaessa pidetään
avoimena. Pyöräilyn pääreitti (leveys 5,5 metriä) jatkuu
Puijonkadulta Haapaniemenkadun varteen. Venesatama säilyy
nykyisellään. Penkereiden puustoa harvennetaan, ja avataan
näkymiä järvelle. Etelään johtavaa rantareittiä kehitetään.

Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Parkour-aluetta laajennetaan,
ja leikkipuiston viereen lisätään kuntoilu-välineitä. Uimarantaa
laajennetaan ja ranta ruopataan uimasyvyiseksi. Matonpesupaikka
siirretään Brahenpuistoon.
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Suunnitelmavaihtoehto B1 – Vaihtoehtojen vertailu
1. YDINALUEEN JA RANNAN VÄLINEN TOIMIVUUS
Yhteys paranee nykytilanteeseen verrattuna. Maria Jotunin katu
viistosti aukion poikki, shared space ratkaisu. Liikenne aika vilkasta,
vaatii huolellista suunnittelua. Toisaalta pohjoisemmat
poikkikadut rauhoittuvat. Hotspot sijaitsee rannassa. Kirkkokadulla
sijaitsevat rampit luovat merkittävän esteen aukion
yhtenäisyydelle ja jalankulkijoille.

rakennuksen suhteellista
inhimilliseen mittakaavaan.

korkeutta

jalankulkijan

silmissä

Kuten A1. Ei maanpäällisen rakentamisen rajoituksia
pysäköintilaitokselle. Vastakkaiset rampit haasteellinen lähtökohta
pysäköintihallin suunnittelulle ja toimivuudelle.
4. NÄKYMÄT
Kuten A1. Kaikista rakennuksista syntyy näkymiä vesistöön.

2. VAIHTOEHDON SOVELTUVUUS ARKKITEHTONISEEN
KOKONAISIDEAAN JA KOKONAISUUTEEN
Kuten A1. Julkisten rakennusten sarja hahmottuu juhlamaisena
nauhana modernin kaupunkipuistosarjan vierellä. Rajaus
rakennusten ja kaupunkipuiston välillä on elegantti ja selkeä.

5. AUKIO
Kuten A1, paitsi Maria Jotunin katu kulkee nykyisen linjauksen
mukaisesti, "shared space" -tyyppisenä. Kustannukset pienemmät,
liikenteen nopeuksien rauhoittaminen vaatii suunnittelua.
Kirkkokadulla sijaitsevat vastakkaiset rampit luovat merkittävän
esteen aukion yhtenäisyydelle visuaalisesti sekä kevyen liikenteen
käyttäjille.

3. KAUPUNKIKUVALLISET VAIKUTUKSET
Kuten A1. Julkisivut ja katutasojen elävöittävät ja aktiiviset
toiminnot näkyvät ja välittyvät puistoaukiosarjan läpi
Puijonkadulle asti. Lumitin julkisivut näkyvät esteettömästi
puistoon ja katuverkkoon.
Puistoaukiolla on huomattavan tärkeä ja positiivinen rooli
suunnittelualueen jäsentävänä tekijänä sekä oleskelun että
julkisten rakennusten lähestymisen kannalta.
Hotellikorttelin jalustan aktiiviset toiminnot ja liiketilat aukeavat
aukiosarjan puolelle elävöittäen katutasoa. Hotellitornin sijainti
korttelin lounaiskulmassa luo huomattavan maamerkin aluetta
eteläiseltä tieverkolta lähestyttäessä. Korkea tornimassa
Haapaniemenkadun puolella on puistoaukion kulkijan
mittakaavassa luontevammalla puolella verrattuna A-versioon.
Sijainti on myös aukion valonsaannin kannalta edullisempi.
Itäpuolen katosaiheella on suuri merkitys, sillä se laskee
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7. PYSÄKÖINTILAITOKSEN TOIMIVUUS- JA
KUSTANNUSTARKASTELUT

6. PUISTO
RANTAPUISTO 1: Rakennetumpi ja kaupunkimainen puisto,
näyttävä rakennettu ranta ja laiturirakennelmat. Vesialue ulottuu
lähemmäksi aukiota. Avoimempi näkymä Kuopionlahdelle
(soutuvene-penger poistettu). Puiston pinta-ala pienempi.
Kustannukset huomattavasti suuremmat rakennelmien ja
ruoppausten takia. Hotspot rannassa maalaiturin vieressä, hieman
kaukana torin tapahtumista.

8. ERI OSA-ALUEIDEN JA KOKONAISUUDEN YLEISKUSTANNUKSET
(HUOM: TÄSSÄ VAIN PUISTOT JA AUKIOT, LISÄTTÄVÄ KADUT,
PARKKIHALLIT, JNE)
Rannan ruoppaukset kalliimpia vaihtoehdoissa A1 ja B1. Aukio
suurempi kuin C-vaihtoehdoissa, mutta jaettu kahteen osaan
Kirkkokadun ramppien takia. Kts. kustannusarviotaulukko.

9. SUHDE RÄNNIKATUVERKOSTON SEKÄ KANSALLISEN
KAUPUNKIPUISTON TAVOITTEISIIN
Kuten A1. Aukio Kuopiolle luonteenomaisesti rännikatuverkoston
jatkeena. Kiinnostava tilasarja, kun torilta tuleva kapea rännikatu
levenee aukioksi, jolta avautuu puiston yli järvinäköala.
Suunnittelualue on osa kansallista kaupunkipuistoa: liittyy rannan
puistovyöhykkeeseen, rännikatuverkostoon sekä Valkeiselle
johtavaa puistovyöhykkeeseen ja saaristoon.

10. KUNNALLISTEKNISTEN VERKOSTOJEN SOVELTUVUUS JA
RATKAISUN VAIKUTUS LVI-TEKNIIKKAAN
Liitettävissä kunnallisteknisiin järjestelmiin.
Pysäköintilaitokseen joudutaan toteuttamaan kaksi ilmanvaihdon
poistoilmapiippua. Lisäksi joudutaan toteuttamaan kaksi
öljynerotuskaivoa sekä kaksi viemäripumppaamoa.

Suunnitelmavaihtoehto B1 – Vaihtoehtojen vertailu
11. JALANKULKU JA PYÖRÄILY

13. JOUKKOLIIKENNE

15. HUOLTOLIIKENNE

Jalankulun ja pyöräilyn pääreitit ovat sujuvia. Pohjoiseteläsuuntainen pääreitti sijoittuu Puijonkadun itäreunalle ja
jatkuu edelleen Maria Jotunin kadun varressa kohti
Tasavallankatua. Pääreitillä pyöräily ja jalankulku on erotettu
omille kaistoille. Aukion kohdalle sijoittuva Maria Jotunin katu
toteutetaan shared space periaatteella. Maria Jotunin katu
kavennetaan aukion kohdalla kaksikaistaiseksi. Risteämisessä on
erityisesti kiinnitettävä huomiota ajoneuvoliikenteen nopeuksien
sopeuttamiseen kyseiseen liikennetilaan. Shared Space:n on
todettu edistävän liikenneturvallisuutta sekä parantavan
liikenteellisistä toimivuutta, mutta edellytyksenä on toimivat
liikenneratkaisut sekä kulkumuotojen toisensa huomioon
ottaminen. Kirkkokadulla sijaitsevat vastakkaiset rampit luovat
merkittävän kulku- ja näköesteen kevyen liikenteen käyttäjille.

Nykyiset joukkoliikenteen reitit säilyvät Haapaniemenkadulla.
Pysäkit sijoittuvat tulevan hotellin (taskupysäkki) ja Lumitin
kohdalle.
Linja-autojen
seisontapaikat
sijoitetaan
Haapaniemenkadun varteen. Hotellin kohdalla linja-autopysäkit
sijoittuvat liiketeellisesti epäedulliseen kohtaan, johtuen Maria
Jotunin kadun liittymän läheisyydestä.

Kiinteistöjen huolto hoidetaan pääosin pysäköintihallin kautta.
Nykyinen musiikkikeskuksen maanpäällinen huoltotila säilyy.
Pysäköintihallin kansi mitoitetaan siten, että se mahdollistaa
pelastus- ja nostokoriajoneuvojen käytön.

12. HENKILÖAUTOLIIKENNE
Liikenteen sujuvuus on kiertoliittymässä valo-ohjattua liittymää
parempi. Etelän suunnasta liikenne ohjautuu luontaisesti
Puijonkadulle ja siitä edelleen poikittaiskaduille sekä Toriparkkiin.
Kirkkokadun ja Kuopionlahdenkadun liikenne voidaan säilyttää
kaksisuuntaisena, jolloin myös itä- länsisuuntainen liikenne toimii.
Minna Canthin kadun katutilan rajallisuus aiheuttaa ongelmia
kääntymiskaistojen toteuttamiselle. Suunnitelmassa on esitetty
kuitenkin kääntymiskaistoja Minna Canthin kadulle ja pysäköinnin
rajoittamista tai poistamista kokonaan.
Liikenteen simulointien perusteella liikenteellinen ratkaisu toimii
hyvin myös vuoden 2040 mukaisilla liikennemäärillä. Parkkihallin
ramppien toimivuus on hyvä liityttäessä katuverkkoon.
Kiertoliittymän ja Kuopiolahdenkadun välillä tapahtuu ajoittain
ruuhkautumista
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Linja-autojen pysäkit hotellin kohdalla sijoittuvat liikenteellisesti
paremmin kuin vaihtoehdossa A1.
16. PYSÄKÖINTI

14. SAATTOLIIKENNE
Saattoliikenne
(linja-autot/henkilöautot/taksit)
toimii
Kirkkokadulla ja Kuopionlahdenkadulla. Kuopionlahdenkadun
kautta voidaan hoitaa niin musiikkikeskuksen kuin myös hotellin
saattoliikenne. Hotellin saattoliikenne on myös laadukkaasti
hoidettavissa hotellin eteläpuolelle sijoittuvan katuyhteyden
kautta. Päiväkodin saattoliikenne Koljonniemenkadulle hoidetaan
Puijonkadun suunnasta. Kadulla ei ole läpiajoa.

Puijonkadun ja Haapaniemenkadun kadunvarsipysäköinti poistuu
ja pysäköinti keskitetään pysäköintilaitoksiin. Tulevaan
pysäköintilaitokseen liikennöinti tapahtuu Haapaniemenkadulta
(sisään) ja Puijonkadulta (ulos). Pysäköintilaitoksen liikenteen
jakaminen kahdelle kadulle vähentää yksittäiselle kadulle tulevaa
kuormitusta. Pysäköintihallista Puijonkadulle liittyminen tuo
haasteen.
Yleisen pysäköintilaitoksen autopaikkamäärä on yhteensä 350,
joista hotellin käyttöön 200.

Suunnitelmavaihtoehto B2 - selostus

SUUNNITELMAVAIHTOEHDON YLEISRATKAISU
Vaihtoehto vastaa pääosin osin kilpailuehdotuksen ratkaisua,
mutta poikkeaa mm. liikenneverkon ja Puijonkadun varren
lamellitalojen osalta. Taidelukio Lumit sijaitsee Kuopion
musiikkikeskuksen pohjoispuolen tontilla. Kongressi- ja
hotellikeskus sijoittuu musiikkikeskuksen eteläpuolelle yhdistyen
musiikkikeskuksen
lämpiöön
lasisella
yhdyssillalla.
Puistoaukioalueen pohjoisosan alle osoitetaan maanalainen
pysäköintilaitos,
jonka
kautta
hoidetaan
Lumitin,
musiikkikeskuksen
ja
asuinkortteleiden
huoltoliikenne.
Hotellikorttelin pysäköinti ja huolto tapahtuu hotellin jalusta- ja
kellaritiloissa. Puijonkadun varrelle on osoitettu kaksi
lamellitaloriviä. Lamellitaloilla ei ole omaa piha-aluetta, vaan ne
rajoittuvat tiukasti aukiosarjan laidalle avautuen kohti puistoa.
Hotelli- ja kongressikeskuskortteli jakaantuu toiminnoiltaan
kahteen osaan: matalaan palvelujalustaan ja huoneistokerroksiin.
Huoneistokerrosmassa kohoaa korttelin lounaiskulmassa 21kerroksiseksi tornihotelliksi.

