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TIIVISTELMÄ

Tämä diplomityö liittyy Kuopion kaupungissa vireillä olevaan Rauhalahden ja Jynkän paikal-
liskeskuksen yleiskaavoitukseen. Yleiskaavoitus käynnistettiin vuonna 2015. Kaavoitettavat 
alueet sijaitsevat Kuopion keskustasta noin kuusi kilometriä lounaaseen. Suunnittelualuei-
den yhteispinta-ala on noin 13,1 ha, josta vesialuetta on 3 ha. Rauhalahden täydennysra-
kentamisalue sijoittuu Rauhalahden leirintäalueen eteläosaan, ja siellä maankäyttö muuttuu 
matkailupalveluista asuinalueeksi. Rauhalahden täydennysrakentamisessa tavoitteena on 
eheyttää kaupunkirakennetta luomalla asuntokannaltaan monipuolinen, tiivis kaupunkimainen  
asuinalue noin tuhannelle asukkaalle. Diplomityössäni tarkastelen Rauhalahden ja Jynkän 
täydennysrakentamista asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Hyvinvoinnin 
edistämisen näkökulma on erityisen luonteva juuri Kuopiossa, koska Kuopion kaupunki on 
mukana Maailman terveysjärjestö WHO:n Healthy Cities -verkostossa. Lisäksi Kuopiossa ter-
veys- ja hyvinvointinäkökulma on liitetty vahvasti kaupungin imagoon.

Hyvinvointia edistävä täydennysrakentaminen perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n 
vuonna 1986 perustamaan eurooppalaiset terveet kaupungit -ohjelmaan. Terve kaupunki -oh-
jelman tuloksena muotoutui 12 terveyteen kytkeytyvää suunnittelunäkökulmaa: 1. terveellisen 
elämäntavan edistäminen; 2. sosiaalisen koheesion parantaminen; 3. laadukkaan asumisen 
edistäminen; 4. työllistymismahdollisuuksien edistäminen; 5. monipuolinen palvelurakenne; 6. 
lähiruoka-ajettelu; 7. turvallisuus ja turvallisuuden tunne; 8. tasa-arvo ja sosiaalinen pääoma; 
9. viihtyisä ympäristö; 10. terveellinen elinympäristö; 11. ympäristönsuojelu; 12. päästöjen 
hallinta. 

Diplomityöni tavoitteena on ollut selvittää, voiko edellä mainittuja hyvinvointia edistävän täy-
dennysrakentamisen näkökulmia soveltaa Rauhalahden täydennysrakentamiseen. Tarkem-
man SWOT-analyysin perusteella suurimman painoarvon Rauhalahden ja Jynkän lähipalvelu-
jen korttelin täydennysrakentamisen suunnittelussa saavat liikenneyhteydet, asuinympäristön 
viihtyisyys ja esteettömyys sekä asumisratkaisujen yhteisöllisyys. Lisäksi Rauhalahdessa tär-
keä suunnittelun reunaehto on ympäristönsuojelu alueella todetun liito-oravaesiintymän vuok-
si. Rauhalahden uusi asuinalue on suunniteltu lähes autottomaksi hyvien joukko- ja kevyen 
liikenteen yhteyksien sekä lähipalvelujen ansiosta. Alueen pysäköinti on keskitetty kahteen 
robottitoimiseen pysäköintilaitokseen, jolloin pysäköintialueet on voitu hyödyntää asunto- ja 
viherrakentamiseen. Rauhalahteen on lisäksi suunniteltu monipuolinen ulkoilureittien verkos-
to, joka liittyy Jynkkään rakennettavan uuden alakoulun liikuntapaikkoihin. Asuinympäristön 
viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä on luotu kerros- ja pientalojen keskellä olevilla suojaisilla sisä-
pihoilla, joihin sijoittuvat viljelypalstat sekä leikki- ja liikuntapaikat. Myös alueen kerrostalojen 
kattokerroksiin on ajateltu sijoittuvan yhteisiä viherhuoneita. 

Rauhalahden täydennysrakentamisen ohella diplomityössä on tarkasteltu Jynkän lähikeskuk-
sen täydennysrakentamista. Nämä alueet liittyvät toisiinsa, koska Rauhalahden täydennys-
rakentaminen lisää Jynkän koulujen ja lähipalvelujen käyttöastetta. Uuden ostoskeskuksen 
lisäksi Jynkkään rakennetaan palveluasuntoja. 

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointinäkökulma tulee yhteiskunnassa korostumaan väestön 
ikääntyessä ja liikalihavuuden kasvaessa yhä enemmän. Nähdäkseni asuinalueiden suunnitte-
lussa korostuvat jatkossa yhä enemmän aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä painottavat suunnitte-
lunäkökulmat. Diplomityöni onkin ideointia siitä, mitä hyvinvointia edistävä täydennysraken-

taminen voisi olla kaupungin keskustan tuntumassa.

ABSTRACT

This Master’s Thesis is a part of general plan, that is currently redesigned for the suburbs of 
Kuopio, called Rauhalahti and Jynkkä. The redesign of the general plan started in the year 
2015. Jynkkä and Rauhalahti are located approximately six kilometres south from the centre 
of the city. The total area of these two target areas is 13,1 hectares, including three hectares 
of water areas. Rauhalahti is currently a camping place and the area that is now being rede-
veloped is located to the south part of camping place. The purpose of the redevelopment is 
to create a dense and an urban residential area that has a wide variety of different housing 
types for a thousand people. In this master’s thesis I am going to apply the principles of the 
healthy urban infill to the design of Rauhalahti and Jynkkä areas. This design aspect is very 
suitable for Kuopio, because the city participates to the WHO’s Healthy Cities network and 
because health and wellbeing are remarkable part of the city’s image.

The healthy urban infill is based on the Healthy City -programme of WHO. The programme 
was founded in the year 1986 and as a result, it produced twelve design aspects for the urban 
planning. These are promoting healthy lifestyle; improving the social cohesion; promoting the 
quality of housing; improving the employment; diverse service industry; local produced food; 
safety and security; equality and social capital; pleasant surroundings; healthy environment; 
environmental conservation; controlling the emissions.

The aim of my work is to figure out, is it possible to use the before mentioned design aspe-
cts of healthy urban infill to the redevelopment of Rauhalahti and Jynkkä. On the basis of the 
SWOT-analysis the most significant design factors in this case are traffic connections, plea-
sant and accessible living environment and the social cohesion of the living environment. The 
environmental conservation is also an important issue in the Rauhalahti, because the flying 
squirrel lives there. The new residential area in Rauhalahti is designed on the terms of pe-
destrians. The owning of the car is not necessary, because the public transport connections 
are good and there is extensive pedestrian highway network in the area. The commercial and 
public services are also located near to the area and they are accessible either by bike or by 
walking. The parking in Rauhalahti is concentrated to the robot parking houses and there are 
only few parking places in the area. Due to the concentrated parking, the land use is more 
effective and the living environment is more pleasant. There is also an extensive network of 
paths and exercise routes surrounding the Rauhalahti area. These routes are connected to  
the outdoor physical education sites of the new comprehensive school of Jynkkä. The cour-
tyards between the housing units are reserved for play, leisure activities and gardening. There 
are also roof top gardens in the block of flats. The redevelopment of Jynkkä and Rauhalahti 
are connected to each other because the Rauhalahti infill increases the pupil amount in Jynk-
kä schools and it also increases the use of commercial and public services in Jynkkä. The 
redevelopment of Jynkkä consists of new retail building and building of service apartments.

I think that in the future the urban design will focus more and more on the health and well-
being issues, because in Europe the amount of old people and the amount of obese people 
will increase. The design aspects that will be of significant importance are increase of physi-
cal activity and social cohesion. My diploma thesis is one vision of the theme, how the pos-
sibilities of the healthy urban infill could be put in practise. 



ALKUSANAT

Diplomityöni pohjautuu Kuopion kaupungille kesällä 2015 tekemääni Rauhalahden  kaavarunkosuunnitelmaan. Osana suunnitelmaa laadin myös ehdotuksen Jynkän lähikeskuksen uudistami-
seksi. Kuopio on pohjoisin kaupunki Maailman terveysjärjestö WHO:n Healthy Cities -verkostossa. Niinpä diplomityössäni oli luontevaa tarkastella Rauhalahden kehittämistä hyvinvointia  ja 
terveyttä edistävän täydennysrakentamisen näkökulmasta.

Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan terve kaupunki luo ja kehittää fyysistä ja sosiaalista ympäristöään koko ajan, jotta sen asukkailla olisi hyvä elää. Ilmastonmuutos, lisääntynyt 
ympäristötietoisuus sekä kansanterveydelliset näkökohdat ovat viime vuosina nousseet aiempaa voimakkaammin esiin yhdyskuntasuunnittelussa. Samaan aikaan rakennettu ympäristömme 
muuttuu koko ajan. Elinkeinorakenteen murroksen myötä kaupunkikeskustojen tuntumassa sijaitsevia vanhoja teollisuus- ja satama-alueita vapautuu uuusiokäyttöön. Myös maankäyttöä  tii-
vistetään keskustojen tuntumassa. Asukkaiden terveys ja hyvinvointi korostuvat täydennysrakentamisessa entistä enemmän. Hyvinvointia edistävää täydennysrakentamista tutkitaan, suunni-
tellaan ja toteutetaan eripuolilla maailmaa. Etenkin Yhdysvalloissa asukkaiden  hyvinvointia lisäävä täydennysrakentaminen (”healthy urban infill”) on ajankohtainen teema.

Tutkin työssäni sitä, miten hyvinvointia edistävää täydennysrakentamista voi luontevasti soveltaa Rauhalahden ja Jynkän alueille huomioiden alueiden mahdollisuudet ja rajoitteet. Uskoakseni 
yhdyskuntasuunnittelussa asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset tulevat nousemaan energia- ja ekotehokkuusnäkökohtien rinnalle jo lähitulevaisuudessa.

Haluan esittää suuret kiitokset kaikille jotka ovat tukeneet minua työssäni. Erityiskiitokset ohjaajilleni tutkijatohtori Emilia Rönkölle ja yliopisto-opettaja Kari Nykäselle sekä Kuopion kaupungin 
puolelta ohjaajina toimineille yleiskaavajohtajalle Juha Romppaselle ja  kaavoitusarkkitehti Matti Asikaiselle. Kiitos asiantuntemuksestanne ja hyvästä ohjauksesta! 

Kuopiossa, 3.2.2016 Hanna Huhta
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JOHDANTO

Kuopion kaupunki käynnisti vuonna 2015 Rauhalahden alueen yleiskaavoituksen. Yleis-
kaava laaditaan osalle Rauhalahden leirintäaluetta, jossa maankäyttö muuttuu matkailu-
palveluista asuinalueeksi. Rauhalahden täydennysrakentamisessa tavoitteena on eheyt-
tää kaupunkirakennetta luomalla asuntokannaltaan monipuolinen, tiivis kaupunkimainen  
asuinalue noin tuhannelle asukkaalle. 

Rauhalahden yleiskaavoituksen yhteydessä päivitetään myös sen vieressä sijaitsevan Jyn-
kän lähikeskuksen kaava, sillä Rauhalahden lähipalvelut sijaitsevat Jynkässä. Kaupallisten 
palvelujen lisäksi Jynkässä sijaitsevat alueen koulut ja lähikirjasto. Jynkkään rakennettava 
uusi alakoulu saakin laajemman oppilaspohjan Rauhalahden täydennysrakentamisen kaut-
ta. Lisäksi kaupunkirakenteen täydentäminen luo joukkoliikenteelle paremmat toiminta-
edellytykset, säästää luontoa ja energiaa sekä mahdollistaa kunnallistekniikan tehokkaam-
man hyödyntämisen. Rauhalahden maa-alueet ovat Kuopion kaupungin omistuksessa. 
Kaupunki on inventoinut alueen rakennuskannan ja laatinut alueelta maaperäselvityksen, 
ja lisäksi se on teettänyt kesän 2015 aikana Rauhalahdesta kasvillisuuskartoituksen ja 
luontoselvityksen kaavoitustyön pohjaksi. 

Rauhalahden vahvuudet ovat kohtuullisen lyhyt etäisyys Kuopion keskustaan, hyvät ke-
vyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteydet, erinomaiset mahdollisuudet monipuolisiin lii-
kuntaharrastuksiin sekä vehmas järviluonto. Kaavoitustyössä sekä alueen suunnittelussa 
ja myöhemmässä rakentamisessa merkittävin reunaehto on alueelta todettu liito-oravae-
siintymä. 

