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KUOPION VÄESTÖNLISÄYS

Väestönlisäys + 10 600 asukasta 2000-luvulla

Karttula 
2011

Nilsiä 
2013

Maaninka 
2015

Juankoski  
2017 

Kuntaliitokset  yht. + 20 000 asukasta

Vehmersalmi
2005



KUOPION VÄESTÖENNUSTEET JA 
ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINTI

Kuopiossa on perinteisesti laadittu kaupungille omat väestöennusteet 
ja asuntotuotannon ohjelmointi tulevien viiden vuoden ajalle
Tilastokeskuksen ennuste ei ole ollut yleisesti käyttökelpoinen
Väestöennusteet on päivitetty noin 2-4 vuoden välein – suurin syy 
ennusteen uusimiselle on ollut asuntotuotannon ohjelmoinnin 
muuttuminen 
Ennusteet hyväksytty kaupunginvaltuustossa
Asuntotuotannon ohjelmointi viisivuotiskaudelle on hyväksytty kahdesti 
vuodessa kaupunginhallituksessa ja kerran vuodessa valtuustossa
Asuntotuotannon ohjelmointia pyritty ulottamaan pidemmälle ja ns. 
kymmenvuotiskauden ohjelmointiin tähdätään 
Viimeisin alueittainen ennuste laadittu vuoteen 2025 saakka, mutta 
tarve olisi jo vuoteen 2030 saakka palveluverkoston suunnittelun 
vuoksi
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Vuonna 2011 laadittiin kolme ennustetta (perus, tavoite ja alueittainen)
Vuonna 2014 laadittiin kaksi ennustetta (perus ja alueittainen)
Viimeisin ennuste vuodelta 2014 on toteutunut varsin hyvin
Myös viimeisin Tilastokeskuksen ennuste (2015) on myös vihdoin 
käyttökelpoisempi
Alueittaiset ennusteet on laadittu palvelujen suunnittelun perusteeksi 
(ko. alueen omat muuttoliike- ja syntyvyyskertoimet käytössä)
Paikkatietoja on käytetty ahkerasti ennusteiden ja asuntotuotannon 
ohjelmoinnin teossa
Tonttivaranto -työkalu (SpatialWeb)  toimii käytännön työn tukena
Nyt on vaikea laatia ennusteita ja tulevaisuus epäselvä ennusteiden 
teon suhteen (kuntarekisterit ja muuttoliike)
SYKEn KASSU-ennustemalli mahdollisuus myös Kuopiolle jatkossa
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KUOPION VÄESTÖENNUSTEET JA 
ASUNTOTUOTANNON OHJELMOINTI



• Vuoden 2017 alussa
Kuopiossa 117 740 hlöä

• 22.11.2017 väkiluku n.
118 640 hlöä

• Ennustettu väkiluku v. 
2030 on n. 130 000. 

• Väestön ikärakenne 
vanhenee. 

• Luonnollinen 
väestönkasvu pienenee 
kuolleiden määrän 
kasvun myötä

• Syntyvyys noin 1200 –
1300 lasta/vuosi.

• Muuttovoitto noin 800 
asukasta / vuosi.

Lähde: Kuopion oma vuonna 2014 tehty väestöennuste. Juankosken osalta tietoihin yhdistetty Tilastokeskuksen ennuste.

KUOPION VÄESTÖKEHITYS 2001-2017
JA ENNUSTE VUOTEEN 2030



ASUNTORAKENTAMINEN JATKUU VILKKAANA 

Koko vuoden arvio 2017 yht.     
1100 asuntoa.

Asuntorakentaminen on 
lisääntynyt asuntojen 
määränä, mutta myös 
kerrosalana.

Vuonna 2018 arvioidaan 
valmistuvan noin 1500-1600 
uutta asuntoa.

Pienten asuntojen määrä on 
lisääntynyt.



KAUPUNKIRAKENNESUUNNITTELU
Kaupunkirakennetyöllä on myös pitkät perinteet 
Kuopiossa (kahdeksan kpl vuodesta 1961 alkaen)
Viimeisin kaupunkirakennesuunnitelma on vuodelta 
2015 ulottuen 2030-luvulle
Kaupunkirakennesuunnitelma sisältää väestö-, 
asuntotuotanto-, kaupunkirakenne-, palveluverkosto-, 
työpaikka- ja liikennettä koskevat tavoitteet
Kaupunkirakenteen vyöhykemalli ollut käytössä jo 
vuosikymmeniä
Vyöhykemallia on käytetty edelleen suunnittelun 
perusteena ja tukena paljon (mm. asuminen ja 
joukkoliikennereitit, asuntoalueiden palvelurakenne ja 
asumisen tiheys…) 
Koko toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli 
(Loikka 2030) on valmistunut vuonna 2012 ja 
aiesopimus allekirjoitettu vuonna 2013
Kuopion rakennesuunnitelma tarkentaa edellistä 
Kuopion osalta
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KAUPUNKIRAKENTEEN TAVOITTEET
Suunnittelussa pyritään taloudelliseen ja 
tehokkaaseen nykyistä rakennetta 
täydentävään rakentamiseen, jolloin laajoja 
alueita voidaan jättää julkiseen käyttöön, 
viherverkostoksi ja virkistysalueiksi. 
Kaupunkisuunnittelun lähtökohtana on eheä ja 
tiivis joukkoliikenteeseen tukeutuva 
kaupunkirakenne. 