KATUJÄRJESTELYT
Vaihtoehdossa Haapaniemenkadun ja Maria Jotunin kadun
kiertoliittymä säilytetään. Nykyinen kolmikaistainen Maria Jotunin
katu
muutetaan
loppuosaltaan
kaksikaistaiseksi.
Haapaniemenkadun varrelta on poistettu henkilöautojen
kadunvarsipysäköinti
ja
korvattu
linja-autopysäköinnillä.
Puijonkadun itäreunan kadunvarsipysäköinti
poistetaan.
Kirkkokatu ja Kuopionlahdenkatu säilyvät kaksisuuntaisina.
Koljonniemenkadulla sallitaan vain huolto- ja saattoliikenne.
Minna Canthin kadun sekä Puijonkadun ja Haapaniemenkadun
liittymiin esitetään kääntymiskaistat liittymän toimivuuden
parantamiseksi. Hotellin edustalla saattopiha.

puut (hopeapajut) säilyvät, ja puurivejä täydennetään,
hopeapajurivien sommitelma johdattaa aukiolta rantaan.
Runkopuiden ja puurivien lomasta avautuu näkymiä
Kuopionlahdelle (näkymiä peittäviä pensaita ja pikkupuita, sekä
kuusia/pihtoja poistetaan). Uoma on kosteikkoaihe, jossa vettä on
satunnaisesti rankkasateilla ja keväällä. Kosteikkouoma rajaa
rantaan Saunasaaren, jossa on yleinen sauna ja avantouintipaikka.
Soutuveneet keskitetään Venesaareen, saareksi muotoiltavaan
penkereeseen. Venesaaren viereen rakennetaan pieni
esiintymislava/kokkoluoto. Puistossa on paljon avointa tilaa
tapahtumille (tapahtumanurmi). Pyöräilyn pääväylä kulkee
puiston halki rannan suuntaisesti. Rannassa sijaitsee
pengerkatsomo ja kelluva esiintymislava.
Entisen vierasvenesataman suuri pengerlaituri kunnostetaan
aukiomaiseksi.
Ohjelmapalvelujen
toimintoja
(esim.
moottorikelkat) sijoittuu Maria Jotunin puiston eteläosan
pysäköintialueen yhteyteen. Urheilukentän (ja samalla puiston)
huolto sijaitsee Vuorikadun puoleisessa päässä.
Hotspot-rakennus sijaitsee hotellin läheisyydessä. Hotelli ja
hotspot yhdistyvät yhdyssillalla. Laaja uimaranta toimii
kosteikkoaiheen
jatkeena.
Soutuveneet
keskitetään
Brahenpuistoon ja saareen osoitetaan uinti, avanto- ja
uimahyppypaikat. Ranta on levittäytynyt maalaiturilta
Uimasaareen saakka. Tässä vaihtoehdossa on säilytetty eniten
olevia puita.

AUKIO
Kuten B1: paitsi Puijonkadun varressa on lamellitaloja. Lamellitalot
kaventavat puistoa ja peittävät näkymiä Puijonkadulta, mutta
toisaalta rajaavat sitä yhtenäisemmin kuin olevat rakennukset ja
suojaavat aukiota hyvin katumelulta.
Aukioon liittyy: Rantapuisto 2

RANTAPUISTO
Rantapuisto 2 on lähempänä nykytilannetta. Rantaviiva säilyy lähes
nykyisellä paikallaan, ruopattavaa on vähemmän. Olevat suuret
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MUUT PUISTOT
Maria Jotunin puiston eteläosa ja venesatama:

Puiston eteläosa on kaikissa
vaihtoehdoissa sama.
Pysäköintialueen yhteydessä olevalle kentälle sijoitetaan
ohjelmapalvelujen enemmän tilaa vaativia toimintoja, esimerkiksi
moottorikelkkojen, koiravaljakoiden ja veneiden säilytys ja huolto.
Matkailijat voidaan noutaa kyytiin Vuorikadun päässä olevalta
laiturilta. Matonpesupaikka siirretään Brahenpuistoon. Tärkeät
näkymät Haapaniemenkadulta Kuopioon saavuttaessa pidetään
avoimena. Pyöräilyn pääreitti (leveys 5,5 metriä) jatkuu
Puijonkadulta Haapaniemenkadun varteen. Venesatama säilyy
nykyisellään. Penkereiden puustoa harvennetaan, ja avataan
näkymiä järvelle. Etelään johtavaa rantareittiä kehitetään.
Kuopionlahden kenttä:
Oleva tapahtumakenttä liitetään enemmän osaksi Maria Jotunin
puistoa. Nykyinen pinta-ala säilyy, mutta kentän muoto muuttuu
luonnonmukaisemmaksi. Kevyen liikenteen pääreitti aukiolta
Väinölänniemen suuntaan (suosittu jo nykyään) kulkee kentän
eteläpuolella (Rantapuisto 1, 2 ja 3 hieman eri linjaukset).
Sorapintainen monitoimikenttä toimii urheilukäytön lisäksi
sirkuksen ja tivolin alueena, ja voidaan jäädyttää talvella
rusettiluisteluun ja muihin talvitapahtumiin. Suuret tapahtumat
voivat tarvittaessa levittäytyä myös Maria Jotunin puistoon
avoimelle tapahtumanurmelle tai aukiolle. Kentän laidoille
rakennetaan matalia pengerkatsomoita (eivät peitä näkymiä),
joiden päällä kasvaa runkopuita rajaamassa tilaa.
Aarneenpuisto:
Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Puiston Haapaniemenkadun
puoleiselle laidalle rakennetaan hulevesiaihe ja istutetaan tilaa
rajaavaa puustoa. Mölymäen hulevedet voidaan haluttaessa liittää
tähän uomaan.
Brahenpuisto (Pikku Kakkosen puisto):
Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Parkour-aluetta laajennetaan,
ja leikkipuiston viereen lisätään kuntoilu-välineitä. Uimarantaa
laajennetaan ja ranta ruopataan uimasyvyiseksi. Matonpesupaikka
siirretään Brahenpuistoon.
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Suunnitelmavaihtoehto B2 – Vaihtoehtojen vertailu
1. YDINALUEEN JA RANNAN VÄLINEN TOIMIVUUS
Yhteys paranee nykytilanteeseen verrattuna. Maria Jotunin katu
viistosti aukion poikki, shared space ratkaisu. Liikenne aika vilkasta,
vaatii huolellista suunnittelua. Toisaalta pohjoisemmat
poikkikadut rauhoittuvat. Hotspot aukion jatkeena ja uimasaari
siirtävät painopistettä puistoon. Puurivit ja laiturit johdattavat
rantaan.

2. VAIHTOEHDON SOVELTUVUUS ARKKITEHTONISEEN
KOKONAISIDEAAN JA KOKONAISUUTEEN
Julkisten rakennusten sarja hahmottuu juhlamaisena nauhana
modernin kaupunkipuistosarjan vierellä. Lamellitalojen nauha
muodostaa voimakkaan rajaavan elementin puistoaukion toiselle
laidalle. Lamellinauhasta voidaan muodostaa osa kokonaisideaa
julkisen nauhamaisen rakentamisen sisar-elementtinä.
Rajaus julkisen, puolijulkisen ja yksityisen vyöhykkeiden välillä ei
yhtä luontevaa kuin A ja B1 -versioissa. Ongelmallista osoittaa
piha-aluetta
lamellitaloille.
Asuminen
pitää
ajatella
uudentyyppisenä urbaanina asumismuotona, jossa puistovyöhyke
korvaa oman piha-alueen puutteen.

Hotellikorttelin jalustan aktiiviset toiminnot ja liiketilat aukeavat
aukiosarjan puolelle elävöittäen katutasoa. Hotellitornin sijainti
korttelin lounaiskulmassa luo huomattavan maamerkin aluetta
eteläiseltä tieverkolta lähestyttäessä. Korkea tornimassa
Haapaniemenkadun puolella on puistoaukion kulkijan
mittakaavassa luontevammalla puolella verrattuna A-versioon.
Sijainti on myös aukion valonsaannin kannalta edullisempi.
Itäpuolen katosaiheella on suuri merkitys, sillä se laskee
rakennuksen suhteellista korkeutta jalankulkijan silmissä
inhimilliseen mittakaavaan.

4. NÄKYMÄT
Lamellitalojonon eteläpääty saattaa paikoin rajoittaa näkymiä
Lumitilta vesistöön. Lamellitalon asunnot avautuvat pääosin
puistoon päin. Hotellikorttelista esteettömät näkymät
ympäristöön.

Lamellinauha saattaa privatisoida ja häiritä puistoaukion roolia
julkisena kaupunkitilana. Toisaalta yhtenäinen lamellitalorivi rajaa
aukion kaupunkitilaa hyvin, ja suojaa katumelulta.
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7. PYSÄKÖINTILAITOKSEN TOIMIVUUS- JA
KUSTANNUSTARKASTELUT
Pysäköintilaitos voidaan rajata alkamaan vasta rakennusten
ulkoseinälinjasta puistoon päin. Pysäköintiä voidaan tarvittaessa
osoittaa myös rakennusten alle, mikä alentaa autopaikoituksen
tehokkuutta tällä alueella.
8. ERI OSA-ALUEIDEN JA KOKONAISUUDEN YLEISKUSTANNUKSET
(HUOM: TÄSSÄ VAIN PUISTOT JA AUKIOT, LISÄTTÄVÄ KADUT,
PARKKIHALLIT, JNE)
Rantaviiva mukailee nykytilannetta, edullisempi kuin A1 ja B1.
Aukio
suurempi
kuin
C-vaihtoehdoissa.
Kts.
kustannusarviotaulukko.

5. AUKIO
Aukio hieman kapeampi kuin A1 ja B1, kuitenkin tilava. Lamellitalot
rajaavat aukion kaupunkitilaa hyvin, paremmin kuin A1 jaB1
olevien rakennusten päädyt. Rakennukset suojaavat aukiota
Puijonkadun liikennemelulta, toisaalta rajaavat näkymiä kadulta
julkisiin rakennuksiin ja aukiolle (jää piiloon). 1-suuntainen
Kirkkokatu rauhoittaa aukiota.

3. KAUPUNKIKUVALLISET VAIKUTUKSET
Lamellinauha katkaisee Lumitin ja musiikkikeskuksen julkisivujen ja
toiminnan näkymisen kontaktin Puijonkadulle. Lumitin julkisivut
näkyvät esteettömästi puistoon.

Kuopionlahdelle, pensasmaista kasvillisuutta poistetaan.
Edullisempi, vähemmän ruopattavaa. Hotspot aukion jatkeena
lähellä hotellia.

9. SUHDE RÄNNIKATUVERKOSTON SEKÄ KANSALLISEN
KAUPUNKIPUISTON TAVOITTEISIIN
Kuten A1. Aukio Kuopiolle luonteenomaisesti rännikatuverkoston
jatkeena. Kiinnostava tilasarja, kun torilta tuleva kapea rännikatu
levenee aukioksi, jolta avautuu puiston yli järvinäköala.
Suunnittelualue on osa kansallista kaupunkipuistoa: liittyy rannan
puistovyöhykkeeseen, rännikatuverkostoon sekä Valkeiselle
johtavaa puistovyöhykkeeseen ja saaristoon.

6. PUISTO
RANTAPUISTO 3: Nykytilannetta mukaileva puistosuunnitelma.
Maisemapuisto, jossa kosteikkoaihe. Olevat suuret puut (mm.
merkittävät hopeapajut) säilyvät. Uimasaari ja tilava uimaranta
sijaitsevat keskeisellä paikalla. Tilaa eri tyyppisille toiminnoille
puistossa.
Näkymät
avautuvat
runkopuiden
lomasta

10. KUNNALLISTEKNISTEN VERKOSTOJEN SOVELTUVUUS JA
RATKAISUN VAIKUTUS LVI-TEKNIIKKAAN
Liitettävissä kunnallisteknisiin järjestelmiin.

Suunnitelmavaihtoehto B2 – Vaihtoehtojen vertailu
11. JALANKULKU JA PYÖRÄILY

13. JOUKKOLIIKENNE

16. PYSÄKÖINTI

Jalankulun ja pyöräilyn pääreitit ovat sujuvia. Pohjoiseteläsuuntainen pääreitti sijoittuu Puijonkadun itäreunalle ja
jatkuu edelleen Maria Jotunin kadun varressa kohti
Tasavallankatua. Pääreitillä pyöräily ja jalankulku on erotettu
omille kaistoille. Aukion kohdalle sijoittuva Maria Jotunin katu
toteutetaan shared space periaatteella. Risteämisessä on
erityisesti kiinnitettävä huomiota ajoneuvoliikenteen nopeuksien
sopeuttamiseen kyseiseen liikennetilaan. Shared Space:n on
todettu edistävän liikenneturvallisuutta sekä parantavan
liikenteellisistä toimivuutta, mutta edellytyksenä on toimivat
liikenneratkaisut sekä kulkumuotojen toisensa huomioon
ottaminen.