Diplomityössäni olen huomioinut Kuopion kaupungin asettamat tavoitteet alueen suunnit-
telulle ja olen tarkastellut uuden asuinalueen suunnittelua hyvinvointia edistävän täyden-
nysrakentamisen näkökulmasta. Hyvinvointia edistävän täydennysrakentamisen tavoittee-
na on tasapainottaa maankäytön keinoin yhdyskuntien elävöittäminen, liikenneyhteyksien 
parantaminen ja ympäristönsuojelu. Tasapainoinen yhdyskunnan täydennysrakentaminen 
huomioi eri asukasryhmien tarpeet mahdollistamalla monimuotoisen asuntotuotannon ja 
luo puitteet monipuolisille lähipalveluille, mikä osaltaan vähentää asukkaiden riippuvuutta 
yksityisautoilusta ja lisännee arkiliikunnan määrää. /1

Hyvinvointia edistävä täydennysrakentaminen on luonteva tarkastelunäkökulma juuri Kuo-
piossa, koska Kuopion kaupunki on mukana Maailman terveysjärjestö WHO:n Healthy Ci-
ties -verkostossa. /2 Verkoston toimintalinjat on vaiheistettu, ja nyt käynnissä olevassa 
vaihe VI:ssa päätavoitteina ovat kaupunkiterveys, oikeudenmukaisuus ja terveellinen kau-
punkisuunnittelu. Terveellisessä kaupunkisuunnittelussa tavoitteena on sulauttaa turval-
linen sekä sosiaalisesti ja fyysisesti aktiivinen elinympäristö osaksi ihmisten arkipäivää. 
Tässä suunnitteluperiaatteessa korostuu asukkaiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen 
edistämällä jalankulkua ja polkupyöräilyä suosivaa kaupunkiympäristöä. /3

1 TAVOITTEET

1.1 Kuopion kaupungin tarve ja tavoitteet

Kuopion kaupunkiseudun toimin-
nallisessa rakennemalli Loikka 
2030:ssä määritellään maankäy-
tön tavoiteltu kehitys vuoteen 
2030. 

Rakennemallin laadinnassa tar-
kasteltiin kolmea vaihtoehtoa. 
Vaihtoehto 0:ssa (nykytilanne) ke-
hitys jatkuu nykyisellään, jolloin 
väestörakenne hajautuu ja palve-
lurakenne on epäedullinen. Maan-
käyttöä ei 0-vaihtoehdossa kehi-
tetä suunnitelmallisesti./4

Vaihtoehto 1 on ’Parhaat palvelut -malli’, 
jossa Kuopion seutu profiloituu hyvien ja 
toimivien arkielämän palvelujen seutu-
na, ja jossa yksityiset ja julkiset palvelut 
yhdistyvät suurelta osin. Vaihtoehdos-
sa 1 on kaksi alamallia. VE1A on ran-
takaupunki -malli, ”Saaristokaupungin 
jatkumo”, joka hyödyntää alueen vesis-
töimagoa ja Saaristokaupunki -brändiä. 
Tämän alavaihtoehdon mukaan Kuo-
piosta tulisi Suomessa loma-asumisen 
ja vesistömatkailun ykkösalue. VE1B 
on matkailumalli, joka korostaa Tahkoa, 
matkailurataa, Puijoa sekä vesistöjä. 
Tässä alavaihtoehdossa uutta asumista 
syntyy matkailukeskusten ympärille. /4

K1. Rakennemallin nykytilanne (vaihtoehto 0).

K2. Rakennemallin vaihtoehto 1.
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Vaihtoehto 2:n Solmu-virta 
–malli korostaa erityises-
ti lentoasemaa, Matkusta 
sekä Vaajasalon saaren täy-
dennysrakentamista. Täs-
sä mallissa Kuopion kau-
punkiseudusta muodostuu 
vahva tuotantotoiminnan, 
kaupan ja logististen palve-
lujen alue, joka on helposti 
saavutettavissa. Toiminnot 
ovat keskittyneet ja solmut 
erikoistuvat. 

Vaihtoehdossa 3 johde-
taan Terve Kuopio –ohjel-
man periaatteet maankäyt-
töön. Tämä malli painottaa 
liikkumista, virkistystä ja 
ihmisten omatoimisuutta.  
Terveysmallissa yhdyskun-
tarakennetta kehitetään 
joukkoliikenteen palvelu-
käytävien varsilla, ja liikku-
misessa painotetaan jalan-
kulkua ja pyöräilyä. Mallin 
palvelurakenne korostaa 
lähipalveluita sekä ennal-
taehkäiseviä ja hyvinvointia 
edistäviä palveluja, erityi-
sesti lapset ja vanhukset 
huomioiden. Vaihtoehdossa 
3 asumisratkaisuissa tär-
keiksi teemoiksi nousevat 
yhteisöllisyys sekä mata-
laenerginen ja ekologinen 
asuminen. 

Lopulliseksi maankäytön 
rakennemalliksi valikoitui 
vaihtoehtojen 1, 1B ja 2 yh-
distelmä, ns. Parhaat pal-
velut -malli. Rakennemallin 

valinta tapahtui vaihtoehtovertailun ja vaikutusten arvioinnin sekä työryhmätyöskente-
lyn kautta./9 Siinä asutusrakenne painottuu keskuksiin ja niiden rantavyöhykkeille. Uusi 
rakentaminen tukee olemassa olevien palvelujen säilyttämistä / kehittämistä sekä ny-
kyistä rakennetta. Rakentamisen pääperiaatteena on täydentäminen ja eheyttäminen. 

Kuopion kaupunki kasvaa tulevina vuosina keskustan eteläpuolelle, minne suunnitte-

lun kohteena olevat alueet 
sijoittuvatkin. Valittu raken-
nemalli nostaa asuinaluei-
den suunnittelussa tavoit-
teiksi asumisvaihtoehtojen 
tarjoamisen eri elämänta-
poihin ja -tilanteisiin. Tämä 
tapahtuu siis tiivistämällä 
asumista taajamissa yhdys-
kuntataloudellisemmaksi ja 
eheämmäksi sekä ohjaa-
malla asuntorakentamista 
ja työpaikkoja joukkoliiken-
teen kehittämiskäytävien 
yhteyteen. Joukkoliiken-
teen vahvistamisen lisäksi 
raportissa korostuu kevyen 
liikenteen, kävelyn ja pyö-
räilyn, esille tuonti, mikä 
tänä ilmastonmuutoksen 
aikakautena on tärkeä asia. 
/4

Rauhalahden ja Jynkän 
keskustan kaavoitushank-
keet ovat rakennemallis-
sa asetettujen tavoitteiden 
mukaisia. Edellä esitetyistä 
rakennemallivaihtoehdois-
ta kuitenkin numero 3:ssa 
korostuivat eniten WHO:n 
asettamat tulevaisuuden 
kaupunkisuunnittelun peri-
aatteet – kaupunkiterveys 
ja asukkaiden fyysisen 
aktiivisuuden lisääminen 
suunnittelemalla ja toteut-
tamalla kevyttä liikennettä 
suosivaa kaupunkiympä-
ristöä. Ehkäpä VE3 miel-
lettiin seudun päättäjien 
näkökulmasta liian ”peh-
meäksi” visioksi alueen ke-
hittämiseen, sillä valitussa 
mallissa painottuvat Kuo-
pion seudun kilpailuky-
ky ja tunnettavuus lähinnä 
matkailun näkökulmasta. 

K3. Rakennemallin vaihtoehto 1A.

K4. Rakennemallin vaihtoehto 1B.

K5. Rakennemallin vaihtoehto 2.

K6. Rakennemallin vaihtoehto 3.
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1.2 Diplomityön tavoitteet Asuinalueen omaleimaisuus ja yhtenäisyys ovat tärkeitä tekijöitä alueen identitee-
tin muovautumisessa. Rauhalahdessa vaihtelevat maastonmuodot ja monipuolinen 
maisemarakenne luovat mielenkiintoisen perustan alueen rakentumiselle. Lisäksi 
suunnittelua ohjaavat luonnonsuojelulliset näkökohdat; liito-oravan elinympäristö 
alueella. Ilmastonmuutoksen hallinta on tärkeää huomioida myös asuinalueiden ja 
rakennetun ympäristön suunnittelussa. Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu, energiate-
hokas rakentaminen, uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen ja rakentamisen 
elinkaariajattelu ovat avainsanoja hillittäessä ilmastonmuutosta. Ulkomailla, erityi-
sesti Yhdysvalloissa, eheyttävään yhdyskuntasuunnitteluun on integroitu hyvinvoin-
nin parantaminen. Siellä hyvinvointia edistävässä yhdyskuntasuunnittelussa paino-
pisteiksi ovat muotoutuneet kulkuyhteydet, ilman laatu, lähipalvelut sekä laadukas ja 
kohtuuhintainen asuminen. /5 Huoli ilman laadusta ja kasvihuoneilmiön kiihtymisestä 
on korostunut USA:ssa entisestään VW:n dieselautoista paljastuneen pakokaasu-
testitulosten väärentämisen jälkeen. /6 Länsimaissa väestön liikalihavuus on saanut  
viranomaiset pohtimaan keinoja asukkaiden arkiliikunnan lisäämiseen asuinalueiden 
täydennys- ja uudisrakentamisessa. Lääkkeeksi ongelmaan on esitetty joukkoliiken-
nettä sekä hyötyliikuntaan kannustavia asuinalueita. /5

Suomessa 2000-luvulla asuinaluesuunnittelun trendisanat ovat olleet tiivis ja ma-
tala. Tiiviillä ja matalalla korttelirakenteella on pyritty luomaan yhteisöllistä ja pieni 
mittakaavaista kaupunkiympäristöä vastaliikkeenä 1970-luvun massatuotetuille be-
tonilähiöille. Tiiviitä ja matalia asuinalueita onkin noussut eripuolille Suomenniemeä 
kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Näiden alueiden inhimillinen mittakaava 
ja rauhallinen asuinympäristö onkin viehättynyt erityisesti lapsiperheitä. Vaikka tiiviit 
ja matalat asuinalueet mielletäänkin kestävän kehityksen mukaisiksi asuinympäris-
töiksi, niitä ei ole mielestäni suunniteltu siten, että asukkaita aidosti kannustettaisiin 
suosimaan joukkoliikennettä tai kevyttä liikennettä. Myöskään monipuoliset lähipal-
velut tai kohtuuhintaiset asunnot eivät ole automaattisesti osana tiivistä ja matalaa 
asuinympäristöä. Toisaalta näiden alueiden tiivis yhdyskuntarakenne lisää sosiaalis-
ten kontaktien syntymistä asukkaiden kesken ja ainakin teoriassa parantaa asukkai-
den henkistä hyvinvointia.

Nämä näkökohdat huomioiden diplomityöni tavoitteena on tutkia, voiko hyvinvointia 
edistävän täydennysrakentamisen periaatteita soveltaa Rauhalahden täydennysra-
kentamisen suunnitteluun. Muita tärkeitä tavoitteita Rauhalahden asuinalueen suun-
nittelussa ovat alueen yhtenäisyys ja omaleimaisuus, luontoarvojen säilyttäminen 
sekä luonnon ja olemassa olevan rakennetun ympäristön hyödyntäminen asukkaiden 
harrastustoiminnassa ja virkistysalueena.

K7. Valittu rakennemalli.

K8. Esimerkki rakennemallin vaikutusten arvioinnista osatekijöittäin.



11

2 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TÄYDENNYSRAKENTA-
MINEN

2.1 Hyvinvointia edistävä täydennysrakentaminen – mitä se 
on?

Hyvinvointia edistävä täydennysrakentaminen (building in healthy infill) perustuu Maail-
man terveysjärjestö WHO:n vuonna 1986 perustamaan eurooppalaiset terveet kaupun-
git -ohjelmaan, ja yhteentoista laatutekijään, joihin terveen kaupungin tulisi pyrkiä. /5.