Täydentävä ja eheyttävä uusi asuminen tukee 
nykyisen infran ja palvelujen tehokkaampaa 
käyttöä. Kerrostalorakentamisen lisäksi 
joukkoliikennekaupungin vyöhykkeelle tai sen 
reunamille suunnitellaan rivitaloasumista.

Tavoite vähintään 800 uutta asuntoa / vuosi, josta noin kolmannes 
kohtuuhintaisia asuntoja
Painopisteenä on vahva täydennysrakentaminen
Erilaisten talotyyppien ja hallintamuotojen hallittu sekoittaminen



KAUPUNGIN KASVUN MAHDOLLISUUDET (2015) 
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Tarkastelua tehty vyöhykkeittäin
1. Jalankulkukaupungin vyöhyke
2. Joukkoliikennekaupungin vyöhyke
3. Autokaupungin vyöhyke



MÖLYMÄKI-KESKUSKENTTÄ 2018-
2000 asuntoa, n. 3 400 asukasta

MALMGRENINRANTA 2017-
500 asuntoa, n. 800 asukasta

KUOPIONLAHTI 2020-
200 asuntoa, n. 300 asukasta

KUOPION ASUNTORAKENTAMINEN 
JALANKULKUKAUPUNGIN VYÖHYKEELLÄ 

VUOSINA 2018 – 2028

KUOPION PORTTI 2018-
200 asuntoa, n. 300 asukasta

HATSALA-HEALTH CITY KUOPIO 2019-
n. 1000  asuntoa, n. 1600 asukasta

PIISPANPUISTO 2017-
150 asuntoa, n. 200 asukasta

RUUTUKAAVAN TÄYDENTÄMISTÄ 
n. 50-100 asuntoa / vuosi

MALJALAHTI 2014-
300 asuntoa, n. 500 asukasta



JOUKKOLIIKENNEKAUPUNGIN VYÖHYKE
Saaristokaupunki (n. 1500 -2000 as. lisää)
Pihlajalaakson alue (n. 700 asuntoa)
Puijonlaakson etelärinne (n. 600 asuntoa)
Savilahti-Savisaari (n. 3 000- 4 000 asuntoa)
Rauhalahden alue (n. 500 asuntoa)
Itkonniemi (n. 800 asuntoa)
Kelloniemi (n. 1 000-2 000 asuntoa)
Neulaniemi (n. 3 000 asuntoa)



AUTOKAUPUNGIN VYÖHYKE

Autokaupungin vyöhyke kasvoi 2000-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä 
voimakkaimmin väestöltään ja pinta-alaltaan 
Kuopiossa. Nyt 2010-luvulla autokaupungin 
vyöhykkeellä asuntorakentaminen on jonkin 
verran vähentynyt.
Vyöhykettä leimaa väljä pientaloasutus, 
pienempi väestötiheys, vähäiset palvelut ja 
kaupunkirakenteen yksipuolisuus.
Vyöhykkeellä asuu paljon lapsiperheitä.
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Rivitalokorttelit Saaristokaupungissa
Hiltulanlahti (n. 10-13 km)
Vanuvuori (n. 13-15 km)
Entiset kuntakeskukset ja kylät
Haja-asutusalue 

Kuvat: Vicente Serra



Kuopion uusi strategia hyväksytty kh 20.11.2017, 
menossa kaupunginvaltuustoon joulukuussa 
Toiminta-ajatus: ”Kuopio kumppaneineen mahdollistaa 
kestävän kasvun ja hyvän elämän”.
Kuopio visio 2030: Hyvän elämän pääkaupunki: terveyttä, 
elinvoimaa ja arjen rikkautta.
Yksi merkittävimmistä maankäyttöä koskevista uusista 
strategisista päämääristä on: 200 000 asukasta vuonna 
2040
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KUOPION STRATEGIA JA HAASTEET
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Finnpulp

Savilahti

Keskustan kehittäminen

Mölymäki

Kuopion portti

Kuopion soiva ja sykkivä 
sydän / Kuopionlahti

KIITOS

Kuntolaakso / Tekun 
alue / Heath City Kuopio

Mölymäki