Nykyiset joukkoliikenteen reitit säilyvät Haapaniemenkadulla.
Pysäkit sijoittuvat tulevan hotellin (taskupysäkki) ja Lumitin
kohdalle.
Linja-autojen
seisontapaikat
sijoitetaan
Haapaniemenkadun varteen. Hotellin kohdalla linja-autopysäkit
sijoittuvat liiketeellisesti epäedulliseen kohtaan, johtuen Maria
Jotunin kadun liittymän läheisyydestä.

Kadunvarsipysäköintiä
rajoitetaan
ja
keskitetään
pysäköintilaitoksiin.
Uuteen
pysäköintihalliin
liikennöinti
keskitetään Haapaniemenkadulta tapahtuvaan liikennöintiin.
Halliin liikennöidään kaksisuuntaisen rampin kautta.

Linja-autojen pysäkit hotellin kohdalla sijoittuvat liikenteellisesti
paremmin kuin vaihtoehdossa A1.

14. SAATTOLIIKENNE

12. HENKILÖAUTOLIIKENNE
Kuten B1. Liikenteen sujuvuus on kiertoliittymässä valo-ohjattua
liittymää parempi. Etelän suunnasta liikenne ohjautuu luontaisesti
Puijonkadulle ja siitä edelleen poikittaiskaduille sekä Toriparkkiin.
Kirkkokadun ja Kuopionlahdenkadun liikenne voidaan säilyttää
kaksisuuntaisena, jolloin myös itä- länsisuuntainen liikenne toimii.
Minna Canthin kadun katutilan rajallisuus aiheuttaa ongelmia
kääntymiskaistojen toteuttamiselle. Suunnitelmassa on esitetty
kuitenkin kääntymiskaistoja Minna Canthin kadulle ja pysäköinnin
rajoittamista tai poistamista kokonaan.
Liikenteen simulointien perusteella liikenteellinen ratkaisu toimii
hyvin myös vuoden 2040 mukaisilla liikennemäärillä. Parkkihallin
ramppien toimivuus on hyvä liityttäessä katuverkkoon.
Kirkkokadun ja P-hallin ulosajokaistan vierekkäisyys aiheuttaa
väistämisongelmia, joka kuitenkin on ratkaistavissa etuajooikeussuhteilla.
Kiertoliittymän ja Kuopiolahdenkadun välillä tapahtuu ajoittain
ruuhkautumista
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Saattoliikenne
(linja-autot/henkilöautot/taksit)
toimii
Kirkkokadulla ja Kuopionlahdenkadulla. Kuopionlahdenkadun
kautta voidaan hoitaa niin musiikkikeskuksen kuin myös hotellin
saattoliikenne. Hotellin saattoliikenne on myös laadukkaasti
hoidettavissa hotellin eteläpuolelle sijoittuvan katuyhteyden
kautta. Päiväkodin saattoliikenne hoidetaan Puijonkadun
suunnasta. Kadulla ei ole läpiajoa.

15. HUOLTOLIIKENNE
Kiinteistöjen huolto hoidetaan pääosin pysäköintihallin kautta.
Nykyinen musiikkikeskuksen maanpäällinen huoltotila säilyy.
Pysäköintihallin kansi mitoitetaan siten, että se mahdollistaa
pelastus- ja nostokoriajoneuvojen käytön.
Hotellin huoltoliikenne toteutetaan tässä vaihtoehdossa hotellin
eteläpuoleiselta kadulta tai Kuopionlahdenkadulta.

Hotellin pysäköinti hoidetaan rakennuksen alle sijoittuvassa
pysäköintihallissa, ajo halliin voidaan osoittaa hotellin edustan
katuyhteydeltä.
Yleisen pysäköintilaitoksen laajuus on 200 autopaikkaa, lisäksi
hotellin yhteyteen rakennetaan 200 autopaikka.

Suunnitelmavaihtoehto C1 - selostus

SUUNNITELMAVAIHTOEHDON YLEISRATKAISU
Vaihtoehto vastaa pääosin kilpailuehdotuksen ratkaisua, mutta
taidelukio Lumitin viereiselle puistoalueelle on sijoitettu
umpikorttelimainen asuinrakennuskortteli. Asuinrakennusten
kivijalkaan osoitetaan liiketilaa. Lumitin ja asuinkorttelin väliin jää
leveämpi puistosarjan osa, johon on luontevaa aukaista katutilaa
elävöittäviä auloja, liiketiloja ja yhteistoiminnan tiloja.
Asuinkorttelin alle pysäköintilaitos on mahdollista rakentaa
osittain monikerroksisena. Hotellikorttelin pysäköinti ja huolto
tapahtuu hotellin jalusta- ja kellaritiloissa.
Hotelli- ja kongressikeskuskortteli jakaantuu toiminnoiltaan
kahteen osaan: matalaan palvelujalustaan ja huoneistokerroksiin.
Huoneistokerrosmassa on 14-kerroksinen koko korttelissa.

KATUJÄRJESTELYT
Vaihtoehdossa Haapaniemenkadun ja Maria Jotunin kadun
kiertoliittymä säilytetään. Nykyinen kolmikaistainen Maria Jotunin
katu
muutetaan
loppuosaltaan
kaksikaistaiseksi.
Haapaniemenkadun varrelta on poistettu henkilöautojen
kadunvarsipysäköinti
ja
korvattu
linja-autopysäköinnillä.
Puijonkadun itäreunan kadunvarsipysäköinti
poistetaan.
Kirkkokatu ja Kuopionlahdenkatu säilyvät kaksisuuntaisina.
Koljonniemenkadulla sallitaan vain huolto- ja saattoliikenne.
Minna Canthin kadun sekä Puijonkadun ja Haapaniemenkadun
liittymiin esitetään kääntymiskaistat liittymän toimivuuden
parantamiseksi. Hotellin edustalle on esitetty katuyhteys saatto- ja
pysäköintiliikenteen tarpeisiin.

RANTAPUISTO
Rantapuisto 2 on lähempänä nykytilannetta. Rantaviiva säilyy lähes
nykyisellä paikallaan, ruopattavaa on vähemmän. Olevat suuret
puut (hopeapajut) säilyvät, ja puurivejä täydennetään,
hopeapajurivien sommitelma johdattaa aukiolta rantaan.
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Runkopuiden ja puurivien lomasta avautuu näkymiä
Kuopionlahdelle (näkymiä peittäviä pensaita ja pikkupuita, sekä
kuusia/pihtoja poistetaan). Uoma on kosteikkoaihe, jossa vettä on
satunnaisesti rankkasateilla ja keväällä. Kosteikkouoma rajaa
rantaan Saunasaaren, jossa on yleinen sauna ja avantouintipaikka.
Soutuveneet keskitetään Venesaareen, saareksi muotoiltavaan
penkereeseen. Venesaaren viereen rakennetaan pieni
esiintymislava/kokkoluoto. Puistossa on paljon avointa tilaa
tapahtumille (tapahtumanurmi). Pyöräilyn pääväylä kulkee
puiston halki rannan suuntaisesti. Rannassa sijaitsee
pengerkatsomo ja kelluva esiintymislava.
Hotspot-rakennus sijaitsee hotellin läheisyydessä. Hotelli ja
hotspot
yhdistyvät
yhdyssillalla.
Rakennus
avautuu
Kuopionlahdelle.
Ohjelmapalvelujen
toimintoja
(esim.
moottorikelkat) sijoittuu Maria Jotunin puiston eteläosan
pysäköintialueen yhteyteen. Urheilukentän (ja samalla puiston)
huolto sijaitsee Vuorikadun puoleisessa päässä.

Puijonkadulta Haapaniemenkadun varteen. Venesatama säilyy
nykyisellään. Penkereiden puustoa harvennetaan, ja avataan
näkymiä järvelle. Etelään johtavaa rantareittiä kehitetään.

Kuopionlahden kenttä:
Oleva tapahtumakenttä liitetään enemmän osaksi Maria Jotunin
puistoa. Nykyinen pinta-ala säilyy, mutta kentän muoto muuttuu
luonnonmukaisemmaksi. Kevyen liikenteen pääreitti aukiolta
Väinölänniemen suuntaan (suosittu jo nykyään) kulkee kentän
eteläpuolella (Rantapuisto 1, 2 ja 3 hieman eri linjaukset).
Sorapintainen monitoimikenttä toimii urheilukäytön lisäksi
sirkuksen ja tivolin alueena, ja voidaan jäädyttää talvella
rusettiluisteluun ja muihin talvitapahtumiin. Suuret tapahtumat
voivat tarvittaessa levittäytyä myös Maria Jotunin puistoon
avoimelle tapahtumanurmelle tai aukiolle. Kentän laidoille
rakennetaan matalia pengerkatsomoita (eivät peitä näkymiä),
joiden päällä kasvaa runkopuita rajaamassa tilaa.

AUKIO
Kuten B1, paitsi aukio on lyhyempi ja pienempi. Pohjoisosassa
Lumitin vieressä sijaitsee asuinkortteli. Asuinkorttelin ja Lumitin
välissä on leveämpi, aukiomainen Rännikatu.
Aukioon liittyy: Rantapuisto 2

MUUT PUISTOT
Maria Jotunin puiston eteläosa ja venesatama:
Maria Jotunin puiston eteläosa on kaikissa vaihtoehdoissa sama.
Pysäköintialueen yhteydessä olevalle kentälle sijoitetaan
ohjelmapalvelujen enemmän tilaa vaativia toimintoja, esimerkiksi
moottorikelkkojen, koiravaljakoiden ja veneiden säilytys ja huolto.
Matkailijat voidaan noutaa kyytiin Vuorikadun päässä olevalta
laiturilta. Matonpesupaikka siirretään Brahenpuistoon. Tärkeät
näkymät Haapaniemenkadulta Kuopioon saavuttaessa pidetään
avoimena. Pyöräilyn pääreitti (leveys 5,5 metriä) jatkuu

Aarneenpuisto:
Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Puiston Haapaniemenkadun
puoleiselle laidalle rakennetaan hulevesiaihe ja istutetaan tilaa
rajaavaa puustoa. Mölymäen hulevedet voidaan haluttaessa liittää
tähän uomaan.

Brahenpuisto (Pikku Kakkosen puisto):
Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Parkour-aluetta laajennetaan,
ja leikkipuiston viereen lisätään kuntoilu-välineitä. Uimarantaa
laajennetaan ja ranta ruopataan uimasyvyiseksi. Matonpesupaikka
siirretään Brahenpuistoon.
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Suunnitelmavaihtoehto C1 – suunnitelmavaihtoehdon analyysi
1. YDINALUEEN JA RANNAN VÄLINEN TOIMIVUUS
Yhteys paranee nykytilanteeseen verrattuna. Maria Jotunin katu
viistosti aukion poikki, shared space ratkaisu. Liikenne aika vilkasta,
vaatii huolellista suunnittelua. Toisaalta pohjoisemmat
poikkikadut rauhoittuvat. Hotspot rannassa ja saunasaari siirtävät
painopistettä puistoon. Puurivit ja laiturit johdattavat rantaan.

2. VAIHTOEHDON SOVELTUVUUS ARKKITEHTONISEEN
KOKONAISIDEAAN JA KOKONAISUUTEEN
Lumitin edustan luonne muuttuu arkkitehtuurikilpailuvaiheen
ratkaisuun
verrattuna,
mutta
on
sovitettavissa
suunnitelmavaihtoehtoon. Kapea Lumitin korttelin pituutta
mukaileva asuinkortteli sopii lukion kanssa katutilassa
vuorovaikuttavaksi korttelipariksi.
Kortteleiden väliin syntyy leveä puistokatumainen rännikadun
leventymä, joka mahdollistaa tiiviin, mutta valoisan katutilan,
johon on luontevaa aukaista yhteistiloja ja liiketiloja. Leveä
rännikatutila löytää luontevasti mitoituksensa pohjoispuolen
puisesta päiväkodin julkisivuleveydestä. Kilpailuehdotuksen
mukainen puistoaukiosarja alkaa luontevasti Kirkkokadun jälkeen.