A clean, safe, high-quality physical 
environment (including housing 

quality)

Access to a wide variety of expe-
rience and resources with the pos-
sibility of multiple contacts, inte-
raction and communication

A diverse, vital and innovative 
city economy

An economy that is stable now 
and sustainable in the long term

WHO HEALTHY CITIES PROJECT

PROMOTING HEALTH IN 
THE URBAN CONTEXT

WHO HEALTHY CITIES PAPERS

No.1

Engouragement of connect-
edness with the past, with the 
cultural and biological herita-
ge  and with other groups and  
individuals

A strong mutually supportive and 
non-exploitive community

A city form that is compatible 
with and enhances the above 
parameters and behaviors

A high degree of public participa-
tion in and control over the deci-
sions affecting one’s life, health 
and well-being

An optimum level of appropri-
ate public health and sick care 
services accessible to all

The meeting of basic needs (food, 
water, shelter, income, safety, 
work) for all the city’s people

HIgh health status (both high 
positive health status and low 
disease status)

Myöhemmin, vuonna 1998, terve kaupunki -ohjelman tuloksena syntyi terve yhdyskun-
tasuunnittelu -opas (Healthy urban planning – a WHO guide to planning for people). 
Oppaassa on esitetty 12 terveyteen kytkeytyvää suunnittelunäkökulmaa: 1. terveellisen 
elämäntavan edistäminen; 2. sosiaalisen koheesion parantaminen; 3. laadukkaan asu-
misen edistäminen; 4. työllistymismahdollisuuksien edistäminen; 5. monipuolinen pal-
velurakenne; 6. lähiruoka-ajettelu; 7. turvallisuus ja turvallisuuden tunne; 8. tasa-arvo 
ja sosiaalinen pääoma; 9. viihtyisä ympäristö; 10. terveellinen elinympäristö; 11.ympä-
ristönsuojelu; 12. päästöjen hallinta. Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu on avainroo-
lissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiskeinona. Vastaavasti terveys, hyvinvointi ja 
elämänlaatu nähdään yhdyskuntasuunnittelun keskeisinä päämäärinä. /7 

WHO:n julkaisemassa aktiivisen ympäristön suunnitteluoppaassa yhdyskunnan tarjo-
amia mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen tarkastellaan maankäytön monipuolisuu-
den, katuympäristön, kevyen liikenteen infrastruktuurin, sosiaalisen verkoston, turvalli-
suuden, virkistysalueiden ja erityisryhmien näkökulmasta. /8 

WHO selvitti osana terve kapunki -ohjelmaa vuonna 2003, miten eräitä suunnittelu-

näkökulmia on sovellettu käytäntöön. Tuolloin useimmille ohjelmassa mukana olleille 
kaupungeille terveys yhdyskuntasuunnittelun keskeisenä päämääränä oli uusi suun-
nittelunäkökulma. Terve kaupunki -ohjelman ensimmäinen vaihe olikin pitkälti uusien 
näkökulmien tutuksi tekemistä käytännön suunnittelutyössä. Kaikissa ohjelman ensim-
mäisessä vaiheessa mukana olleissa kaupungeissa koettiin käytännössä vaikeaksi  eri 
hallinnonalojen yhteistyö ja kansalaisten osallistuminen suunnitteluun.  Eri hallinnonalat 
yhdistävä suunnittelutyö miellettin hankalaksi byrokratian raskauden sekä henkilöstön 
ja poliitikkojen vastahakoisuuden vuoksi.  Useissa kaupungeissa koettiin, että asukkai-
ta on työlästä saada osallistumaan yhdyskuntien suunnitteluprosessiin, vaikka asuk-
kaat osallistuvatkin helpommin välitöntä asumisympäristöään koskeviin keskusteluihin. 
Asukkaiden ymmärryksen lisääminen yhdyskuntasuunnittelun laajemmasta perspektii-
vistä koettiin myös tärkeäksi, sillä useissa tapauksissa asukkaiden ennakkoluulot ja 
asenteet olivat olleet esteenä suunnitteluhankkeiden läpiviemiselle. Erityisesti talouden 
sekä terveyttä ja elämän laatua koskevien näkökulmien vastakkainasettelu oli johtanut 
useissa kaupungeissa siihen, että poliitikot olivat asettaneet lyhytaikaisen voittojen ta-
voittelun vaikeammin mitallistettavien terveysnäkökulmien edelle. /9

WHO:n työn tuloksena syntyneitä terveen yhdyskunnan suunnittelunäkökohtia on hyö-
dynnetty eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon 
kansanterveysorganisaatio ChangeLab Solutions korostaa hyvinvointia edistävässä 
yhdyskuntasuunnittelussa neljää tekijää, jotka ovat liikenneyhteydet, ilman laatu, lähi-
palvelut sekä kohtuulliset asuinkustannukset. Liikenneyhteyksien suunnittelussa paino-
pisteenä ovat liikenneturvallisuus ja asukkaita aktivoivien liikkumismuotojen (pyöräily 
ja kävely) suosiminen vähentämällä yksityisautoilun houkuttelevuutta. Ilman laatu muo-
dostuu suunnittelun reunaehdoksi suurkaupungeissa, missä täydennysrakentamista 
osoitetaan moottoriteiden ja teollisuusalueiden tuntumaan. Näillä alueilla on erityisesti 
huomioitava lapset, vanhukset ja erityisryhmät, joiden terveyteen ilmansaasteilla on 
merkittävä vaikutus. Yhdysvalloissa lähipalveluihin luetaan kuuluviksi lähivirkistysalu-
eet ja terveellinen ruoka sekä jo olemassa olevien palvelujen tehokkaampi hyödyn-
täminen. Kohtuullisten asuinkustannusten tärkeys korostuu suurkaupungeissa, joissa 
eheyttävä yhdyskuntarakentaminen saattaa nostaa alueella jo asuvien ihmisten asuin-
kustannuksia niin paljon, että poismuutto tutusta asuinympäristöstä on edessä tavalli-
sesti aiempaa heikkolaatuisemmalle asuinalueelle. /3 

Suomessa hyvinvointinäkökulmaa on tuotu maankäyttöön liikuntakaavoituksen kaut-
ta. Liikuntakaavoitus.fi -hankkeen päärahoittajat ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
ympäristöministeriö. Tutkimustyöstä vastaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekun-
nan yhdyskuntasuunnittelun aineryhmä. Sivuston tarkoituksena on edistää liikunnal-
le suotuisten elinympäristöjen syntymistä informaatio-ohjauksen keinoin, sekä lisätä 
kansalaisten, suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden tietoisuutta liikunnalle suotuisis-
ta ja liikuntaan kannustavista elinympäristöistä sekä niiden merkityksestä terveydel-
le. Liikunnan edistämistä maankäytössä tarkastellaan seudullisella (maakuntakaava), 
kunnallisella (yleiskaava) ja lähiympäristötasolla (asemakaava). Liikuntakaavoituksesta 
käyvät ilmi edellä kuvatun terve kapunki – ohjelman suunnitteluperiaatteet. Eri kaavata-
soilla liikunnan edistäminen kytkeytyy siis aluerakenteen tarkoituksenmukaisuuteen ja 
tasapainoisuuteen, yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja hajautumisen estämiseen, 
palvelujen ja työpaikkojen sijaintiin ja saavutettavuuteen, joukkoliikenteen toiminta-
edellytyksiin (raideliikenne erityisesti), viheralueiden yhtenäisyyteen sekä virkistys- ja 
ulkoilualueiden riittävyyteen ja laajuuteen sekä niiden välisiin yhteyksiin. Luonnollisesti 
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liikunnan edistämisessä tulee huomioida suunnittelualueen erityispiirteet ja vetovoi-
matekijät. /10

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL koordinoi Terve Kunta -verkostoa, jossa mukana 
olevat kunnat ovat sitoutuneet toteuttamaan Terveys 2015 -kansanterveysohjelman 
tavoitteita ja WHO:n Healthy Cities -ohjelman tavoitteita. THL on kehittänyt myös 
TEAviisari-mittariston, joka näyttää kunnan terveydenedistämistyön suunnan. Kuo-
pion tapauksessa pisteet terveydenedistämisaktiivisuudessa olivat seuraavanlaiset 
/11:

Mielenkiintoista tuloksissa on se, että monipuolisia liikuntamahdollisuuksia mainos-
tavassa Kuopiossa liikunta jäi terveydenedistämisaktiivisuudessa selvimmin koko 
maan keskiarvosta.Mittariston tuloksia tarkemmin tutkiessa selviää, että tämä johtuu 
siitä, että liikuntaan liittyvien ohjelmien käsittelyä kaupungin hallinnossa ei ole viety 
loppuun asti. 

Terve Kaupunki -ideologia on otettu mukaan myös liiketoimintaan. Suomessa Cor 
Group markkinoi Health City -palvelukorttelialueita, joissa yhdistyy eri sukupolvien 
yhteisöllinen asuminen terveys- ja hyvinvointipalvelujen äärellä. Toistaiseksi yhtään 
kohdetta ei ole vielä toteutettu, mutta suunnittelu on pisimmällä Oulun Lipporannas-
sa. Markkinointimateriaalin perusteella kyse on kerrostaloalueesta, jossa asuinker-
rostalojen yhteydessä on lähinnä yksityisiä terveys- ja hoivapalveluita. /12 Health City 
-palvelukonseptia ollaan soveltamassa myös Kuopion keskustan tuntumaan suunnit-
teilla olevaan kolmen sukupolven asumis- ja palvelukorttelin rakentamiseen./13

Riikka Pylvänen on selvittänyt diplomityössään yhteisöllisen asumiskonseptin ke-
hitystä ja toteuttamisen mahdollisuuksia. Pylvänen jaottelee yhteisöllisyyden uus-
yhteisöllisyyteen (virtuaaliyhteisöllisyys) ja traditionaaliseen yhteisöllisyyteen. 
Yhteisöllisyyttä perinteisimmillään osalle ihmisistä edustaa  tavallinen kerrostalo yh-
teistiloineen. Toisille yhteisöllisyys tarkoittaa kommuunimaista asumista, jossa yhtei-

söllä on yhteinen talous ja yksityistilojen määrä on yhteistiloille alisteinen. Pylvänen 
toteaa, että yhteisöllisyys ei saa olla pakotettua, vaan asukkaan yksityisyyttä ja omaa 
rauhaa tulee kunnioittaa. Hän esittää, että asuinyhteisö muodostuisi erityyppisis-
tä asuntotyypeistä, jotka on kehitetty eri asukasryhmien, ei pelkästään lapsiperhei-
den, asumistoiveita kuunnellen, ja joissa asuntojen muuntojoustavuus mahdollistaisi  
myös elinkaariasumisen. Toisaalta lapsiperheille tärkeät turvalliset ja virikkeelliset 
piha-alueet, naapuruston tuttuus, lähialueen palvelut, sijoittuminen julkisiin liikenne-
verkostoihin nähden, asuinalueen rauhallisuus sekä yleinen turvallisuus ovat tärkeitä 
myös muille asukasryhmille. Pylvänen ehdottaa työssään yhteisöllistä asumismuotoa 
yksinhuoltajille ja senioreille, sekä yksinasuville.  /14

Tampereen teknillisen yliopiston Monikko- hankkeessa on tutkittu laajasti erilaisia yh-
teisöasumisen muotoja ja toteutumistapoja. Asumismuodot on tyypitelty yksityisen 
ja yhteisen tilan välisen yhteyden perusteella sekä yhteistilojen sijainnin perusteella.   
Yhteisöllinen asumisen muodot on jaoteltu perustyyppeihin, joita ovat pihapiiri, tori, 
kylä, basaari, keko ja hybridi. Näistä hybridissä yhdistyy piirteitä useammasta tyy-
pistä. Pihapiiri -yhteisössä yhteisen pihan merkitys on suuri, ja yhteistilat sijaitsevat 
tavallisesti erillisessä yhteistalossa. Asuinrakennukset voivat tässä yhteisötyypissä 
olla erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja tai pienkerrostaloja. Yhteistilan käyttö on 
suunnitelmallista, ja jako yleisiin ja yksityisiin tiloihin selkeää. Tori -yhteisössä yhteis-
tilat on hajautettu, ja ne ovat monikäyttöisiä. Rakennustypologialtaan, hallintamuo-
doltaan ja asukasjakaumaltaan tori-yhteisö voi olla hyvin sekoittunut ja monipuoli-
nen. Piha-alueet ovat enimmäkseen yhteiskäyttöisiä ja osittain tai kokonaan autoista 
vapaita; yhteistiloihin mennään useimmiten yhteisten ulkoalueiden kautta. Kylä-tyy-
pin yhteisö muodostuu yksittäisten yhteisöjen muodostamista klustereista (naapu-
rustosta), joissa yksittäisellä yhteisöllä on oma yhteistilansa. Kylä-kokonaisuuteen 
kuuluu useamman klusterin kesken jaettavia tiloja, joihin kaikki asukkaat pääsevät.  
Yksityinen–julkinen tilahierarkia on monivaiheinen ja yhteisenkin tilan yksityisyysas-
teessa on eroja. Basaarit ovat yhteisöasumisen ympärivuotista toimivuutta varten 
erityisesti suunniteltuja rakennuksia, missä asuinhuoneistot sijoittuvat yhdyskäytä-
vien tai keskeistilojen varsille, joiden yhteydessä on yhteisiä oleskelutiloja. Yhtei-
söllisyys basaareissa on tiivistä ja yhteistoimintaa paljon. Keko taas on yhteisöllinen 
asuinkerrostalo, jossa asunnot sijaitsevat toistensa päällä ja käynti yhteistiloihin ta-
pahtuu porrashuoneiden kautta. Keko on kuin pystysuuntainen basaari. Keko-tyypin 
yhteisöissä yhteistilat sijaitsevat tavallisesti maantasokerroksessa, kattokerroksessa 
sekä kellarissa. Yhteistilat voivat olla hajautettuna myös eri kerroksiin./15

Monikko- hankkeessa todettiin seuraavien tilallisten, visuaalisten, sisustuksellisten 
ja toiminnallisten tekijöiden olevan tärkeitä asumisen yhteisöllisyyden kannalta:  vi-
suaaliset yhteydet (esim.  yhteys asuntojen välillä  ja yhteys asunnosta pihalle), reitit,  
siirtymätilat, torit, aukiot ja risteykset, yhteinen kädenjälki sekä puutarha. /15

Lähdekirjallisuuden perusteella hyvinvointia edistävä täydennysrakentaminen on siis 
yhdyskuntasuunnittelua, jonka tavoitteena on luoda täydennysrakennettavista alu-
eista asukkaita fyysisesti aktivoivia, yhteisöllisiä, turvallisia, viihtyisiä ja laadukkaita 
elinympäristöjä ekologisuutta unohtamatta.
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2.2 Esimerkkejä käytännön toteutuksesta

Täydennys- ja uudisrakentamista, jossa asukkaiden hyvinvointiin ja fyysisen aktivii-
suuden lisäämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, on tehty viime vuosina eri puolilla 
maailmaa. Kaikki asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia lisäävät toimet eivät aina 
ole lähtöisin viranomaistahoilta, eivätkä ne välttämättä ole tarkoitettu pysyvästi tiet-
tyihin paikkoihin sidotuiksi. Esimerkiksi kaupunkiviljelmät ovat monesti saaneet alkun-
sa alueen aktiivisten asukkaiden myötävaikutuksesta. Pääkaupunkiseudulla kaupunki-
lainen ymäristöjärjestö Dodo on pitänyt vuodesta 2012 lähtien Keski-Pasilan ratapihalla 
vanhalla veturinkääntöpöydällä uudenlaista kaupunkiviljelykeskusta ja kohtaamispaikkaa. /16 
Berliinissä kaupunkiviljely on osa kaupunkikuvaa, ja siellä viljelmät ovat helposti siirrel-
täviä, jotta ne joustaisivat mahdollisimman hyvin maankäytön muutoksiin. /17 Esittelen 
lyhyesti joitakin jo toteutettuja ja suunnitteilla olevia kohteita, joissa painottuu asukkai-
den fyysinen aktiivisuus sekä laadukas asuinympäristö, ja joista voisi ottaa vaikutteita 
Rauhalahden suunnitteluun.

2.2.1 Northgate, Seattle, Yhdysvallat – osittain toteutettu kohde

Seattlen Northgatessa sijaitsi aiemmin ostoskeskuksia laajoine pysäköintialueineen 
sekä isoja pientalokortteleita, mitkä tekivät jalankulusta pitkien etäisyyksien vuoksi 
hankalaa. Alueen läpi virtaava Thorton Creek -joki oli putkitettu, ja johdettu kulke-

maan pysäköintialueiden ali. Seattlen asukasmäärän kasvaessa Northgate oli täyden-
nysrakennettava ja sen liikennejärjestelmä oli muutettava yksityisautoilusta joukkolii-
kenteeseen ja kevyeen liikenteeseen perustuvaksi. Alueen laajoja pysäköintialueita on 
nykyisin muutettu asuinkäyttöön ja puistoiksi. Pysäköintialueet ovat maan alla, ja ne 
on tarkoitettu ensisijaisesti yhteiskäytössä oleville autoille. Asuntokanta muodostuu 
sekä tuetusta-asumisesta että ns. kovan rahan asuntotuotannosta, ja se muodostuu 
kaupunkitaloista sekä kerrostaloista. Northgateen on rakennettu kirjasto ja aluekeskus. 
Raideyhteys alueelle valmistunee vuonna 2021. Raideyhteyden valmistuttua alueelle 
odotetaan syntyvän työpaikkarakentamisen myötä sekoittuneempaa maankäyttöä. /18

2.2.2 Duisburg Nord maisemapuisto, Duisburg, Saksa – toteutettu kohde

Duisburgin maisemapuiston suunnitteli vuonna 1991 Latz + Partner (Peter Latz). Puisto 
rakennettiin vuonna 1985 toimintansa lopettaneen hiili- ja terästehtaan tontille, joka 
tuolloin oli merkittävästi pilaantunut. Latzin ideana oli säilyttää mahdollisimman paljon 
alueen teollista menneisyyttä puiston rakenteissa, jopa pahiten pilaantunutta maaperää 
myöten. Maaperän kunnostamisesta vältyttiinkin kapseloimalla pilaantunut maa-aines  
bunkkereihin. Puisto on jaoteltu eri osiin alueella sijainneiden kulkuväylien perusteella. 
Eri osa-alueita yhdistävät kävely- ja vesireitit. Tehdasrakennuksen sisällä betonisiilot 
muodostavat sarjan intiimejä puutarhoja, vanhat kaasutankit ovat sukeltajien harjoitte-
lualtaita, betoniseinät ovat kiipeilyseiniä ja entisestä terästehtaan keskiosasta on tehty 
aukio. Alueella teollinen menneisyys yhdistyy hienosti nykypäivän virkistyskäyttöön. 
/19

K9. Northgate, havainnekuva alueesta (kuva AIA.org).

K10. Näkymä maisemapuistosta ©Thomas Berns.
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2.2.3 Freiburgin Vauban -lähiö, Saksa – toteutettu kohde
Vauban on vanhalle kasarmialueelle rakennettu lähiö Freiburgin eteläpuolella. Alueen 
suunnittelu aloitettiin vuonna 1993, ja se saatiin rakennettua vuonna 2014. Asukkaita 
Vaubanissa on noin 5500. Suunnittelussa tavoitteena oli tasapainoinen maankäyttö 
työ- ja asuinalueiden välillä; luonnon huomioiminen rakentamisessa; kävelyn, pyö-
räilyn ja joukkoliikenteen painottaminen; pyrkimys autottomaan ympäristöön; ener-
giatehokas rakentaminen; hule- ja viemärivesien ekologinen käsittely; monipuoliset 
lähipalvelut; laadukas lapsiystävällinen asuinympäristö; tasapainoinen sosiaalinen 
ympäristö. Alueen asuntorakentamista tekivät sekä yksityiset rakennusliikkeet että 
rakennuttajayhteisöt. Suunnittelutavoitteet saavutettiin. Kaikki uudet rakennukset 
ovat matalaenergia- tai passiivinergiataloja, ja Vauban on yksi suurimpia aurinkoe-
nergiaa käyttäviä alueita Euroopassa. Autopaikkoja ei Vaubanissa voinut rakentaa 
asuntojen yhteyteen, vaan autot pysäköidään alueen reunoilla sijaitseviin pysäköinti-
taloihin, joiden kustannuksista vastaavat autojen omistajat. Ainoastaan huoltoliiken-
ne on alueella sallittua, ja nopeusrajoitus alueen päätiellä on 30 km/h. Asuinalueella 
autoilla ei saa liikkua kävelynopeutta lujempaa (5 km/h). Osa autoista on yhteisomis-
teisia. Tämä tekee Vaubanista myös yhden suurimmista autottomista alueista Sak-
sassa. Alueen palvelut ja työpaikat sijoittuvat kävely- tai pyöräilyetäisyyden päähän, 
ja joukkoliikenneyhteydet Freiburgin keskustaan ovat hyvät. Ympäristöarvot, hule- ja 
viemärivesien ekologinen käsittely ja rakennusmateriaalien ekologisuus on huomioitu 
alueen toteutuksessa. Erityisesti yhteisöllisen rakentamisen osuutta Vaubanissa on 
korostettu. Yhteisöllisyys näkyy Vaubanissa hyvin yksityisissä, puolijulkisissa ja julki-
sissa tiloissa, jotka suunniteltiin yhdessä asukkaiden kanssa. Yhteisöllisyys korostuu 
myös monissa työryhmissä, jotka käsittelevät alueen ajankohtaisia asioita. /20

K12. Vaubanin aluesuunnitelma (kuva Freiburgin kaupunki).

K13. Katunäkymä Vaubanista (kuva Andreas Delleske).
K11. Kiipeilyseinämä Duisburgin maisemapuistossa. Kuva Horst Neuendorf.
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2.2.4 Hammarby Sjöstad, Tukholma, Ruotsi – toteutettu kohde

Tukholman eteläpuolella sijaitseva Hammarby Sjöstad on esiintynyt usein esimerkki-
kohteena käsiteltäessä eheyttävää yhdyskuntasuunnittelua, kuten edellä mainittu Vau-
bankin. Vielä 1980-luvulla Hammarby oli teollisuusaluetta, mutta arkkitehti Jan Ing-
he-Hagströmin ehdotuksesta ja  Ruotsin hakiessa vuoden 2004 olympiakisoja alueen 
uudelleen rakentaminen tuli ajankohtaiseksi. Hammarby Sjöstadin alueelle suunniteltiin 
asuin- ja toimistorakentamista ympäristöystävällisessä hengessä. Ympärisönäkökoh-
dat ovatkin toteutuneet hyvin alueen täydennysrakentamisessa. Alueen maaperä puh-
distettiin teollisuustoiminnan jäljiltä, ja rakentamisessa käytettiin ympäristöystävällisiä 
materiaaleja ja rakennuksista tehtiin energiatehokkaita. Hammarby Sjöstadin mittakaa-
va on inhimillinen, ja se onkin lapsiperheiden suosiossa. Vaikka alueella ei olekaan juuri 
luontokohteita, ympäröiviä vesistöjä lukuunottamatta, virkistysmahdollisuuksia alueen 
ympäristössä on runsaasti, esim Hammarbyn laskettelurinne.

Hammarby Sjöstadissa laadukkaasta asumisesta joutuu maksamaan, asuipa sitten 
omistus- tai vuokra-asunnossa. Aluetta onkin kritisoitu sen kalleudesta. Lähipalvelut 
(kaupalliset ja julkiset) Hammarby Sjöstadissa ovat monipuoliset ja joukkoliikenneyhte-
ydet Hammarby Sjöstadista Tukholman keskustaan ovat hyvät; alueelle pääsee busseil-
la, raitiovaunulla ja lautalla. Lisäksi Söderin kaupunginosan palvelut ovat kävelymatkan 
päässä. /21

Hammarby Sjöstadin suunnitteluperiaatteena ollut laadukas asuinympäristö on tuotta-
nut mielestäni myös hyvinvointia edistävää täydennysrakentamista, vaikka alueen kal-

leus ei mahdollistakaan kaikkien halukkaiden asumista siellä./21

2.2.5 Kaupunkiviljelyä Helsingin ja Berliinin tapaan

Kaupunkilainen ympäristöjärjestö Dodo yhteistyökumppaneineen perusti Keski-Pasilan 
ratapihalle vanhaan veturinkääntöpöytään kaupunkiviljelykeskuksen ja kohtaamispai-
kan vuonna 2012. Toiminta on sen jälkeen jatkunut ratapihalla aina kesäisin. Kääntö-
pöydässä harjoitettava  viljelytoiminta on kokeellista, ja toiminnalla on havainnollistettu 
mm.  ravinteiden kierrätystä ja luonnonmukaisuutta sekä erilaisia sosiaalisia, ekonomi-
sia ja ekologisia kaupunkiviljelykonsepteja. Kääntöpöydälle on rakennettu noin 6 metriä 
korkea kasvihuone, jonka ympärille on sijoitettu viljelylaarit ja muut kasvualustat. Kas-
vihuoneessa on kesäisin erilaisia tapahtumia ja kesäkahvila, jossa tarjotaan kasvihuo-
neen satoa.

Vanhan ratapihan pilaantunut maaperä ei vaikuta viljelyyn, sillä kaikki viljelyssä käytet-
tävä multa ja muut rakenteet on tuotu paikan päälle. /16

Berliinissä kaupunkiviljelmät ovat helposti siirreltäviä, sillä maankäytön muuttuessa myös 
viljelmät vaihtavat paikkaa. Prinzessinnengarten suuri viljelyalye sijaitsee   Kreuzbergin 
kaupunginosassa. Paikka oli aiemmin jättömaata, jonka vapaaehtoisin voimin otettiin 
viljelykäyttöön kesällä 2009. Alueen viljelmät ovat helposti siirreltävissä säkeissä. Mui-
ta yhteisöllisiä kaupunkiviljelmiä Berliinissä on esimerkiksi vanhan Templehofin lento-
kentän alueella, Weddingissä ja Mauerparkissa. Weddingissä sijaitseva monikulttuuri-

K15. Dodon kääntöpöytä -ravintola Pasilassa.