3. KAUPUNKIKUVALLISET VAIKUTUKSET
Asuinkortteli osittain piilottaa Lumitin julkisivujen ja toiminnan
näkymisen eteläiselle puistoaukiovyöhykkeelle, rantaan ja
Puijonkadulle. Toisaalta julkisivusta muodostuu leveälle
rännikatuosiolle jännittävä vuoropuhelu Lumitin ja asuinkorttelin
välille. Tilaan luontevaa aukaista kivijalkaliiketiloja- ja kahviloita.
Hotellikorttelin jalustan aktiiviset toiminnot ja liiketilat aukeavat
aukiosarjan puolelle elävöittäen katutasoa. Hotellin tasakorkuinen
massa on alueen rakeisuuteen ja mittakaavan verraten

C1

huomattavan suuri, mutta kokonaisuuteen torniversioita ehkä
hieman istuvampi. Itäpuolen katosaiheella on suuri merkitys, sillä
se laskee rakennuksen suhteellista korkeutta jalankulkijan silmissä
inhimilliseen mittakaavaan. Katosaihe on A ja B -versioihin
verraten erilainen: rakennuksesta eriytetty teosmaisempi
katossarja.

pensasmaista kasvillisuutta poistetaan. Edullisempi, vähemmän
ruopattavaa. Hotspot 'venevajat' sijaitsevat olevalla maalaiturilla.

7. PYSÄKÖINTILAITOKSEN TOIMIVUUS- JA
KUSTANNUSTARKASTELUT

4. NÄKYMÄT
Asuinkorttelin eteläisestä talosta avautuu pitkä näkymä rantaalueelle asti. Hotellikorttelista esteettömät näkymät ympäristöön.
Asuinkortteli estää Lumitin julkisivun suoran näkymisen
Puijonkadulle, mutta Lumitin julkisivu elää tasapainoisena
puistoaukiosarjan ja leveän rännikatuvyöhykkeen sisällä.

Pysäköintilaitos
jatkuu
osittain
asuinkorttelin
alle.
Asuinrakennusten alla pysäköintilaitoksen paikoitustehokkuus
pienempi.

8. ERI OSA-ALUEIDEN JA KOKONAISUUDEN YLEISKUSTANNUKSET
(HUOM: TÄSSÄ VAIN PUISTOT JA AUKIOT, LISÄTTÄVÄ KADUT,
PARKKIHALLIT, JNE)
Rantaviiva mukailee nykytilannetta, edullisempi kuin A1 ja B1.
Kts. kustannusarviotaulukko.

5. AUKIO
Aukio huomattavasti lyhyempi ja pienempi kuin A1 ja B1. Lumit jää
asuntokorttelin peittoon Puijonkadulta. Leveä rännikatu Lumitin ja
asuinkorttelin välissä. Lumit tarvitsisi eteensä pääsisäänkäynnin
kohdalle enemmän avointa tilaa. Aukio sijaitsee melko umpinaisen
musiikkikeskuksen kohdalla. Kustannukset pienemmän pinta-alan
ansiosta myös pienemmät kuin A1 ja B1.

6. PUISTO
RANTAPUISTO 2: Nykytilannetta mukaileva puistosuunnitelma.
Maisemapuisto, jossa kosteikkoaihe. Olevat suuret puut (mm.
merkittävät hopeapajut) säilyvät. Sauna- ja venesaari sijaitsevat
keskeisellä paikalla. Tilaa eri tyyppisille toiminnoille puistossa.
Näkymät avautuvat runkopuiden lomasta Kuopionlahdelle,

9. SUHDE RÄNNIKATUVERKOSTON SEKÄ KANSALLISEN
KAUPUNKIPUISTON TAVOITTEISIIN
Rännikatu perinteiseen rännikatuun verrattuna erilainen: sitä
rajaavat korkeat julkiset ja asuinrakennukset, joten on luontevaa
että tila on samalla myös leveämpi. Kaksi aukiota sopivat hyvin
rännikatuverkoston henkeen ks. A1.

10. KUNNALLISTEKNISTEN VERKOSTOJEN SOVELTUVUUS JA
RATKAISUN VAIKUTUS LVI-TEKNIIKKAAN
Liitettävissä kunnallisteknisiin järjestelmiin.

Suunnitelmavaihtoehto C1 – suunnitelmavaihtoehdon analyysi
11. JALANKULKU JA PYÖRÄILY

13. JOUKKOLIIKENNE

6. PYSÄKÖINTI

Jalankulun ja pyöräilyn pääreitit ovat sujuvia. Pohjoiseteläsuuntainen pääreitti sijoittuu Puijonkadun itäreunalle ja
jatkuu edelleen Maria Jotunin kadun varressa kohti
Tasavallankatua. Pääreitillä pyöräily ja jalankulku on erotettu
omille kaistoille. Aukion kohdalle sijoittuva Maria Jotunin katu
toteutetaan shared space periaatteella. Risteämisessä on
erityisesti kiinnitettävä huomiota ajoneuvoliikenteen nopeuksien
sopeuttamiseen kyseiseen liikennetilaan. Shared Space:n on
todettu edistävän liikenneturvallisuutta sekä parantavan
liikenteellisistä toimivuutta, mutta edellytyksenä on toimivat
liikenneratkaisut sekä kulkumuotojen toisensa huomioon
ottaminen.

Nykyiset joukkoliikenteen reitit säilyvät Haapaniemenkadulla.
Pysäkit sijoittuvat tulevan hotellin (taskupysäkki) ja Lumitin
kohdalle.
Linja-autojen
seisontapaikat
sijoitetaan
Haapaniemenkadun varteen.

Haapaniemenkadulta poistuu kadunvarsipysäköinti. Puijonkadun
länsireunalle on sijoitettu kadunvarsipysäköintiä, paikkoja on
yhteensä 15 kpl, joka vastaa nykyistä Puijonkadun itäreunan
kadunvarsipysäköinnin määrää. Pääosa pysäköinnistä keskitetään
aukion alle rakennettavaan pysäköintihalliin. Pysäköintihallin
sisäänajo sijoittuu Haapaniemenkadulle. Poistuminen hallista
tapahtuu joko Koljoniemenjkadun tai Puijonkadun kautta. Ramppi
sijoittuu rakennukseen.

12. HENKILÖAUTOLIIKENNE
Liikenteen sujuvuus on kiertoliittymässä valo-ohjattua liittymää
parempi. Etelän suunnasta liikenne ohjautuu luontaisesti
Puijonkadulle ja siitä edelleen poikittaiskaduille sekä Toriparkkiin.
Kirkkokadun ja Kuopionlahdenkadun liikenne voidaan säilyttää
kaksisuuntaisena, jolloin myös itä- länsisuuntainen liikenne toimii.
Minna Canthin kadun katutilan rajallisuus aiheuttaa ongelmia
kääntymiskaistojen toteuttamiselle. Suunnitelmassa on esitetty
kuitenkin kääntymiskaistoja Minna Canthin kadulle ja pysäköinnin
rajoittamista tai poistamista kokonaan. Pysäköintihalliin ajo
Haapaniemenkadulta ja poistuminen joko Koljonniemenkadun tai
Puijonkadun kautta.
Liikenteen simulointien perusteella liikenteellinen ratkaisu toimii
hyvin myös vuoden 2040 mukaisilla liikennemäärillä. Parkkihallin
ramppien toimivuus on hyvä liityttäessä katuverkkoon. Liittyminen
Koljonniemenkadun kautta aiheuttaa ongelmia päiväkodin
saattoliikenteelle. Mieluimmin liittyminen suoraan Puijonkadulle.
Kiertoliittymän ja Kuopiolahdenkadun välillä tapahtuu ajoittain
ruuhkautumista
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14. SAATTOLIIKENNE
Saattoliikenne
(linja-autot/henkilöautot/taksit)
toimii
Kirkkokadulla ja Kuopionlahdenkadulla. Kuopionlahdenkadun
kautta voidaan hoitaa niin musiikkikeskuksen kuin myös hotellin
saattoliikenne. Hotellin saattoliikenne on myös laadukkaasti
hoidettavissa hotellin eteläpuolelle sijoittuvan katuyhteyden
kautta. Päiväkodin saattoliikenne hoidetaan Puijonkadun
suunnasta. Kadulla ei ole läpiajoa.

15. HUOLTOLIIKENNE
Kiinteistöjen huolto hoidetaan pääosin pysäköintihallin kautta.
Nykyinen musiikkikeskuksen maanpäällinen huoltotila säilyy.
Pysäköintihallin kansi mitoitetaan siten, että se mahdollistaa
pelastus- ja nostokoriajoneuvojen käytön.
Hotellin
huoltoliikenne
tässä
vaihtoehdossa
eteläpuoleiselta kadulta tai Kuopionlahdenkadulta.

hotellin

Sisäänajorampin haitat Haapaniemenkadun liikenteelle ovat
vähäiset. Poistuminen pysäköintihallista sen sijaan Puijonkadulle
on ruuhka-aikaan ongelmallinen.
Yleisen pysäköintilaitoksen laajuus on 200 autopaikkaa, lisäksi
hotellin yhteyteen rakennetaan 200 autopaikka.

Suunnitelmavaihtoehto C2 - selostus

SUUNNITELMAVAIHTOEHDON YLEISRATKAISU
Vaihtoehto on kilpailuehdotukseen verrattuna erilaisin
suunnitelmavaihtoehdoista. Taidelukio Lumitin viereiselle
puistoalueelle
on
sijoitettu
umpikorttelimainen
asuinrakennuskortteli. Lisäksi Musiikkikeskuksen vierellä on
julkisen rakentamisen varaus. Asuinrakennusten kivijalkaan
osoitetaan liiketilaa. Lumitin ja asuinkorttelin väliin jää C1-versiota
kapeampi rännikadun jatke, joka levenee aukioksi rajautuen
julkisen rakennusvarauksen seinustaan.
Julkisen rakentamisen alle ei tarvetta ulottaa parkkihallia, mikä
helpottaa julkisen rakennuksen rakennussuunnittelua jatkossa.
Asuinkorttelin alle pysäköintilaitos on mahdollista rakentaa
osittain monikerroksisena. Hotellikorttelin pysäköinti ja huolto
tapahtuu hotellin jalusta- ja kellaritiloissa.
Hotelli- ja kongressikeskuskortteli jakaantuu toiminnoiltaan
kahteen osaan: matalaan palvelujalustaan ja huoneistokerroksiin.
Huoneistokerrosmassa on 14-kerroksinen koko korttelissa.

hopeapajurivien sommitelma johdattaa aukiolta rantaan.
Runkopuiden ja puurivien lomasta avautuu näkymiä
Kuopionlahdelle (näkymiä peittäviä pensaita ja pikkupuita, sekä
kuusia/pihtoja poistetaan). Uoma on kosteikkoaihe, jossa vettä on
satunnaisesti rankkasateilla ja keväällä. Kosteikkouoma rajaa
rantaan Saunasaaren, jossa on yleinen sauna ja avantouintipaikka.
Soutuveneet keskitetään Venesaareen, saareksi muotoiltavaan
penkereeseen. Venesaaren viereen rakennetaan pieni
esiintymislava/kokkoluoto. Puistossa on paljon avointa tilaa
tapahtumille (tapahtumanurmi). Pyöräilyn pääväylä kulkee
puiston halki rannan suuntaisesti. Rannassa sijaitsee
pengerkatsomo ja kelluva esiintymislava.
Hotspot-rakennus sijaitsee hotellin läheisyydessä. Hotelli ja
hotspot
yhdistyvät
yhdyssillalla.
Rakennus
avautuu
Kuopionlahdelle.
Ohjelmapalvelujen
toimintoja
(esim.
moottorikelkat) sijoittuu Maria Jotunin puiston eteläosan
pysäköintialueen yhteyteen. Urheilukentän (ja samalla puiston)
huolto sijaitsee Vuorikadun puoleisessa päässä.