K14. Hammarby - Sjöstad.©www.tengbom.se
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nen kaupunkiviljelmä on 300 m2:n suuruinen, ja se on osa YK:n kestävän kehityksen 
toimintamallia. Mauergarten sijaitsee nimensä mukaisesti entisellä Berliinin muurin 
sijaintipaikalla. Kaupunkiviljelyn lisäksi se on myös alueen asukkaiden kohtaamis-
paikka./17

Edellä kuvatut Helsingin ja Berliinin kaupunkiviljelmät ovat esimerkkejä siitä, miten 
viihtyisää elinympäristöä syntyy spontaanisti kansalaistoiminnan tuloksena, kun vain 
siihen annetaan mahdollisuus.

2.2.6 Ympäristöystävällistä asumista Helsingin Eko-Viikissä

Eko-Viikkiä ryhdyttiin rakentamaan 1990-luvun lopulla. Alueen suunnittelua ja raken-
tamista varten kehitettiin ekokriteeristö, jossa ympäristöä tarkastellaan saastumi-
sen, luonnonvarojen käytön, terveellisyyden, luonnon monimuotoisuuden ja ravinnon 
riittävyyden näkökulmista. Kilpailuehdotuksilta vaadittiin kriteerien saavuttamista 
todentavia laskelmia ja muuta dokumentaatiota. Tällä toimintamallilla saatiin ton-
tinluovutuskilpailun tuloksena rakentamisen lähtökohdaksi ympäristönäkökulmasta 
silloiseen rakentamiskäytäntöömme verrattuna erittäin korkeatasoisia ehdotuksia. 
Valitettavasti toteutussuunnittelun aikana kunnianhimoiset lähtökohdat kuitenkin 
taantuivat tavanomaiseksi asuntosuunnitteluksi. /22 

Viikissä lämmitysenergian tarpeeseen ja luonnonvalon hyödyntämiseen on vaikutettu 
arkkitehtuurin keinoin muun muassa rakennusten massoittelulla, ikkunoiden koolla, 
muodolla ja sijoittelulla, kattoratkaisuilla, lasitettujen parvekkeiden ja kuistien sijoit-

telun ja muotoilun avulla.Hulevesien hallintaan alueella on kiinnitetty erityistä huo-
miota, ja siinä on raportin perusteella onnistuttukin. Sen sijaan kattovesien johtami-
sessa porrashuoneiden eteen ja pihakäytäville ei sen sijaan ole onnistuttu yhtä hyvin. 
Eko-Viikin ekologista luonnetta on pyritty ilmentämään pihojen ja viheralueiden suun-
nittelussa sekä viljelypalstojen tarjoamisessa asukkaille./22

Eko-Viikissä asuntokanta muodostuu omistus-, osaomistus- ja vuokrataloista. Asuin-
rakennusten lisäksi alueella on peruskoulu ja lukio, kaksi päiväkotia, päivittäiskaup-
pa ja muuta liiketilaa.

Eko- Viikki on profiloitunut erityisesti nuorten lapsiperheiden asuinalueeksi. Siellä ko-
rostuu keskimääräistä suomalaista lähiötyyppistä kerrostalorakentamista enemmän 
yhteiskäyttötilojen määrä, jota voidaan tarkastella rakennustilavuuden ja asuntoalan 
suhteena. Suomalaisessa lähiötyyppisessä kerrostalorakentamisessa tämä suhde 
on ollut suuruusluokkaa 4,1–4,2 rm3/asm2. Eko-Viikin kerrostalokohteissa suhde on 
keskimäärin 4,53, mikä tarkoittaa huomattavasti normaalia runsaampia tiloja. Myös 
kaikkien seurantakohteiden (ml. rivitalot) keskimääräinen suhde 4,35 on kohtuullisen 
korkea. /22

Viikistä laaditussa loppuraportissa ekokriteereiden täyttymistä tarkasteltiin vertaa-
malla alueen rakennuksia referenssiarvoihin, jotka oli johdettu pääkaupunkiseudun 
1990-luvun puolivälin keskimääräisestä asuinrakentamisesta. Vaikka Eko-Viikistä ker-
tovan loppuraportin tulokset painottavatkin rakentamisen ja asumisen energiatehok-
kuutta ja -taloudellisuutta, Viikissä on ekologisuuden oheistuotteena luotu mielestäni 
myös asukkaiden hyvinvointia edistävää asumisympäristöä. Eko-Viikin asukkaat ovat 
olleet erityisen tyytyväisiä kyselyjen perusteella asuntojen valoisuuteen, tonttieko-
logiaan ja tontin yhteydessä oleviin viljelymahdollisuuksiin sekä alueen luonnonlä-
heisyyteen. Viljelypalstojen ja viherhuoneiden koettiin tuovan maanläheisyyttä ja yh-
teisöllisyyttä tavoitteelliseen ekoasumiseen. Eko-Viikkiä pidetään hyvässä mielessä 
”kylämäisenä” asuin- ympäristönä. Korkeita kerrostaloja tai ostoskeskusta ei haluta 
rikkomaan tunnelmaa. Asukkaiden suurin huolenaihe on alueen palveluiden tulevai-

K17. Eko - Viikki (kuva Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto)
K16. Prinzessinnengarten. Kuva M.Clausen.
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suus, tärkeimpinä terveyskeskus ja pankkipalvelut. Nämä ja muut luvatut palvelut ovat 
asukkaiden mielestä olleet korkeiden neliöhintojen perusteena ja niiden puuttuminen 
aiheuttaa vahvaa tyytymättömyyttä. Tyyttömättömyyttä ovat aiheuttaneet myös alueen 
jatkuva rakentaminen sekä joukkoliikennejärjestelyt ja palvelujen etäisyys. Ravintoloita 
tai pubeja ei alueelle kuitenkaan toivota, sillä niiden ajatellaan tuovan alueelle rauhat-
tomuutta ja turvattomuutta. Sen sijaan asukkaat toivovat alueellle harrastus- ja aktivi-
teettitoimintaa, jolla vähennettäisiin nuorison ”jengiytymistä”./22

Viikissä on siis monia asukkaiden hyvinvointia lisääviä tekijöitä, kuten viljelypalstat ja 
aluetta lähellä olevat luonnonsuojelualueet sekä yhteisölliseksi koettu asuinympäristö. 
Alueella on kuitenkin edelleen parantamista palvelujen monipuolistamisessa sekä jouk-
koliikenneyhteyksissä, sillä etenkin alueella asuvat lapsiperheet kokevat, että autoa 
tarvitaan päivittäisten asioiden hoitamiseen riittämättömän joukkoliikennekapasiteetin 
takia. 

2.3 Mitä aiheesta on sovellettavissa Rauhalahteen?

Maankäyttö- ja rakennuslain ”tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentami-
nen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään eko-
logisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena 
on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun 
laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottami-
nen käsiteltävinä olevissa asioissa.” /24 Yhdyskuntien sunnittelussa ja rakentamisssa 
lähtökohtana on siis hyvän elinympäristön luominen, toisin sanoen ulkoisten puitteiden 
luominen asukkaiden hyvinvoinnille. Lain mukainen hyvä elinympäristö ei ole aina lisän-
nyt asukkaiden hyvinvointia. Toimintojen eriyttäminen maankäytössä, asutuskeskuksis-
ta erilleen rakennetut vähittäiskaupan suuryksiköt ja henkilöauton käyttöön tukeutuvien 
asuinalueiden suunnittelu kaupunkikeskustojen ulkopuolelle on lisännyt yhdyskuntara-
kenteen hajanaisuutta. Työ-, asiointi- ja vapaa-ajan matkat hoidetaan henkilöautolla, ja 
koska suuri osa työstä on staattista paikallaan oloa tietokoneen äärellä, on tämä kehi-
tys johtanut siihen, että asukkaiden fyysinen aktiivisuus on minimoitu. Yhdyskuntara-
kenteen hajautuessa on kunnallistekniikan ylläpidosta tullut kalliimpaa ja tehottomam-
paa. Myös uusuitumattomien luonnonvarojen kulutus, erityisesti öljyn, on noussut. /23

Aiemmin kohdassa 2.1 luetelluista hyvinvointiin kytkeytyvistä suunnittelunäkökulmista 
Rauhalahden alueelle on suoraan sovellettavissa mielestäni seuraavat:

Suunnittelunäkökulma Soveltuvuus Rauhalahden suunnitteluun
Terveellisen elämäntavan edistäminen 
ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen.

+ Suositaan joukko- ja kevyttä liikennet-
tä, suunnitellaan liikkumiseen kannustavaa 
asuinympäristöä

Sosiaalisen koheesion parantaminen. + Kiinnitetään huomiota yhteisöllisyyteen 
ja suositaan erilaisia asumisratkaisuja 

Laadukkaan asumisen edistäminen + Suunnitellaan asuntokannasta ja asuin- 
ympäristöstä korkeatasoinen ja monipuo-
linen.

Työllistymismahdollisuuksien edistämi-
nen

+ Kerros- ja asuinpientalojen yhteyteen on 
mahdollista järjestää työtilaa (toimistotyö, 
kampaamo tms. ympäristöhäiriötä aiheut-
tamatonta pienyritystoimintaa)

Monipuolinen palvelurakenne + Mahdollista jossain määrin pienyritystoi-
minnan kautta (kts edellinen kohta).

Lähiruoka-ajettelu + Mahdollisuus omiin pihaviljelmiin.

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne + Liikenneturvallisuus ja liikkumisen tur-
vallisuus

Tasa-arvo ja sosiaalinen pääoma + Esteettömyys ja yhteisöllisyys
Viihtyisä ympäristö +Asuinympäristön miellyttävyyys ja esteet-

tisyys, harrastusmahdollisuudet, esteettö-
myys

Terveellinen elinympäristö + Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, 
puhdas ympäristö vaikkapa oman ruoan 
tuottamiseen, hyvä ilman laatu, ympäris-
tössä ei ole melua aiheuttavia toimintoja

Ympäristönsuojelu + Uhanalaisten lajien huomiointi suunnitte-
lussa ja rakentamisessa

Päästöjen hallinta + Suositaan joukko- ja kevyttä liikennettä

Edellä olevan taulukon perusteella toistuvimmat teemat hyvinvointia edistävän täyden-
nysrakentamisen näkökulmasta Rauhalahteen sovellettuna ovat: 

1. Joukko- ja kevytliikenne, liikkuminen ja yhteydet

2. Asuinympäristön viihtyisyys ja esteettömyys

3. Asumisratkaisujen yhteisöllisyys

Lisäksi Rauhalahdessa tärkeä suunnittelun reunaehto on ympäristönsuojelu alueella 
todetun liito-oravaesiintymän vuoksi.

Tarkastelen jäljempänä Rauhalahden täydennysrakentamismahdollisuutta edellä maini-
tuista kolmesta näkökulmasta.
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3 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT

3.1 Alueiden kuvaus

Suunnittelualueet, Rauhalahti ja Jynkän keskusta, sijaitsevat noin 6 km Kuopion kes-
kustasta lounaaseen. Rauhalahden suunnittelualue rajoittuu etelässä ja lännessä 
Rauhalahdentiehen, pohjoisessa Kartanonkatuun sekä idässä Kivilampeen. Rauha-
lahden suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 13,1 ha. Tästä vesialuetta on 3 
ha. Rauhalahti kuuluu Leväsen kaupunginosaan nro 24. Rauhalahden alue on raken-
tamaton leirintämökkejä lukuunottamatta.

Jynkän keskustassa suunnittelualue käsittää Rauhalahdentien, Maitotien, Soikkoku-
jan ja Pystöpolun välisen alueen. Tämän alueen pinta-ala on 1,5 ha. Jynkän keskusta 
kuuluu Jynkän kaupunginosaan nro 25. Alue on rakennettu ja siinä sijaitsee Jynkän 
lähipalvelukeskus.

Rauhalahden suunnittelualue on osa Rauhalahden matkailukeskusta, joka käsittää  
leirintäalueen, kesäasuttavat mökit ja ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut huvilat. 
Matkailukeskus on rakennettu Rauhalahden kartanon maille. Leirintäalue aloitti toi-
mintansa 1960-luvulla, mutta laajamittaisempi toiminta siellä alkoi vuonna 1982, jol-
loin alueelle rakennettiin vastaanotto-, ravintola- ja saunarakennukset sekä kolme 
huoltorakennusta. Lisäksi rakennettiin yhdeksän kappaletta lomamökkejä sekä nu-
meroidut vaunu- ja telttapaikat. Vuonna 1988 valmistui niin kutsuttu 2-alue, jonne 
rakennettiin toiset huoltorakennukset. Näihin aikoihin Rauhalahteen siirrettiin Taival-
harjun leirintäalueelta 1970-luvulla rakennetut leirintämökit. /25  Matkailukeskuksen 
omistaa Kuopion kaupungin osakeyhtiö, Kuopion Matkailupalvelu Oy. 

Aivan suunnittelualueen tuntumassa sijaitsevan Rauhalahden kartanon tarkka raken-
nusvuosi ei ole tiedossa, mutta kartano on peräisin 1800-luvun alusta. Rauhalahden 

K19. Suunnittelualueen maanomistus. Vihreällä rasteroidut alueet ovat kau-
pungin omistuksessa (kartta Kuopion kaupunki) .

K18. Suunnittelualue, (karttapohja Kuopion kaupunki).
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kartano oli von Wrightin taidemaalariveljesten sukulaistalo, ja sen ympäristöä onkin 
ikuistettu veljesten maalauksiin/26. Kartanorakennuksen nykyinen asu on 1920-luvun 
lopulta, jolloin arkkitehti Juho Nykänen teki siihen muutoksia omistajan vaihdoksen 
yhteydessä. Nykyisin kartano on yritysomistuksessa, ja sitä käytetään juhlatilana. Rau-

halahden kartanon ja sen pihapiirin rakennusten lisäksi kartanoalueen vanhoista raken-
nuksista on jäljellä enää Kivilammen rannalla olevat nuottakota ja mylly./26 Rauhalah-
den kartano ja Kivilammen mylly on suojelu maakunta- ja yleiskaavoissa.

Rauhalahden suunnittelualueen eteläosaan rakennettiin vuonna 2007 koko perheen 
seikkailupuisto Hoksopoli, johon kuuluvia rakennuksia ja varusteita alueella on vielä 
jäljellä. Puisto suljettiin kannattamattomana vuonna 2010. /27

Jynkkä on myös kuulunut Rauhalahden kartanon maihin, ja se on rakennettu 1970 – ja 
1980 -lukujen vaihteessa. Jynkässä järjestettiin asuntomessut vuonna 1980. Messualue 

sijoittuu Jynkän lähiökeskuksesta noin 500 m itään. Lähiökeskuksessa toimii kirjasto, 
apteekki, ravintola, pitseria, kampaamo ja eläinlääkäriasema. Näistä kirjasto siirtyy lä-
hiökeskusta vastapäätä rakennettavan uuden alakoulun tiloihin. 

Suomen sodan aikana, vuonna 1808, käydyn Jynkän taistelun taistelupaikat sijoittuvat 
noin kilometrin verran  lähikeskuksesta etelään.  Taistelupaikat ovat nykyisin hävinneet 
näkyvistä. /28 

K20. Alueen vanhinpia mökkejä. K21. Kivilammen mylly.

K22. Rauhalahden kartano

K23. Hoksopoli.

K24.  Jynkän lähikeskus.
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3.2 Luonnonympäristö

Rauhalahden ja Jynkän alue kuuluu itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan, ja 
edelleen Pohjois-Savon järviseutuun. /29 Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakunnalle 
tyypillistä on ruhjelaaksojen rikkoma kallioperä ja siitä johtuvat matalat ja sokkeloiset 
järvet sekä vesireitit. Maaperää peittää  lähes kaikkialla moreenivaippa, joka seuraa 
kallioperän ruhjelaaksoja. 

Pohjois-Savon järviseutu onkin itäisen Järvi-Suomen jyrkkäpiirteisintä aluetta. Rauha-
lahtea rajaavat lännessä ja luoteessa selännealueet, joiden korkeus merenpinnasta on 
90 - 95 m, korkeimmillaan maanpinta on 97 m mpy. Erillisiä lakialueita on myös Kivilam-
men rannalla, ja nämä ovatkin suunnittelualueella maiseman solmukohtia. Näillä laki-
alueilla asustaa myös liito-orava. Edellä mainittuihin sekametsän peittämiin lakialueisiin 
avautuu näkymiä niin Rauhalahdentieltä kuin Kartanonkadultakin. Muutoin Rauhalah-
den alue voidaan luokitella rinnealueeksi, joka viettää Kallaveteen laskevaan Kivilam-
peen. Vedenjakajat alueella ovat itä-länsi -suuntaisia, ja ne sijoittuvat suunnittelualueen 
rajakohtaan pohjoisessa sekä Kivilammen rannalla olevaan mäkeen. Maanpinta kohoaa 
Jynkän keskustaa kohti mentäessä. Rakennettavan koulun kohdalla maanpinnan kor-
keus on 104 m, ja Jynkän lähipalvelukeskuksen kohdalla maanpinnan korkeus on n 98 
metriä. Leirintäaluetta rajaavat Rauhalahdentien ja Kartanonkadun suunnassa lehtipui-
den ja pensaiden peittämät penkereet, jotka antavat näkösuojaa sekä suojaavat liiken-
teen melulta ja pölyltä. Penkereiden päällä on ulkoilureitti. 

Itä-Suomi kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, jolle tyypillisiä ovat 
mustikkatyypin kuusikot ja kuivahkot puolukkatyypin mäntykankaat. Kuopion alueelle 
ominaisia ovat lehtokeskukset, joihin myös reheväpuustoiset, jopa osin umpeenkas-
vaneet, Kivilammen rannat voidaan lukea. Rantapuusto muodostuu pääasiassa har-
maalepästä, pajuista ja koivuista, ja lammen itärannalla havupuista. Leirintäalueen uu-
demman osan alueella lammen rannat ovat niittyä ja avoluhtaa. Kivilammen pohjukan 
rannoilla kasvaa Itä-Suomessa harvinaista kapeaosmankäämiä ja sen itäosan rannalla 
on isohaarapalpakon esiintymä. Rauhalahden alueelta laadittava kasvillisuus- ja luon-
toselvitys valmistuvat kesän 2015 aikana. 

Leirintäalue on vanhaa kartanon laidunmaata, jossa mökkejä ja asuntovaunupaikkoja 
rajaavat puu- ja pensasistutukset. Tyypillisiä pensaita ovat erilaiset angervolajit. Selän-
teiden kohdalla kasvaa niittykasveja, kuten koiranputkea, niittyleinikkiä ja maitohors-
maa.

Rauhalahdessa maaperä on pääasiassa normaalisti rakennettavaa moreenimaastoa tai 
siltti- ja savialueita, joissa kantava maakerros on enintään 2,5 metrin syvyydessä. Mo-
reenipeitteen keskellä on myös pienialaisia kitkamaa-alueita, jotka ovat helposti ra-
kennettavia. Rauhalahden mäet ovat jyrkkäpiirteisen kalliomaastonsa vuoksi vaikeasti 
rakennettavia. Kivilammen rantaluhdat ovat myös vaikeasti rakennettavia paksujen ko-
heesiomaakerrosten vuoksi.
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3.3 Rakennettu ja toiminnallinen ympäristö

3.3.1 Palvelut 

Rauhalahden suunnittelualue liittyy nykyiseen kaupunkirakenteeseen, ja se tukeutuu 
sekä Jynkän että Kolmisopen palveluihin. Jynkän lähiökeskus sijaitsee Rauhalahdesta 
noin 1 km:n päässä. Kolmisopen ostoskeskukseen Rauhalahdesta on matkaa noin 1,5 
km. Kolmisopessa sijaitsee vähittäiskaupan suuryksikkö, ravintoloita, erilaisia erikois-
liikkeitä, sekä tilaa vievää erikoiskauppaa. Rauhalahtea ympäröivillä teollisuusaluilla 
Rauhalahdentien ja Kartanonkadun varrella on mm. elintarviketeollisuutta, logistiikka-
toimintoja sekä tilaa vievää erikoiskauppaa. Alueella sijaitsevat teollisuustoiminnot ei-
vät rajoita Rauhalahden maankäyttöä. 

Kuten edellä kappaleessa 1.1 todettiin, Jynkän lähiökeskuksessa sijaitsevat alueen 
asukkaiden lähipalvelut, jotka ovat kohtuullisen monipuoliset. Jynkästä on päivittäistä 
asiointiliikennettä Kolmisoppeen, mikä vaikuttaa heikentävästi erityisesti Jynkän päivit-
täistavarakauppaan. Leväsen erikoistavaramyymälät sijaitsevat Jynkästä 2 km:n pääs-
sä. Näiden vaikutus Jynkän palveluihin on vähäisempi. Jynkässä sijaitsee myös nuori-
so- ja monitoimitila. Muutoin kulttuuripalvelut ovat keskittyneet Kuopion keskustaan. 

Jynkän ja Rauhalahden asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut sijaitsevat Kuopion kes-
kustassa pääterveysasemalla. Erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan Kuopi-
on yliopistolliseen keskussairaalaan. 

Rauhalahtea lähimpänä oleva päiväkoti sijaitsee Leväsellä Myllärintiellä noin 300 m 
suunnittelualueesta etelään. Jynkän lähiökeskusta lähimpänä oleva päiväkoti sijaitsee 
siitä noin 400 m etelään Leirikyläntiellä. Jynkän toinen päiväkoti sijaitsee Aittolammen-
tiellä noin kilometri lähiökeskuksesta itään. Rauhalahtea lähinnä oleva alakoulu tulee 
sijaitsemaan Jynkässä. Uusi koulu rakennetaan puretun alakoulun tilalle lähiökeskusta 
vastapäätä, ja sinne muuttaa myös Jynkän lähikirjasto. Rauhalahtea ja Jynkkää lähinnä 
oleva yläkoulu sijaitsee Jynkänlahdessa ja lukio Kuopion keskustassa. Ammattioppilai-
tokset ja korkeakoulut sijaitsevat myös Kuopion keskustassa ja sen tuntumassa Savi-
lahdessa.

Rauhalahden uusi asuinalue sijoittuu matkailutoimintojen naapuriksi. Leirintäalueen 
toiminnot painottuvat kesäaikaan, mutta Rauhalahden kylpylähotelli, kartano ja ympä-
rivuotiseen käyttöön suunnitellut mökit sekä ohjelmapalvelut tuovat turisteja alueelle 
myös kesäkauden ulkopuolella. 

Rauhalahti ja Jynkkä kuuluvat kaupungin vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkkoon.

3.3.2 Liikkuminen ja vapaa-aika

Rauhalahden suunnittelualue on hyvien liikenneyhteyksien varrella, sillä sitä rajaavat 
lännessä Kartanonkatu ja etelässä Rauhalahdentie. Joukkoliikenne Jynkästä Kuopion 
keskustaan kulkee Kartanonkatua pitkin. Kartanonkadun vierelle sijoittuu myös Jynkäs-
tä Kuopion keskustaan johtava kevyen liikenteen pääreitti. Muutoin ajoneuvoliikenne 
Jynkästä keskustaan tai Kolmisoppeen päin kulkee Rauhalahdentietä pitkin. 

K25. © Kuopion kaupunki



24

Rakeisuus ja liikenneyhteydet Rauhalahden ja Jynkän ympäristös-
sä 1:5000
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Joukkoliikenteen vuoroväli Rauhalahdesta keskustaan ja Jynkästä keskustaan suun-
tautuvilla reiteillä vaihtelee 20 - 30 minuuttiin.

Vuonna 2013 laaditussa Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty 
muun muassa tapahtuneet liikenneonnettomuudet. Rauhalahden ja Leväsen alueella 
riskialttein kohta on ollut valtatie 5 ramppien ja Rauhalahdentien liittymä, jossa on ta-
pahtunut pääasiassa risteämis- ja kääntymisonnettomuuksia. / Liikunnanharrastajille 
on Rauhalahdessa monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Kartanonkadun ja Rauhalah-
dentien viertä kulkee edellä mainitun kevyen liikenteen väylän lisäksi ulkoilureitti, joka 
kiertää leirintäalueen ja Kivilammen. Talvisin ulkoilureitille vedetään hiihtolatu. Kivilam-
men ympäri kulkeva ulkoilureitti onkin kovassa käytössä. Kivilampi on sinne istutet-
tujen kirjolohien ansiosta vapaa-ajankalastajien suosiossa. Leirintäalueen vieressä on 
ratsastustalli laitumineen. Lisäksi Rauhalahdessa on palloiluhalli, keilahalli, minigolf- ja 
liitokiekkoradat.

3.3.4 Rakennuskanta ja arkkitehtuuri

Jynkkä on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla. Alueen rakennuskanta muodostuu pää-
asiassa punatiilellä verhotuista kerros-, rivi- ja pientaloista. Kerrostalot ovat 3-4 ker-
roksisia. 