KATUJÄRJESTELYT
Vaihtoehdossa Haapaniemenkadun ja Maria Jotunin kadun
kiertoliittymä säilytetään. Nykyinen kolmikaistainen Maria Jotunin
katu
muutetaan
loppuosaltaan
kaksikaistaiseksi.
Haapaniemenkadun varrelta on poistettu henkilöautojen
kadunvarsipysäköinti
ja
korvattu
linja-autopysäköinnillä.
Puijonkadun itäreunan kadunvarsipysäköinti
poistetaan.
Kirkkokatu ja Kuopionlahdenkatu säilyvät kaksisuuntaisina.
Koljonniemenkadulla sallitaan vain huolto- ja saattoliikenne.
Minna Canthin kadun sekä Puijonkadun ja Haapaniemenkadun
liittymiin esitetään kääntymiskaistat liittymän toimivuuden
parantamiseksi. Hotellin edustalle on esitetty katuyhteys saatto- ja
pysäköintiliikenteen tarpeisiin.

AUKIO
Kuten B1, paitsi aukio jakautuu kahteen osaan, ja sen pinta-ala on
pienempi (pienin kaikista vaihtoehdoista). Pohjoisosassa Lumitin
vieressä on uusi asuinkortteli, ja Musiikkikeskuksen kohdalla
paikka julkiselle rakennukselle. Kortteleiden väliin jää pienempi
Rännitori, jonka läpi kulkee Kirkkokatu shared-space- tilana.
Etelämpänä puiston laidalla on erillinen rantatori.

Rantapuisto 2 on lähempänä nykytilannetta. Rantaviiva säilyy lähes
nykyisellä paikallaan, ruopattavaa on vähemmän. Olevat suuret
puut (hopeapajut) säilyvät, ja puurivejä täydennetään,
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Kuopionlahden kenttä:
Oleva tapahtumakenttä liitetään enemmän osaksi Maria Jotunin
puistoa. Nykyinen pinta-ala säilyy, mutta kentän muoto muuttuu
luonnonmukaisemmaksi. Kevyen liikenteen pääreitti aukiolta
Väinölänniemen suuntaan (suosittu jo nykyään) kulkee kentän
eteläpuolella (Rantapuisto 1, 2 ja 3 hieman eri linjaukset).
Sorapintainen monitoimikenttä toimii urheilukäytön lisäksi
sirkuksen ja tivolin alueena, ja voidaan jäädyttää talvella
rusettiluisteluun ja muihin talvitapahtumiin. Suuret tapahtumat
voivat tarvittaessa levittäytyä myös Maria Jotunin puistoon
avoimelle tapahtumanurmelle tai aukiolle. Kentän laidoille
rakennetaan matalia pengerkatsomoita (eivät peitä näkymiä),
joiden päällä kasvaa runkopuita rajaamassa tilaa.

Aarneenpuisto:
Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Puiston Haapaniemenkadun
puoleiselle laidalle rakennetaan hulevesiaihe ja istutetaan tilaa
rajaavaa puustoa. Mölymäen hulevedet voidaan haluttaessa liittää
tähän uomaan.

Aukioon liittyy: Rantapuisto 2
Brahenpuisto (Pikku Kakkosen puisto):
MUUT PUISTOT
Maria Jotunin puiston eteläosa ja venesatama:

RANTAPUISTO

Matkailijat voidaan noutaa kyytiin Vuorikadun päässä olevalta
laiturilta. Matonpesupaikka siirretään Brahenpuistoon. Tärkeät
näkymät Haapaniemenkadulta Kuopioon saavuttaessa pidetään
avoimena. Pyöräilyn pääreitti (leveys 5,5 metriä) jatkuu
Puijonkadulta Haapaniemenkadun varteen. Venesatama säilyy
nykyisellään. Penkereiden puustoa harvennetaan, ja avataan
näkymiä järvelle. Etelään johtavaa rantareittiä kehitetään.

Maria Jotunin puiston eteläosa on kaikissa vaihtoehdoissa sama.
Pysäköintialueen yhteydessä olevalle kentälle sijoitetaan
ohjelmapalvelujen enemmän tilaa vaativia toimintoja, esimerkiksi
moottorikelkkojen, koiravaljakoiden ja veneiden säilytys ja huolto.

Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Parkour-aluetta laajennetaan,
ja leikkipuiston viereen lisätään kuntoilu-välineitä. Uimarantaa
laajennetaan ja ranta ruopataan uimasyvyiseksi. Matonpesupaikka
siirretään Brahenpuistoon.

C2

i
la pysäkk

n
päiväkodi
nne
saattoliike
t
idu
inte
minen
Asugro
ram pit

o
Nurkkatal

maanalain

KO LJON

oleva
piha
Pumpputorin
päiväkoti

nik atu
jk/pp rän

ATU
NIEMENK

Lumit

en pysäk
porras
öinti/huolto

inti
la pys äkö

RÄNNITORI
pp
viherkatto

tasa nne
polkupyör

ät
Julk inen
nen
rakentami

pysäk öint
huolto la

sku s
Mu siikkike

i

KUOPIONLAHDEN
KENTTÄ

KA
T

U

huolto

BR AH ENK

JO
T

U
N IN

kor ipallo

ap

parkour

MENKAT

kosteikko

KONGRESSIPUISTIKKO

taideteos

tapahtumanurmi

pp

matonpesu

lasten hiihtomaa/
lumilabyrintti

oleva
pulkkamäki

BRAHENPUISTO
oleva
leikkipuisto

TU

M

AR
IA

MARIA JOTUNIN PUISTO
(pohjoisosa)

ATU

parkour
laajennus

KA
PIISPAN

Ho telli- ja esk us
kongressik

a
kulku silt

i
APiAN IE
HAäkk
la pysäkk la pys

AARNEENPUISTO
puisto säilyy
nykyisellään
hulevesiuoma
oleva
muistomerkki

pet ankki

TU

he
hulevesiai

RANTATORI

VU OR IKA

ap
KATU
AH DEN
KUO PIO NL
la ste
matala
n ja
ap
katukoris
lk ap
allo pengerkatsomo
lentopallo

U

vesiaihe
kuntoilu

uimarannan laajennus ja
ruoppaus

katsomo

uimakopit
lava

Saunasaari

viherkatt

istuskeluportaat

o

rtaat
katsomopo

Järvi-Suomen
hotspot, huolto

Kokkoluoto

saaret

retkiluistelu

Venesaari
vesibussi

MARIA JOTUNIN PUISTO
(eteläosa)

KUOPIONLAHDEN VENESATAMA

ohjelmapalvelut
(tilavaraus) tai
laajennettu
pysäköintialue ja
matonpesu

olevat hopeapajut
säilytetään ja
täydennetään uusilla

Kallavesi N2000
+82,07 MW
+82.93 HW
P

pysäköintialue
veneenlasku

0

istutettavaa
puustoa

10

20

30

40

50m

VSU MAISEMA-ARKKITEHDIT OY
UUSIKATU 24 G 72, 90100 OULU
TÄHTITORNINKATU 22 E 97,00140 HELSINKI

C2

C2

C2

C2

C2 - Katujen yleissuunnitelma

C2

C2 - Liikenneverkko

C2

C2 - Katujen tyyppipoikkileikkauksia

16.7
6.5

4.2

2.5
6.0
0.8

2.6

0.6

3.8
1.8

0.6

3.5

0.6

5.2

0.6

3.5

0.3

14.3

2.2
4.0

4.7

7.0

3.0
14.0

C2

3.6

2.5

0.5
3.0

1.25

5.5
14.2

1.25

3.0

3.8

4.9

C2 - Katujen tyyppipoikkileikkauksia

2.4

7.0

2.50

14.3

C2 - Ilmakuvasovitus etelästä

C2

3.4

2.5

1.6

2.3

7.0

13.9

2.50

1.4

2.5

1.0

C2

C2

Suunnitelmavaihtoehto C2 – Vaihtoehtojen vertailu
1. YDINALUEEN JA RANNAN VÄLINEN TOIMIVUUS
Yhteys paranee nykytilanteeseen verrattuna. Maria Jotunin katu
viistosti aukion poikki, shared space ratkaisu. Liikenne aika vilkasta,
vaatii huolellista suunnittelua. Toisaalta pohjoisemmat
poikkikadut rauhoittuvat. Hotspot rannassa ja saunasaari siirtävät
painopistettä puistoon. Puurivit ja laiturit johdattavat rantaan.

2. VAIHTOEHDON SOVELTUVUUS ARKKITEHTONISEEN
KOKONAISIDEAAN JA KOKONAISUUTEEN
Lumitin
edustan
luonne
muuttuu
huomattavasti
arkkitehtuurikilpailuvaiheen ratkaisun lähtökohtaan verrattuna
asuinkorttelin ollessa jopa häiritsevän lähellä Lumitin julkisivua.
Julkiset rakennukset eivät erotu kilpailuehdotuksen mukaisena
yhtenäisenä rintamana alueella. Ratkaisu pakottaa miettimään
Lumitin aulatilojen julkisen tilojen suuntausta julkisivuissa ja
kyseenalaistamaan kilpailutyön perusratkaisua lukion osalta.

3. KAUPUNKIKUVALLISET VAIKUTUKSET
Asuinkortteli yhdessä julkisen rakennnusvarauksen kanssa
piilottaa Lumitin elämän välittymisen katutilaan, eikä Lumitin ja
asuinrakennuksen väliin jaa vastaavaa tasapainoista ”korvaavaa”
julkisivuedustaa kuin versiossa C1. Lumitin julkisivun painopiste
siirtyy puolikkaalle "Rännitorille", jota ahdistaa sen läpi kulkeva
Kirkkokatu.
Lumitin ja asuinkorttelin väliin jää intiimi rännikadun pätkä, joka
julkisen rakentamisen tapauksessa on kuitenkin ahdas ja pimeäksi
jäävä kaupunkitilaelementti, jolla on vain läpikuljettava rooli.
Kujatilan tulisi olla huomattavasti leveämpi, jotta lukion kaltaisen
kulttuurirakennuksen ja asuinrakennuksen välille syntyisi
kunnollista arkkitehtonista vuoropuhelua ja jotta se synnyttäisi
miellyttävää katutason jalankulkuympäristöä esimerkiksi tilaan
aukeavien kahviloiden tai pienien kivijalkaliikkeiden muodossa.
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Julkisen rakennuksen tilavaraus korostuu alueella. Uusi julkinen
rakennus piilottaa Musiikkikeskuksen läntisen toisarvoisen
julkisivun, toisaalta Musiikkikeskus jää uudisrakentamisen
peittoon.

pensasmaista kasvillisuutta poistetaan. Edullisempi, vähemmän
ruopattavaa. Hotspot 'venevajat' sijaitsevat olevalla maalaiturilla.

Hotellin kaupunkikuvalliset huomiot kuten versiossa C1
7. PYSÄKÖINTILAITOKSEN TOIMIVUUS- JA
KUSTANNUSTARKASTELUT
4. NÄKYMÄT
Julkisen rakentamisen kortteli tukkii Lumitin ja asuinkorttelin
näkymät rantaan ja pitkät näkymät vesistölle. Hotellikorttelista
esteettömät näkymät ympäristöön. Kulttuurirakennukset, Lumit ja
musiikkikeskus, eivät juuri välity katuverkostoon.

5. AUKIO
Aukiotila kaikista vaihtoehdoista pienin. Tila jakautuu kahteen eri
tyyppiseen osaan: rajattu rännitori ja puistoon avautuva rantatori.
Pohjoisempi aukio antaa hieamn väljyyttä Lumitin sisäänkäynnille,
ja avaa näkymiä Puijonkadulta. Aukion halkaisee kahteen osaan
Kirkkokatu (joka toteutetaan shared space katuna, hiljainen
ajonopeus).

Pysäköintilaitos
jatkuu
osittain
asuinkorttelin
alle.
Asuinrakennusten alla pysäköintilaitoksen paikoitustehokkuus
pienempi.
8. ERI OSA-ALUEIDEN JA KOKONAISUUDEN YLEISKUSTANNUKSET
(HUOM: TÄSSÄ VAIN PUISTOT JA AUKIOT, LISÄTTÄVÄ KADUT,
PARKKIHALLIT, JNE)
Alueen väliaikainen ilme ratkaistava. Rantaviiva mukailee
nykytilannetta, edullisempi kuin A1 ja B1.
Kts. kustannusarviotaulukko.
9. SUHDE RÄNNIKATUVERKOSTON SEKÄ KANSALLISEN
KAUPUNKIPUISTON TAVOITTEISIIN
Rännikadun katutila perinteiseen rännikatuun verrattuna
erilainen: hyvin kapeaa kujaa rajaavat korkeat julkiset korkeat
rakennukset, sekä asuinkortteli ja umpinainen autokansi (vrt.
perinteiset 1-kerroksiset piharakennukset, sekä aidat). Erityistä
huomiota on kiinnitettävä julkisivujen elävyyteen. Kaksi aukiota
sopivat hyvin rännikatuverkoston henkeen ks. A1. Pohjoisempi
aukio hyvin pieni ja sen katkaisee katu.