Jynkän lähiökeskus on rakennettu 1980-luvun lopulla. Rakennus on sijoitettu keskelle 
tonttia, ja se avautuu etelään päin. Lähiökeskuksen erottaa Maitotiestä leveä nurmi-
kenttä ja pysäköintialue ja Rauhalahdentiestä kevyen liikenteen väylä ja nurmikenttä. 
Sijainti tontilla ja rakennuksen suuntaus aiheuttvat sen, että lähiökeskus jää sivuun sen 
ohitse kulkevista liikennevirroista. Lähiökeskus edustaa arkkitehtuuriltaan 1980-luvun 
modernismia, ja erottuu positiivisesti sitä ympäröivistä muista rakennuksista. Samas-
sa korttelissa sen kanssa sijaitsee omalla tontillaan jälleenrakennuskauden pientalo 
ulkorakennuksineen. Naapurikortteleiden kerrostalot ovat betonielementtirunkoisia, ja 
niiden julkisivut ovat joko betonipintaisia tai punatiilellä verhottuja. Parvekkeet ovat 
torneina rakennuksen ulkopuolella. Rauhalahdentien puoleiset rivitalot ovat punatillellä 
verhottuja ja kaksikerroksisia. 

Rauhalahden leirintäalueen rakennuskanta on peräisin eri vuosikymmeniltä ja se on 
puurakenteista. Rakennusten väritys leirintäalueella vaihtelee ruskeasta tumman har-
maaseen. Suunnittelualueella olevat rakennukset ovat 1970-luvulta peräisin olevia ke-
säkäyttöön tarkoitettuja mökkejä, joiden arkkitehtoninen arvo on vaatimaton.  Suojeltu 
Kivilammen mylly on hirsinen, ja se sijaitsee suunnittelualueen kaakkoiskulmassa aivan 
Rauhalahdentien vierellä. Leirintäalueen naapurikortteleiden  rakennukset ovat beto-
nielementtirakenteisia. Suunnittelualueen eteläpuolella Leväsellä on ruutuelementeistä 
rakennettuja nelikerroksisia kerrostaloja, joihin on tehty viime vuosina kattomuutoksia. 
Suunnittelualueen länsipuolinen teollisuusalueen rakennukset eivä juuri näy Kartanon-
kadulle tiheän puuston takia.

Rauhalahden kartano rakennuksineen on suojeltu kaavalla. Empiretyylinen kartanora-
kennus on väriltään keltainen. Kartanon talousrakennukset, ovat puurunkoisia ja puna-
mullalla maalattuja. Aiemmin mainittujen leirintämökkien lisäksi suunnittelualueella on 
toimintansa lopettaneen elämyspuiston ravintola- ja huoltorakennukset. Puurunkoinen 
ravintolarakennus on kartanon pehtorin torppa 1800-luvun lopulta, jonka katolle on 
rakennettu mutterin muotoinen varastotila 2000-luvun alussa. Kiilamainen huoltoraken-
nus on vuodelta 2008. 

Jynkän ja Leväsen alueen asuntojen neliöhinta on vuonna 2015 ollut 1500 – 2000 €/m2. 
/31

Leväsen alueella asuntokannasta rivitalojen osuus on 43%, kerrostalojen 42% ja oma-
kotitalojen 15%. Viime vuosina alueelle ei ole juurikaan rakennettu asuntoja. Jynkässä 
asuntokannasta 22% on kerrostaloja, 34% omakotitaloja ja 44% rivitaloja. Jynkkään on 
viime vuosina rakennettu muutamia omakotitaloja./34

K26. Jynkän lähikeskus etelästä päin kuvattuna.

K27. Leirintämökkejä Rauhalahdesta.
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3.4 Väestökehitys ja alueen kehitysnäkymät

Kuopion seudun maakuntakaavassa on asetettu tavoitteeksi, että seudun työpaik-
kamäärä kasvaa n. 13 000 työpaikalla vuoteen 2030 mennessä, ja että asukasmäärä 
puolestaan kasvaa vuoden 2008 noin 117 000 asukkaasta noin 135 000 asukkaaseen 
0,5-1,0 %:n vuotuisella lisäyksellä. Kaavaselostuksessa on todettu, että tulevaisuu-
dessa asuntokuntakoko pienenee, asumisväljyys kasvaa ja asukkaiden ikärakenne 
vanhenee, ja että noin 500 asuntoa pitää rakentaa vuosittain seudun nykyisen väes-
tön elintason ja ikärakenteen muuttumisen johdosta. /32

Kuopiossa asumisväljyys on kasvanut vuoden 1980 arvosta 23,7 m2/hlö vuoden 2003 
lukuun 33,8 m2/hlö. Luvun kasvuun ovat vaikuttaneet osaltaan kuntaliitokset. Vuonna 
1980 asuntokunnan keskikoko Kuopiossa oli 2,33 henkilöä, kun se vuonna 2003 oli 
2,05 henkilöä. /28 Tilastokeskuksen taulukon asuntokunnat asumisväljyyden mukaan 
31.12.2014 Pohjois-Savossa asuinpinta-ala henkilöä kohti on 40,7 m2/hlö. /33 ’

Tarkasteltaessa suunnittelualueiden väestökehitystä Rauhalahti kuuluu Leväsen ja 
Pienen Neulamäen alueeseen. Tällä alueella väestömäärä on vähentynyt 2000-lu-
vun alusta lähtien. Lasten ja nuorten osuus alueen väestöstä on pienentynyt ja yli 
65-vuotiaiden osuus on noussut. Jynkässä väestömäärä on vähentynyt 1990-luvulta 
lähtien ja ennuste tuleville vuosille on samansuuntainen. Jynkässä lasten ja nuorten 
osuus väestöstä on hieman suurempi kuin keskimäärin muualla Kuopiossa. Vastaa-
vasti 75-vuotta täyttäneitä on vähemmän. Jynkässä asuntojen keskikoko on 86 m2 ja 
asuntokunnassa asuu keskimäärin 2,2 asukasta. /34

3.5. Suunnittelutilanne

Jynkän ja Rauhalahden alueella voimassa oleva maakuntakaava on vuodelta 2008. 
Ote maakuntakaavasta suunnittelualueiden kohdalta on esitetty alla olevassa kuvas-
sa.

Molemmat suunnittelualueet sijoittuvat siis taajamatoimintojen alueelle. Rauhalah-
den alue on maakuntakaavasta merkitty matkailupalvelujen kohteeksi tai alueeksi 
(RM11.331). Rakennussuojelukohteita alueella ovat Kivilammen mylly (sr11.631) ja 
Rauhalahden kartano (sr11.630). /32

Suunnittelualueilla on voimassa Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava vuodelta 2001. 
Ote yleiskaavakartasta on ohessa. Rauhalahden alue on yleiskaavassa merkinnällä 
RM matkailupalvelujen alue, joka varataan matkailua palvelevaa toimintaa, kuten ma-
joittamista tai virkistystoimintaa varten. Kartanonkadun ja Rauhalahdentien vierellä 
olevat alueet ovat virkistysalueita, joihin on osoitettu kevyen liikenteen pääyhteys 
ja ohjeellinen ulkoilureitti. Moottorikelkkareitti on merkitty Kivilammen länsirantaan, 
kuten maakuntakaavassakin. /35

Jynkän ostoskeskuksen merkintä on C-2 keskustatoimintojen alue, paikalliskeskus, 
joka sisältää paikallistason palvelut. Alue varataan liike-, toimisto- ja palvelutiloille , 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille ja asumiselle. /35

Rauhalahden osayleiskaavan laadinta käynnistyi vuonna 2015 kaavan taustaselvitys-
ten ja kaavaluonnoksen valmistelulla. Kaavoitus kohdistuu ns. Hoksopolin alueeseen 
ja Jynkän koulun ympäristöön. Osayleiskaavassa määritetään asuntorakentamisen ja 
virkistysalueiden muodostamisen periaatteet sekä selvitetään alueen liittyminen kau-
punkirakenteeseen, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö 
ja liikenteen perusratkaisut. Osayleiskaavan tavoiteaikataulu on vuoden 2016 loppu. 
Osayleiskaava ohjaa alueen myöhempää asemakaavoitusta./36

K28. M a a k u n t a k a a v a o t e  
© Pohjois-Savon Liitto
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K29. Ote keskeisen  kaupunkialueen yleiskaavasta © Kuopion kau-
punki

Nuottakota Kivilammen rannalla.
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Yhteenveto alueen suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä 1:5000
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Maankäyttökaavio 1:5000
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4 ALUEEN SUUNNITELMA

4.1. Suunnittelualueen SWOT-analyysi

Lähtötietojen perusteella Rauhalahden vahvuudet (S), mahdollisuudet (O), heikkou-
det (W) ja uhat (T) (ns. SWOT-analyysi) hyvinvointia edistävän täydennysrakentami-
sen näkökulmasta ovat seuraavat: 

VAHVUUDET (S)

Vesistö ja järviluonto

Vaihtelevat maastonmuodot ulkoiluun ja 
virkistykseen

Hyvät liikenneyhteydet kaikilla liikenne-
välineillä

Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Kuopion keskusta melko lähellä

Koulut ja lastenhoitopaikat lähellä

Ympäristössä monipuoliset palvelut

Suurin osa alueesta helposti rakennet-
tavaa

Ei ilmansaasteita, melua tai pilaantu-
nutta maaperää alueella.

Liikenneturvallisuuden kannalta ei riski-
aluetta.

Kunnallistekniikkaan (kaukolämpö, vesi, 
viemäri, sähkö) liittyminen helppoa

Alueen käyttöönotto ei edellytä mittavaa inf-
rarakentamista

MAHDOLLISUUDET (O)

Suojellun myllyrakennuksen hyödyntämi-
nen esim. kahvilana ja alueen historiasta 
kertovana paikkana ulkoilureitin varrella. 
Myös Rauhalahden kartano tuo uudelle 
asuinalueelle oman lisänsä.

Uuden alakoulun lähiliikuntapaikat moni-
puolistavat liikunta- ja harrastusmahdolli-
suuksia lisää lähialueella

Lähialueen maankäyttö monipuolista 

Ulkoilureitistön laajentaminen kiertämään 
Kivilammen rannat (alueella jo nyt polku-
ja), erityisesti hiihtoladun siirto Kartanon-
kadun viereltä Kivilammen rannalle on jär-
kevää

Lähiviljely

Hienot maisemat

HEIKKOUDET (W)

Jynkän nykyiset lähipalvelut eivät ole 
riittävän monipuoliset ja houkuttelevat 
asukkaille

Kivilammen rannat osittain umpeenkas-
vaneet

Liikenneverkkoa kehitettävä Rauhalah-
dessa ja myös Jynkän lähikeskuksessa 
kevyttä liikennettä paremmin suosivak-
si.

Maastonmuotojen vuoksi työmatkapyö-
räily keskustaan saattaa jäädä vähäi-
seksi.

Rauhalahden suunniteltu maankäyttö 
yksipuolista (vain asutusta)

Rakennuskustannusten nousu saattaa 
estää vaihtoehtoisten pysäköintiratkai-
sujen toteutumisen.

UHAT (T)

Liito-oravan lisääntymispaikkoja voi löy-
tyä alueelta niin, että sen kaavoitus py-
sähtyy.

”Automarketteja” ympäristössä liikaa?

Ovatko Jynkän lähipalvelut sittenkin liian 
kaukana Rauhalahdesta kaikkia asukas-
ryhmiä ajatellen?

Saadaanko alueelle monipuolinen ja mo-
nimuotoinen asuntokanta käytännössä?

Kiinnitetäänkö alueen maisemasuunnitte-
luun riittävästi huomiota?

Pidetäänkö leirintäaluetta liian ”häiritse-
vänä maankäyttömuotona” naapurissa”?

Saako Jynkän lähikeskuksen uudistamis-
ta ja Rauhalahden täydennysrakentamista 
yhdistettyä luontevaksi kokonaisuudeksi 
alueiden etäisyys huomioiden?

Alue ei toteudu kokonaisuutena.

4.2 Alueen rakentuminen

Rauhalahden yleissuunnitelmassa hyvinvointia edistävä täydennysrakentaminen nä-
kyy siinä, että alue suunnitellaan kevyttä liikenteen ehdoilla ja luomalla asuinympä-
ristö, joka kannustaa asukkaita niin sosiaalisesti kuin fyysisesti aktiiviseen elämään.

Rauhalahdessa asuntokanta muodostuu kytketyistä asuinpientaloista ja kerrostalois-
ta. Kerrostalot rajaavat aluetta ja asuinpientalot sijoittuvat alueen keskelle. Kerros-
talot muodostavat asuinpientalojen kanssa suurkortteleita, joiden sisäpihat toimivat 
asukkaiden kohtaamispaikkoina.

Kivilammen rannat ovat yhteiskäytössä virkistysalueina, missä ulkoilureitit kiertyvät 
eripituisina lenkkeinä lammen ympäri. Ulkoilureiteillä solmukohtina ovat vanha suo-
jeltu myllyrakennus ja Jynkkään rakennettavan uuden alakoulun pihan liikuntapaikat. 
Liito-oravan elinalue jää lähimetsäksi, jossa asukkaat voivat marjastaa ja sienestää 
sekä samoilla luonnossa. 