6. PUISTO
RANTAPUISTO 2: Nykytilannetta mukaileva puistosuunnitelma.
Maisemapuisto, jossa kosteikkoaihe. Olevat suuret puut (mm.
merkittävät hopeapajut) säilyvät. Sauna- ja venesaari sijaitsevat
keskeisellä paikalla. Tilaa eri tyyppisille toiminnoille puistossa.
Näkymät avautuvat runkopuiden lomasta Kuopionlahdelle,

10. KUNNALLISTEKNISTEN VERKOSTOJEN SOVELTUVUUS JA
RATKAISUN VAIKUTUS LVI-TEKNIIKKAAN
Liitettävissä kunnallisteknisiin järjestelmiin.

Suunnitelmavaihtoehto C2 – Vaihtoehtojen vertailu
11. JALANKULKU JA PYÖRÄILY

13. JOUKKOLIIKENNE

16. PYSÄKÖINTI

Jalankulun ja pyöräilyn pääreitit ovat sujuvia. Pohjoiseteläsuuntainen pääreitti sijoittuu Puijonkadun itäreunalle ja
jatkuu edelleen Maria Jotunin kadun varressa kohti
Tasavallankatua. Pääreitillä pyöräily ja jalankulku on erotettu
omille kaistoille. Aukion kohdalle sijoittuva Maria Jotunin katu
toteutetaan shared space periaatteella. Risteämisessä on
erityisesti kiinnitettävä huomiota ajoneuvoliikenteen nopeuksien
sopeuttamiseen kyseiseen liikennetilaan. Shared Space:n on
todettu edistävän liikenneturvallisuutta sekä parantavan
liikenteellisistä toimivuutta, mutta edellytyksenä on toimivat
liikenneratkaisut sekä kulkumuotojen toisensa huomioon
ottaminen.

Nykyiset joukkoliikenteen reitit säilyvät Haapaniemenkadulla.
Pysäkit sijoittuvat tulevan hotellin (taskupysäkki) ja Lumitin
kohdalle.
Linja-autojen
seisontapaikat
sijoitetaan
Haapaniemenkadun varteen.

Haapaniemenkadulta poistuu kadunvarsipysäköinti. Puijonkadun
länsireunalle on sijoitettu kadunvarsipysäköintiä, paikkoja on
yhteensä 15 kpl, joka vastaa nykyistä Puijonkadun itäreunan
kadunvarsipysäköinnin määrää. Pääosa pysäköinnistä keskitetään
aukion alle rakennettavaan pysäköintihalliin. Pysäköintihallin
sisäänajo sijoittuu Haapaniemenkadulle. Poistuminen hallista
tapahtuu joko Koljoniemenkadun tai Puijonkadun kautta. Ramppi
sijoittuu
rakennukseen.
Sisäänajorampin
haitat
Haapaniemenkadun liikenteelle ovat vähäiset. Poistuminen
pysäköintihallista Koljonniemenkadun kautta tuo ongelmia muulle
liikenteelle.

12. HENKILÖAUTOLIIKENNE
KATUJÄRJESTELYT
Vaihtoehdossa Haapaniemenkadun ja Maria Jotunin kadun
kiertoliittymä säilytetään. Nykyinen kolmikaistainen Maria Jotunin
katu
muutetaan
loppuosaltaan
kaksikaistaiseksi.
Haapaniemenkadun varrelta on poistettu henkilöautojen
kadunvarsipysäköinti
ja
korvattu
linja-autopysäköinnillä.
Puijonkadun itäreunan kadunvarsipysäköinti poistetaan.
Kirkkokatu ja Kuopionlahdenkatu säilyvät kaksisuuntaisina.
Koljonniemenkadulla sallitaan vain huolto- ja saattoliikenne.
Minna Canthin kadun sekä Puijonkadun ja Haapaniemenkadun
liittymiin esitetään kääntymiskaistat liittymän toimivuuden
parantamiseksi. Hotellin edustalle on esitetty katuyhteys saatto- ja
pysäköintiliikenteen tarpeisiin.
Liikenteen simulointien perusteella liikenteellinen ratkaisu toimii
hyvin myös vuoden 2040 mukaisilla liikennemäärillä. Parkkihallin
ramppien toimivuus on hyvä liityttäessä katuverkkoon. Liittyminen
Koljonniemenkadun kautta aiheuttaa ongelmia päiväkodin
saattoliikenteelle. Mieluimmin liittyminen suoraan Puijonkadulle.
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14. SAATTOLIIKENNE
Saattoliikenne
(linja-autot/henkilöautot/taksit)
toimii
Kirkkokadulla ja Kuopionlahdenkadulla. Kuopionlahdenkadun
kautta voidaan hoitaa niin musiikkikeskuksen kuin myös hotellin
saattoliikenne. Hotellin saattoliikenne on myös laadukkaasti
hoidettavissa hotellin eteläpuolelle sijoittuvan katuyhteyden
kautta.
Päiväkodin saattoliikenne hoidetaan Puijonkadun
suunnasta. Kadulla ei ole läpiajoa.

15. HUOLTOLIIKENNE
Kiinteistöjen huolto hoidetaan pääosin pysäköintihallin kautta.
Nykyinen musiikkikeskuksen maanpäällinen huoltotila säilyy.
Pysäköintihallin kansi mitoitetaan siten, että se mahdollistaa
pelastus- ja nostokoriajoneuvojen käytön.
Hotellin
huoltoliikenne
tässä
vaihtoehdossa
eteläpuoleiselta kadulta tai Kuopionlahdenkadulta.

hotellin

Yleisen pysäköintilaitoksen laajuus on 250 autopaikkaa, lisäksi
hotellin yhteyteen rakennetaan 200 autopaikka.

Suunnitelmavaihtoehto C3 - selostus

SUUNNITELMAVAIHTOEHDON YLEISRATKAISU
Vaihtoehto on pääosin kilpailuehdotuksen mukainen. C2versiossa esitetty asuinrakentaminen ja julkinen rakennusvaraus
on yhdistetty tässä vaihtoehdossa samalle rakennuspaikalle
musiikkikeskuksen viereen hybridikortteliksi. Hybridikorttelin
pohjois- ja eteläpuolelle muodostuu luontevat aukiotilat. Aukioille
muodostuu selkeä luonne viereisten kortteleiden toiminnan
jatkeeksi.
Pysäköintilaitos rakennetaan kaksitasoisena pohjoispuolen aukion
alle. Hybridikorttelin alle ei tässä vaiheessa ole tarvetta ulottaa
parkkihallia, mikä helpottaa rakennuksen rakennussuunnittelua
jatkossa. Pysäköintilaitoksen kautta hoidetaan alueen
uudisrakennusten ja musiikkikeskuksen huoltoliikenne.
Hotelli- ja kongressikeskuskortteli jakaantuu toiminnoiltaan
kahteen osaan: matalaan palvelujalustaan ja huoneistokerroksiin.
Huoneistokerrosmassa on 14-kerroksinen koko korttelissa.

KATUJÄRJESTELYT
Vaihtoehdossa Haapaniemenkadun ja Maria Jotunin kadun
kiertoliittymä säilytetään. Nykyinen kolmikaistainen Maria Jotunin
katu
muutetaan
loppuosaltaan
kaksikaistaiseksi.
Haapaniemenkadun varrelta on poistettu henkilöautojen
kadunvarsipysäköinti
ja
korvattu
linja-autopysäköinnillä.
Puijonkadun itäreunan kadunvarsipysäköinti
poistetaan.
Kirkkokatu ja Kuopionlahdenkatu säilyvät kaksisuuntaisina.
Koljonniemenkadulla sallitaan vain huolto- ja saattoliikenne.
Minna Canthin kadun sekä Puijonkadun ja Haapaniemenkadun
liittymiin esitetään kääntymiskaistat liittymän toimivuuden
parantamiseksi. Hotellin edustalle on esitetty katuyhteys saatto- ja
pysäköintiliikenteen tarpeisiin.

RANTAPUISTO
Rantapuisto 2 on lähempänä nykytilannetta. Rantaviiva säilyy lähes
nykyisellä paikallaan, ruopattavaa on vähemmän. Olevat suuret
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puut (hopeapajut) säilyvät, ja puurivejä täydennetään,
hopeapajurivien sommitelma johdattaa aukiolta rantaan.
Runkopuiden ja puurivien lomasta avautuu näkymiä
Kuopionlahdelle (näkymiä peittäviä pensaita ja pikkupuita, sekä
kuusia/pihtoja poistetaan). Uoma on kosteikkoaihe, jossa vettä on
satunnaisesti rankkasateilla ja keväällä. Kosteikkouoma rajaa
rantaan Saunasaaren, jossa on yleinen sauna ja avantouintipaikka.
Soutuveneet keskitetään Venesaareen, saareksi muotoiltavaan
penkereeseen. Venesaaren viereen rakennetaan pieni
esiintymislava/kokkoluoto. Puistossa on paljon avointa tilaa
tapahtumille (tapahtumanurmi). Pyöräilyn pääväylä kulkee
puiston halki rannan suuntaisesti. Rannassa sijaitsee
pengerkatsomo ja kelluva esiintymislava.
Nykyisen vierasvenesataman suuri pengerlaituri kunnostetaan
aukiomaiseksi, ja sen laidalle rakennetaan venevajat, joissa
sijaitsee ”Järvi-Suomen hotspot”: matkailu- ja ohjelmapalveluja,
vuokraamoja, kahvila/kioski. Laiturilla sijaitsevat myös uimarannan
pukukopit/järviuimala. Ohjelmapalvelujen toimintoja (esim.
moottorikelkat) sijoittuu Maria Jotunin puiston eteläosan
pysäköintialueen yhteyteen. Urheilukentän (ja samalla puiston)
huolto sijaitsee Vuorikadun puoleisessa päässä.

moottorikelkkojen, koiravaljakoiden ja veneiden säilytys ja huolto.
Matkailijat voidaan noutaa kyytiin Vuorikadun päässä olevalta
laiturilta. Matonpesupaikka siirretään Brahenpuistoon. Tärkeät
näkymät Haapaniemenkadulta Kuopioon saavuttaessa pidetään
avoimena. Pyöräilyn pääreitti (leveys 5,5 metriä) jatkuu
Puijonkadulta Haapaniemenkadun varteen. Venesatama säilyy
nykyisellään. Penkereiden puustoa harvennetaan, ja avataan
näkymiä järvelle. Etelään johtavaa rantareittiä kehitetään.

Kuopionlahden kenttä:
Oleva tapahtumakenttä liitetään enemmän osaksi Maria Jotunin
puistoa. Nykyinen pinta-ala säilyy, mutta kentän muoto muuttuu
luonnonmukaisemmaksi. Kevyen liikenteen pääreitti aukiolta
Väinölänniemen suuntaan (suosittu jo nykyään) kulkee kentän
eteläpuolella (Rantapuisto 1, 2 ja 3 hieman eri linjaukset).
Sorapintainen monitoimikenttä toimii urheilukäytön lisäksi
sirkuksen ja tivolin alueena, ja voidaan jäädyttää talvella
rusettiluisteluun ja muihin talvitapahtumiin. Suuret tapahtumat
voivat tarvittaessa levittäytyä myös Maria Jotunin puistoon
avoimelle tapahtumanurmelle tai aukiolle. Kentän laidoille
rakennetaan matalia pengerkatsomoita (eivät peitä näkymiä),
joiden päällä kasvaa runkopuita rajaamassa tilaa.

AUKIO
Kuten B1, paitsi aukio jakautuu kahteen osaan, ja sen pinta-ala on
pienempi. Musiikkikeskuksen vieressä on uusi hybridikortteli.
Lumitin viereen ja uuden hybridikorttelin rajaama rännitori on
elävä ja toiminnallinen. Toria rajaa Puijonkadun puolelta puusto, ja
korotetut istutusalueet. Hybridikorttelin eteläpuolella on erillinen
puistoon liittyvä rantatori.

Aarneenpuisto:
Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Puiston Haapaniemenkadun
puoleiselle laidalle rakennetaan hulevesiaihe ja istutetaan tilaa
rajaavaa puustoa. Mölymäen hulevedet voidaan haluttaessa liittää
tähän uomaan.

Aukioon liittyy: Rantapuisto 2
MUUT PUISTOT

Brahenpuisto (Pikku Kakkosen puisto):

Maria Jotunin puiston eteläosa ja venesatama:

Puisto säilyy pääosin nykyisellään. Parkour-aluetta laajennetaan,
ja leikkipuiston viereen lisätään kuntoilu-välineitä. Uimarantaa
laajennetaan ja ranta ruopataan uimasyvyiseksi. Matonpesupaikka
siirretään Brahenpuistoon.

Maria Jotunin puiston eteläosa on kaikissa vaihtoehdoissa sama.
Pysäköintialueen yhteydessä olevalle kentälle sijoitetaan
ohjelmapalvelujen enemmän tilaa vaativia toimintoja, esimerkiksi
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Suunnitelmavaihtoehto C3 – Vaihtoehtojen vertailu
1. YDINALUEEN JA RANNAN VÄLINEN TOIMIVUUS

5. AUKIO

Yhteys paranee nykytilanteeseen verrattuna. Maria Jotunin katu
viistosti aukion poikki, shared space ratkaisu. Liikenne aika
vilkasta, vaatii huolellista suunnittelua. Toisaalta pohjoisemmat
poikkikadut rauhoittuvat. Hotspot rannassa ja saunasaari
siirtävät painopistettä puistoon. Puurivit ja laiturit johdattavat
rantaan.

Aukio jakaantuu kahteen osaan, yhteensä pienempi kuin A1 ja B1.
Aukiot ovat eri tyyppisiä: pohjoisessa rajattu rännitori ja puistoon
avautuva rantatori. Verrattuna vaihtoehtoon C1 aukiot sijaitsevat
paremmassa paikassa: Lumitin ja hybridikorttelin toiminnot
elävöittävät pohjoisempaa rännitoria. Tila jakautuu kahteen eri
tyyppiseen osaan: rajattu rännitori ja puistoon avautuva rantatori.
Kustannukset pienemmän pinta-alan ansiosta myös pienemmät
kuin A1 ja B1.

2. VAIHTOEHDON SOVELTUVUUS ARKKITEHTONISEEN
KOKONAISIDEAAN JA KOKONAISUUTEEN
Lumitin edusta kuten A1 ja B1. Asuintoiminnot ja julkinen
rakentaminen yhdistyvät hybridikorttelissa.

3. KAUPUNKIKUVALLISET VAIKUTUKSET
Jokaisesta korttelista voidaan avata aukoille katutilaa elävöittäviä
julkisia tiloja ja liiketiloja. Aukiot toimivat juhlallisina lähestymis- ja
oleskelutiloina rakennuksille.

6. PUISTO
RANTAPUISTO 2: Nykytilannetta mukaileva puistosuunnitelma.
Maisemapuisto, jossa kosteikkoaihe. Olevat suuret puut (mm.
merkittävät hopeapajut) säilyvät. Sauna- ja venesaari sijaitsevat
keskeisellä paikalla. Tilaa eri tyyppisille toiminnoille puistossa.
Näkymät avautuvat runkopuiden lomasta Kuopionlahdelle,
pensasmaista kasvillisuutta poistetaan. Edullisempi, vähemmän
ruopattavaa. Hotspot 'venevajat' sijaitsevat olevalla maalaiturilla.

Hybridikorttelista aukeaa näkymät vesistöön. Hotellikorttelista
esteettömät
näkymät
ympäristöön.
Lumitin
näkymä
puistoaukiolle, vaikka hybridikortteli peittää näkymän rantaan.
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9. SUHDE RÄNNIKATUVERKOSTON SEKÄ KANSALLISEN
KAUPUNKIPUISTON TAVOITTEISIIN
Rännikadun katutila perinteiseen rännikatuun verrattuna
erilainen: hyvin kapeaa kujaa rajaavat korkeat julkiset korkeat
rakennukset/hybridi
(vrt.
perinteiset
1-kerroksiset
piharakennukset, sekä aidat). Erityistä huomiota on kiinnitettävä
julkisivujen elävyyteen. Kaksi aukiota sopivat hyvin
rännikatuverkoston henkeen ks. A1.

10. KUNNALLISTEKNISTEN VERKOSTOJEN SOVELTUVUUS JA
RATKAISUN VAIKUTUS LVI-TEKNIIKKAAN

Pysäköintilaitokseen joudutaan toteuttamaan kaksi ilmanvaihdon
poistoilmapiippua. Lisäksi joudutaan toteuttamaan kaksi
öljynerotuskaivoa sekä kaksi viemäripumppaamoa.
7. PYSÄKÖINTILAITOKSEN TOIMIVUUS- JA
KUSTANNUSTARKASTELUT
Pysäköintilaitosta ei tarvitse ulottaa hybridikorttelin alle.

4. NÄKYMÄT

Rantaviiva mukailee nykytilannetta, edullisempi kuin A1 ja B1.
Kts. kustannusarviotaulukko.

Liitettävissä kunnallisteknisiin järjestelmiin.

Hybridikorttelin tilavaraus korostuu alueella. Kortteli
piilottaa Musiikkikeskuksen läntisen toisarvoisen julkisivun,
toisaalta Musiikkikeskus jää uudisrakentamisen peittoon.
Hotellin kaupunkikuvalliset huomiot kuten versiossa C1.

8. ERI OSA-ALUEIDEN JA KOKONAISUUDEN YLEISKUSTANNUKSET
(HUOM: TÄSSÄ VAIN PUISTOT JA AUKIOT, LISÄTTÄVÄ KADUT,
PARKKIHALLIT, JNE)

Suunnitelmavaihtoehto C3 – Vaihtoehtojen vertailu
11. JALANKULKU JA PYÖRÄILY

13. JOUKKOLIIKENNE

16. PYSÄKÖINTI

Jalankulun ja pyöräilyn pääreitit ovat sujuvia. Pohjoiseteläsuuntainen pääreitti sijoittuu Puijonkadun itäreunalle ja
jatkuu edelleen Maria Jotunin kadun varressa kohti
Tasavallankatua. Pääreitillä pyöräily ja jalankulku on erotettu
omille kaistoille. Aukion kohdalle sijoittuva Maria Jotunin katu
toteutetaan shared space periaatteella. Risteämisessä on
erityisesti kiinnitettävä huomiota ajoneuvoliikenteen nopeuksien
sopeuttamiseen kyseiseen liikennetilaan. Shared Space:n on
todettu edistävän liikenneturvallisuutta sekä parantavan
liikenteellisistä toimivuutta, mutta edellytyksenä on toimivat
liikenneratkaisut sekä kulkumuotojen toisensa huomioon
ottaminen.

Nykyiset joukkoliikenteen reitit säilyvät Haapaniemenkadulla.
Pysäkit sijoittuvat tulevan hotellin (taskupysäkki) ja Lumitin
kohdalle.
Linja-autojen
seisontapaikat
sijoitetaan
Haapaniemenkadun varteen.

Haapaniemenkadulta poistuu kadunvarsipysäköinti. Puijonkadun
länsireunalle on sijoitettu kadunvarsipysäköintiä, paikkoja on
yhteensä 15 kpl, joka vastaa nykyistä Puijonkadun itäreunan
kadunvarsipysäköinnin määrää. Pääosa pysäköinnistä keskitetään
aukion alle rakennettavaan pysäköintihalliin. Pysäköintihallin
sisäänajo sijoittuu Haapaniemenkadulle. Poistuminen hallista
tapahtuu joko Koljoniemenjkadun tai Puijonkadun kautta. Ramppi
sijoittuu
rakennukseen.
Sisäänajorampin
haitat
Haapaniemenkadun liikenteelle ovat vähäiset

12. HENKILÖAUTOLIIKENNE
Liikenteen sujuvuus on kiertoliittymässä valo-ohjattua liittymää
parempi. Etelän suunnasta liikenne ohjautuu luontaisesti
Puijonkadulle ja siitä edelleen poikittaiskaduille sekä Toriparkkiin.
Kirkkokadun ja Kuopionlahdenkadun liikenne voidaan säilyttää
kaksisuuntaisena, jolloin myös itä- länsisuuntainen liikenne toimii.
Minna Canthin kadun katutilan rajallisuus aiheuttaa ongelmia
kääntymiskaistojen toteuttamiselle. Suunnitelmassa on esitetty
kuitenkin kääntymiskaistoja Minna Canthin kadulle ja pysäköinnin
rajoittamista tai poistamista kokonaan. Pysäköintihalliin ajo
Haapaniemenkadulta ja poistuminen Puijonkadun kautta.
Liikenteen simulointien perusteella liikenteellinen ratkaisu toimii
hyvin myös vuoden 2040 mukaisilla liikennemäärillä. Parkkihallin
ramppien toimivuus on hyvä liityttäessä katuverkkoon. Liittyminen
Koljonniemenkadun kautta aiheuttaa ongelmia päiväkodin
saattoliikenteelle. Mieluimmin liittyminen suoraan Puijonkadulle.

C3

14. SAATTOLIIKENNE
Saattoliikenne
(linja-autot/henkilöautot/taksit)
toimii
Kirkkokadulla ja Kuopionlahdenkadulla. Kuopionlahdenkadun
kautta voidaan hoitaa niin musiikkikeskuksen kuin myös hotellin
saattoliikenne. Hotellin saattoliikenne on myös laadukkaasti
hoidettavissa hotellin eteläpuolelle sijoittuvan katuyhteyden
kautta.
Päiväkodin saattoliikenne hoidetaan Puijonkadun
suunnasta. Kadulla ei ole läpiajoa.

15. HUOLTOLIIKENNE
Kiinteistöjen huolto hoidetaan pääosin pysäköintihallin kautta.
Nykyinen musiikkikeskuksen maanpäällinen huoltotila säilyy.
Pysäköintihallin kansi mitoitetaan siten, että se mahdollistaa
pelastus- ja nostokoriajoneuvojen käytön.

Maanalaistapysäköintiä on vaihtoehdossa osoitettu kaikkiaan 420,
joista hotellille 200 autopaikkaa.

P

Kaikki vaihtoehdot: M

SUUNNITELMAVAIHTOEHTOJEN YHTEENVETOTAULUKKO

SUUNNITELMAVAIHTOEHTOJEN YHTEENVETOTAULUKKO

2. Liikennesimuloinnit

KUOPIONLAHDEN ASEMAKAAVA,
LIIKENNETARKASTELUT

Alueen pysäköinti hoidetaan pääosin
pysäköintihallilla, jonka sisään- ja
ulosasjoramppien paikka vaihtelee tutkittavien
vaihtoehtojen välillä

Maria Jotunin kadun, Haapaniemenkadun ja
Kuopionlahden kadun väliselle alueelle
rakennetaan hotelli- ja kongressikeskus

Puijonkadun, Haapaniemenkadun ja
Koljonniemenkadun väliselle alueelle rakennetaan
Lumit taidelukio

LÄHTÖKOHDAT

C: sisäänajo pysäköintihalliin Haapaniemenkadun/Kirkkokadun liittymän kautta, ulosajo
Puijonkadun kautta integroituna asuinkorttelin massaan

B2: sisäänajo pysäköintihalliin Haapaniemenkadun/Kirkkokadun liittymän kautta, ulosajo
Puijonkadun kautta

B1: sisään- ja ulosajo pysäköintihalliin Haapaniemenkadun/Kirkkokadun liittymän kautta

A1: Tasavallankadun, Maria Jotunin kadun, Haapaniemenkadun kiertoliittymän tilalle
valoliittymä, sisään- ja ulosajo pysäköintihalliin Haapaniemenkadun/Kirkkokadun
liittymän kautta

TUTKITUT VAIHTOEHDOT

Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittämisellä henkilöautoliikenteen kasvua voidaan hillitä

Mallialueella huipputunnin matkojen määrä kasvaa vuodesta 2017 vuoteen 2040 noin
50%, joka on poikkeuksellisen suuri kasvu.

Lisäksi Puijonkadun, Haapaniemenkadun ja Tasavallankadun kautta ohjattiin kulkemaan
kävelijöitä ja pyöräilijöitä - määräarviot nykyisten laskentapisteiden tuloksista

Lisäksi Haapaniemenkadun pysäkkien kautta ohjattiin kulkemaan viisi eri bussivuoroa
suuntaansa, pysäkkiajoitukset arvioitu Kuopion joukkoliikenteen aikataulujen mukaisesti

Käytettiin vuoden 2040 liikenne-ennusteen mukaisia liikennemääriä

LIIKENNEMÄÄRÄENNUSTEET

-

-

-

-

o Suojatiet ovat siirrettävissä (noin 5m) lähemmäs liittymää, jolloin voidaan käyttää
lyhempiä suoja-aikoja liikennevalo-ohjelmissa.
o Rampit toteutetaan joko vaihtoehdon B1 tai vaihtoehdon B2 mukaisesti.

Mitä tehtävissä

o Tilanne, jossa kaksi vierekkäistä 1+1 liittymää (Kirkkokatu ja rampit) yhtyvät
Haapaniemenkadulle tuottaa väistämisvaikeuksia joka suuntaan.
o Haapaniemenkadun suojateiden väliset etäisyydet vaativat pitkiä suoja-aikoja
sek), jolloin autoliikenteen vihreä lyhenee ja liikenne jonoutuu
o Puijonkadulle suuntaava liikenne joutuu pysähtymään liikennevaloihin vapaan
oikean puuttuessa liittymästä. Seurauksena liikenne jonoutuu ajoittain.

Ongelmat

o Valoliittymä ei pysty välittämään sille syntyvää liikennettä, vaan osa (noin 200
ajon./h) keskustaan saapuvasta liikenteestä suuntautuu käyttämään
Siikaniemenkatua ja Karjalankatua Tasavallankadun sijaan. Keskustasta poistuvaa
liikenne suuntautuu Siikaniemenkadun kautta Tasavallankadulle

Toimivuus

o Kiertoliittymä korvataan T-haaraliittymällä, johon asennetaan liikennevalot
o Pysäköintihallin sisään- ja ulosajoramppi sijaitsee kuvasta poiketen
Musiikkikeskuksen ja Lumitin kohdalla 2-suuntaisen Kirkkokadun eteläpuolella.

Suunnitelma

VAIHTOEHTO A1

-

-

-

-

o Kiertoliittymästä Kuopionlahdenkadulle asti kaksi kaistaa, joista oikeanpuoleinen päättyy
kääntymiskaistana oikealle Kuopionlahdenkadulle
o Kirkkokadun kaista yhdistetään ulostuloramppiin ennen Puijonkadun liittymää, jotta
vältetään kahden kaistan liittymisongelma. Rampilta tulevilla etuajo-oikeus.

Mitä tehtävissä

o Kiertoliittymästä Kuopionlahdenkadun liittymään liikenne jonoutuu ajoittain
o Kirkkokadun ja P-hallin ulosajokaista vierekkäin aiheuttavat väistämisongelmia

Ongelmat

o Kiertoliittymä toimii hyvin myös vuoden 2040 liikenne-ennusteen mukaisilla liikennemäärillä
o Ajo ja pysäköintihalliin ja poistuminen Puijonkadun liittymään toimii hyvin, kun
ulosajoramppi ja Kirkkokadun kaista yhdistyvät ennen Puijonkadun liittymää.

Toimivuus

o Kiertoliittymä säilyy nykyisen kaltaisena
o Sisäänajoramppi pysäköintihalliin sijaitsee Musiikkikeskuksen ja Lumitin kohdalla 2suuntaisen Kirkkokadun keskellä ja ulosajoramppi Puijonkadulla. Kirkkokatu on 2-suuntaisena
siten, että länteen suuntautuva liikenne on pohjoispuolella ja itään suuntautuva
eteläpuolella

Suunnitelma

VAIHTOEHTO B1

-

-

-

-

o Kiertoliittymästä Kuopionlahdenkadulle asti kaksi kaistaa, joista oikeanpuoleinen päättyy
kääntymiskaistana oikealle Kuopionlahdenkadulle
o Kirkkokadun kaista yhdistetään ulostuloramppiin ennen Haapaniemenkadun liittymää, jotta
vältetään kahden kaistan liittymisongelma. Ulosajorampilta tulevilla etuajo-oikeus.

Mitä tehtävissä

o Liikenne kiertoliittymästä Kuopionlahdenkadun liittymään jonoutuu ajoittain
o Kirkkokadun ja P-hallin ulosajokaista vierekkäin aiheuttavat väistämisongelmia

Ongelmat

o Kiertoliittymä toimii hyvin myös vuoden 2040 liikenne-ennusteen mukaisilla liikennemäärillä
o Ajo ja pysäköintihalliin ja poistuminen Haapaniemenkadun liittymään toimii hyvin, kun
ulosajoramppi ja Kirkkokadun kaista yhdistyvät ennen Haapaniemenkadun liittymää.

Toimivuus

o Kiertoliittymä säilyy nykyisen kaltaisena
o Pysäköintihallin sisään- ja ulosajoramppi sijaitsee Musiikkikeskuksen ja Lumitin kohdalla 2suuntaisen Kirkkokadun keskellä, jolloin Kirkkokadun itään suuntautuva liikenne yhdistyy vasta
aukion kohdalla

Suunnitelma

VAIHTOEHTO B2

-

-

-

-

o Kirkkokadun osuus Lumitin ja Musiikkikeskuksen saattoliikenteen käytössä

o Suunnitellaan ramppien paikka Kuopionlahdenkadun ja Kirkkokadun väliselle
katuosuudelle.

Mitä tehtävissä

o Päiväkodin nouto- ja saattoliikenne yhdessä ulosajorampilta kulkevan liikenteen kanssa voi
ajoittain jonouttaa Koljonniemenkadun liittymän
o Ylimääräinen liittymä lyhyellä korttelivälillä vaikeuttaa Puijonkadulle pääsyä ja voi
aiheuttaa vaaratilanteita, esim. nopeita kiihdytyksiä pieniin väleihin.

Ongelmat

o Kuten B1 ja B2 ei merkittäviä eroja

Toimivuus

o Kiertoliittymä säilyy nykyisen kaltaisena
o Sisäänajoramppi pysäköintihalliin sijaitsee Musiikkikeskuksen ja Lumitin kohdalla 2suuntaisen Kirkkokadun keskellä ja ulosajoramppi Puijonkadulla integroituna osaksi
Kirkkokadun pohjoisen puolen rakennuksia tai Koljonniemenkadun liittymään.

Suunnitelma

VAIHTOEHTO C1,C2,C3

Kuopionlahdenkadun läpiajo Haapaniemenkadun ja Puijonkadun välillä
estetään, vain Musiikkikeskuksen saatto- ja hotellin huoltoliikenne sallitaan.

Pysäköintihallin ajorampit Kuopionlahdenkadulle ajo Puijonkadun
suunnasta

Musiikkikeskuksen huolto- sekä Lumitin nouto- ja saattoliikenne
Kirkkokadulla, hotellin saatto- ja noutoliikenne hotellin eteläpuolella

-

-

-

-

-

-

Haapaniemenkadun roolia joukkoliikennekatuna voisi nostaa vieläkin
enemmän
Maria Jotunin kadulta Kuopionlahdenkadulle kaksi pohjoiseen suuntaavaa
kaistaa nykyisen mallin mukaisesti, mikäli tilaa riittää.
Tasavallankadulta Kuopionlahdenkadun kautta Vuorikadulle kulkevan reitin
roolia voisi nostaa nykyisestä Puijonkadun reitin sijaan, jolloin Puijonkadun
liikenne rauhoittuu enemmän pyöräilyn pääreitin käyttöön.
Liikennevalo-ohjelmat voivat tarvita uudelleen ohjelmointia kasvavan
liikenteen vuoksi

-

EHDOTUKSIA JA POHDELMIA

-

-

Seuraavilla kalvoilla on kuvattu eri vaihtoehtojen liikennemäärät ja keskinopeudet
Värit ja viivojen paksuudet kuvaavat iltahuipputunnin mukaista liikennemäärää taulukon osoittaman värin aja
liikennemääräasteikon mukaisesti 100 ajoneuvon jaotuksella.
Vastaavasti keskinopeudet kuvattuna 5-10 km/h jaotuksella kuvassa olevan taulukon mukaisesti

LIIKENNEMÄÄRÄT JA KESKINOPEUDET

VAIHTOEHTO A1 LIIKENNEMÄÄRÄT JA KESKINOPEUDET

VAIHTOEHTO B1 LIIKENNEMÄÄRÄT JA KESKINOPEUDET

VAIHTOEHTO B2 LIIKENNEMÄÄRÄT JA KESKINOPEUDET

VAIHTOEHTO C LIIKENNEMÄÄRÄT JA KESKINOPEUDET
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A1
Ilmakuvaistutus

B1
Ilmakuvaistutus

B2
Ilmakuvaistutus

C1
Ilmakuvaistutus

C2
Ilmakuvaistutus

C3
Ilmakuvaistutus

A1
Näkymäkuva Hallikadun ja Koljoniemenkadun risteyksestä kohti suunnittelualuetta

B1
Näkymäkuva Hallikadun ja Koljoniemenkadun risteyksestä kohti suunnittelualuetta

B2
Näkymäkuva Hallikadun ja Koljoniemenkadun risteyksestä kohti suunnittelualuetta

C1
Näkymäkuva Hallikadun ja Koljoniemenkadun risteyksestä kohti suunnittelualuetta

C2
Näkymäkuva Hallikadun ja Koljoniemenkadun risteyksestä kohti suunnittelualuetta

C3
Näkymäkuva Hallikadun ja Koljoniemenkadun risteyksestä kohti suunnittelualuetta

A1
Näkymäkuva Kirkkokadulta kohti Lumit -korttelia

B1
Näkymäkuva Kirkkokadulta kohti Lumit -korttelia

B2
Näkymäkuva Kirkkokadulta kohti Lumit -korttelia

C1
Näkymäkuva Kirkkokadulta kohti Lumit -korttelia

C2
Näkymäkuva Kirkkokadulta kohti Lumit -korttelia

C3
Näkymäkuva Kirkkokadulta kohti Lumit -korttelia

A1
Ilmakuvasovitus etelästä

B1
Ilmakuvasovitus etelästä

B2
Ilmakuvasovitus etelästä

C1
Ilmakuvasovitus etelästä

C2
Ilmakuvasovitus etelästä

C3
Ilmakuvasovitus etelästä

A1
Kaukonäkymä Kuopionlahdelta kohti aluetta

B1
Kaukonäkymä Kuopionlahdelta kohti aluetta

B2
Kaukonäkymä Kuopionlahdelta kohti aluetta

C1
Kaukonäkymä Kuopionlahdelta kohti aluetta

C2
Kaukonäkymä Kuopionlahdelta kohti aluetta

C3
Kaukonäkymä Kuopionlahdelta kohti aluetta

A1
Näkymäkuva Tasavallankadulta kohti hotellikorttelia ja suunnittelualuetta

B1
Näkymäkuva Tasavallankadulta kohti hotellikorttelia ja suunnittelualuetta

B2
Näkymäkuva Tasavallankadulta kohti hotellikorttelia ja suunnittelualuetta

C1
Näkymäkuva Tasavallankadulta kohti hotellikorttelia ja suunnittelualuetta

C2
Näkymäkuva Tasavallankadulta kohti hotellikorttelia ja suunnittelualuetta

C3
Näkymäkuva Tasavallankadulta kohti hotellikorttelia ja suunnittelualuetta

A1
Näkymäkuva hotellikorttelin itäpuolen Rantatorilta kohti Musiikkikeskusta

B1
Näkymäkuva hotellikorttelin itäpuolen Rantatorilta kohti Musiikkikeskusta

B2
Näkymäkuva hotellikorttelin itäpuolen Rantatorilta kohti Musiikkikeskusta

C1
Näkymäkuva hotellikorttelin itäpuolen Rantatorilta kohti Musiikkikeskusta

C2
Näkymäkuva hotellikorttelin itäpuolen Rantatorilta kohti Musiikkikeskusta

C3
Näkymäkuva hotellikorttelin itäpuolen Rantatorilta kohti Musiikkikeskusta

A1
Talvinen näkymä ranta-alueelta kohti Hotelli- ja kongressikeskusta

B1
Talvinen näkymä ranta-alueelta kohti Hotelli- ja kongressikeskusta

B2
Talvinen näkymä ranta-alueelta kohti Hotelli- ja kongressikeskusta

C1
Talvinen näkymä ranta-alueelta kohti Hotelli- ja kongressikeskusta

C2
Talvinen näkymä ranta-alueelta kohti Hotelli- ja kongressikeskusta

C3
Talvinen näkymä ranta-alueelta kohti Hotelli- ja kongressikeskusta