Jynkän lähikeskuksen ympäristö rakennetaan uudestaan niin, että se muodostaa yh-
dessä uuden koulun kanssa aluekeskuksen. SInne rakennetaan yhteisöllistä asumis-
ta esim. palveluasuntojen ja pienten perheasuntojen yhdistelmänä.
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Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 27,3 ha, josta vesi-
aluetta on 6 hehtaaria.  

Suunnittelualueiden rakentuminen, mittakaava 1:2500
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4.3 Hyvinvointia edistävä täydennysrakentaminen Rauhalah-
dessa

Rauhalahti on osoitettu sekä maakuntakaavassa että voimassa olevassa yleiskaa-
vassa matkailutoimintojen alueeksi. Suunnittelualueen pohjoispuoli säilyy edelleen 
leirintäalueena. Sen erottaa uudesta asuinalueesta suojaviheralue. Leirintäaluetta ja 
asuinaluetta yhdistävät toisiinsa ulkoilureitit. 

Uudet asuntoalueet sijoittuvat suunnittelualueen etelä-, länsi- ja keskiosaan, mis-
sä maaperä on parhaiten rakennettavissa. Kerrostaloalueet ympäröivät pohjoisessa 
etelässä ja lännessä keskiosan pientaloja ja rivitaloja. Asuinalueita reunustaa Rauha-
lahdentien ja Kartanonkadun vierellä puusto, jota hieman harvennetaan. Kivilammen 
rantapuusto raivataan liito-oravan elinaluetta lukuunottamatta. Kivilammen länsiran-
nat ovat avointa maisemaa, josta avautuu näkymiä itärannan koskemattomaan met-
sämaisemaan. 

Asuinalueen pohjois- ja eteläosaan muodostuu kerrostalojen ja town house -talo-
jen muodostamia suurkortteleita, joiden sisäpihoille sijoittuvat kerrostalojen leikki- ja 
oleskelualueet, hulevesien keräysaltaat ja puutarhapalstat sekä town house -talo-
jen yksityiset pensasaitojen rajaamat pihat. Rauhalahdessa kerrostalot voivat olla 
osuuskuntatyyppisesti hallinnoituja, jolloin myös osaa pihaviljelmistä voidaan hoitaa 
osuuskunnan lukuun. Kytketyt pientalot sijaitsevat alueen keskiosassa, ja myös niiden 
keskelle sijoittuu yhteispihoja. Yhteispihat mitoitetaan niin, että mahdollisimman mo-
nelle asukkaalle löytyy tilaa kesävihannesten viljelyyn. Laskennallisesti nelihenkisen 
perheen kesävihannesten viljelyyn riittää noin 20 - 30 m2:n ala./37 Sekakortteleiden 
ja pientalokortteleiden sisä- ja yhteispihoille sijoittuvilla puutarhapalstoilla viljelmät 
voivat olla kasvihuoneissa tai lavakauluksissa. Ylijäämäsadon asukkaat voivat myydä 
vaikkapa asukastuvassa pidettävien tapahtumien yhteydessä. Yhteisöllisen asumi-
sen näkökulmasta edellä kuvattujen suurkortteleiden sisäpihat yhteis- ja yksityisine 

pihoineen muodostavat pihapiirejä, missä asukkaat voivat halutessaan toimia yhtei-
söllisesti tai vetäytyä omaan rauhaansa. Tavoitteenani on ollut, että asukkaiden osal-
listumiskynnys asuinympäristön yhteisiin tapahtumiin olisi mahdollisimman matala, 
ja että asukkaat voisivat niin halutessaan muovata lähiympäristöään mieleisekseen.

Rauhalahden asuntokanta muodostuu 5 -kerroksisista asuinkerrostaloista ja kytke-
tyistä pientaloista, jotka ovat 2 - 2,5 kerroksisia. Vaikka Kuopion kaupungin toiveena 
oli suunnitella alueesta pelkästään asuinalue, olen varannut suunnitelmassani alueen 
sisääntuloa reunustaviin rakennuksiin pohjakerroksen työpaikka- ja liiketiloiksi. Mie-
lestäni alueella tulee olemaan tarve vähintäänkin elintarvikekioskille, koska lähimmät 
kaupalliset palvelut ovat noin kilometrin päässä. Lisäksi viereinen leirintäalue tuo 
alueelle lisää asiakasvirtoja. Myös muiden alueen kerrostalojen pohjakerroksiin voi 
sijoittua etätyötiloja  tai muita asukkaiden hyvinvointia tukevia toimintoja.

Erilaisilla asumisratkaisuilla on tarkoitus saada uudelle alueelle mahdollisimman mo-
nipuolinen  väestörakenne, joka kattaisi tasaisesti ikäluokat vauvasta vaariin. Eri su-
kupolvien yhteisasuminen on mahdollista kytkettyjen erillispientalojen alueella, jossa 
talon 1-kerroksinen sivurakennus on voidaan muuttaa työtilaksi, omalla sisäänkäyn-
nillä varustetuksi asunnoksi tai pelkästään varastotilaksi. Asuntotuotannon pinta-alat, 
asuntojen ja asukkaiden laskennalliset lukumäärät on esitetty viereisellä sivulla.

Rauhalahden uudella asuinalueella kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöraken-
tamiseen ja valaistukseen, jotta lähivirkistysalueet ja pihat houkuttelisivat asukkaita 
ulos liikkumaan eri vuodenaikoina. Alueen omaleimaisuutena tulee olemaan rauhoi-
tettu liito-oravan esiintymispaikka, joka säilyy Kivilammen rannalla koskemattomana 
luonnonympäristönä. 

Liikenne Rauhalahden asuinalueelle tapahtuu Kartanonkadulta rakennettavan uuden 
liittymän kautta. Pysäköintipaikkojen mitoitus Rauhalahden kaavarunkoalueella on 
kerrostaloissa niukka, 1 ap /150 k-m2, (ja rivitaloissa 0,9 ap(asunto) koska asukkai-

K30. Kaupunkiviljelyä lavakauluksiin rakennetuissa kohopenkeis-
sä (kuva Sylvia Svensson).

K31. Katunäkymä Vanhasta Raumasta (kuva Matkaopas.info)
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Kerrosalat :
- Hybridikerrokset (asuin-, liike-, työtilat): 9340 k-m2 
- Asuinkerrostalot: 37 400 k-m2  
- Asuinpientalot: 11 070 k-m2 
- Asunnon keskikoko kerrostaloissa: 65 m2 
- Asunnon keskikoko asuinpientaloissa: 130 k-m2        

- Asuntoja kerrostaloissa: 440 kpl 
- Asuntoja asuinpientaloissa 80 kpl 
- Uusia asukkaita kerrostaloissa 835 ja asuinpientaloissa 272. 

Rauhalahden aluetehokkuus on E = 0,65. Se on määritetty 
alueelle, jota rajaavat Kartanonkatu, Rauhalahden leirintäalue, 
Kivilampi ja Rauhalahdentie.Korttelitehokkuudet Rauhalahdes-
sa vaihtelevat 0,3 - 2,19. Pysäköinnin laskennallinen tilantarve  
Rauhalahdessa on 331 autopaikkaa, joka on jaettu kahteen py-
säköintilaitokseen. Robottipysäköintilaitoksen mitoituksen pe-
rusteella kummakin laitoksen kerrosluvuksi saadaan neljä.
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Alueleikkaus Rauhalahdesta, mittakaava 1:1000

ta ohjataan tällä keinoin julkisen ja kevyen liikenteen käyttäjiksi. Pysäköintipaikat 
on keskitetty kahteen pysäköintilaitokseen, lukuunottamatta liiketilojen yhteydessä 
olevia lyhytaikaisia asukaspysäköintipaikkoja, muutamia vieraspysäköintipaikkoja 
sekä pientalojen asuntokohtaisia autopaikkoja. Rauhalahden pysäköintilaitokset on 
suunnitelmassa esitetty toteutettavan robottipysäköintilaitoksina,  koska tällä tavoin 
toimivan laitoksen tilantarve on pienempi verrattuna normaaliin pysäköintilaitokseen. 
/38 Rauhalahden asuntokatujen mitoitus on kapea, sillä autoliikenne asuntokaduilla 
on ainoastaan huoltoajoa. Intiimin katutilan suunnitteluun ovat antaneet innoitusta 
Porvoon ja vanhan Rauman puutalokadut.  

Rauhalahden alueella on jo nyt laaja ulkoilureittien verkosto, ja Kivilammen rannat 
ovat kauttaaltaan lähivirkistysaluetta. Uudet ulkoilureitit kiertävät Kivilammen länsi- 
ja itärantoja, missä jo nytkin on polkuja. Ulkoilureittien pintamateriaali on tiivistetty 
kivituhka. Talvisin näillä reiteille ajetaan hiihtoladut. Lammen länsirantaan sijoittuva 
ulkoilureitti kiertää laiturina liito-oravan esiintymispaikan rannan. Laiturilta on helppo 
virvelöidä kirjolohia, lähteä melomaan Kivilammelle, tai talvella lähteä retkiluistele-
maan. Uuden rantoja kiertävän ulkoilureitin varrelle rakennetaan myös puusilta yhdis-
tämään lammen länsi- ja itärannat. Entisen perhepuiston alueella ranta ruopataan ja 
muotoillaan niin, että muodostuu matala lahdenpoukama lasten kahluu- ja uimapai-
kaksi. Uimapaikan viereen sijoittuu myös alueleikkipuisto. Toimintansa lopettaneen 
perhepuiston vanha kahvilarakennus palautetaan julkisivuiltaan ja vesikaton muo-
doltaan alkuperäiseen asuun, ja siitä tulee alueen asukastupa. Nuottakota siirretään 
rannalta alueleikkipuistoon. Alueen pohjoisosassa oleva avoin ranta-alue varataan 
nurmikentäksi, jota voi käyttää erilaisiin peleihin ja leikkeihin.

Rauhalahteen rakennettava eripituisten ulkoilureittien verkosto kytkeytyy Jynkkään 
rakennettavan uuden alakoulun lähiliikuntapaikkoihin. Koulun pihalle rakennetaan 
pelikentät erilaisia pallopelejä varten sekä kiipeily- ja skeittipaikat. Pelikentät toimi-
vat talvisin luistelukenttinä. Kivilammen eteläpäässä oleva suojeltu myllyrakennus 
kunnostetaan kesäkahvilaksi, joka samalla toimii alueen historiasta kertovana ulkoil-
mamuseona.

Rauhalahden kevyen liikenteen yhteydet varmistetaan turvallisilla reiteillä alueen si-
sällä, sieltä keskustaan ja Jynkän alakoululle. Uusi kevyen liikenteen reitti Rauhalah-
desta Jynkkään sijoittuu alueen kaakkoiskulmaan entisen perhepuiston alueelle. Toi-
nen uusi kevyen liikenteen reitti alueelta Kolmisopen ja keskustan suuntaan sijoittuu 

lounaisosaan lähelle Rauhalahdentien ja Kartanonkadun risteystä. Kevyen liikenteen 
rungon muodostaa jatkossakin Rauhalahdentien ja Kartanonkadun viertä kulkeva 
pääreitti, josta on kattavat yhteydet Kuopion keskustan suuntaan ja Kolmisoppeen 
päin. Kevyen liikenteen verkkoa täydentävät edellä mainitut ulkoilureitit.

4.3.1 Rauhalahden pientalokorttelit

Rauhalahdessa pientalokorttelit muodostuvat town house -taloista ja kytketyistä 

Havainnekuva pientalokorttelin yhteispihalta.
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pientaloista. Kytketyistä pientaloista muodostuvia alueita on Kuopiossa rakennettu ja 
rakenteilla Rypysuolle, mutta town house -tyyppisiä kaupunkitaloja Kuopiossa ei ole. 

Tiivistä ja matalaa asuinaluetta on Kuopiossa viime vuosikymmeninä rakennettu Saa-
ristokaupunkiin. Näin ollen tiivis kaupunkimainen pientaloalue herättänee kiinnostusta.

Kytketyt pientalot ja town house -talot ovat molemmat 2- 2 1/2 -kerroksisia. Molemmat 

rakennustyypit ovat satulakattoisia, ja ne on suunnattu niin, että niiden kattoja voidaan 
hyödyntää aurinkoenergian keräämiseen. Laskennallinen asukasmäärä pientaloissa on 
noin 270 asukasta. Pientalokortteleissa asunnoilla on yksityiset pihat sekä yhteinen pi-
ha-alue korttelin keskellä. Toisessa pientalokorttelissa yhteispihalla on viljelypalstoja. 
Toisen korttelin yhteispihalla on kuntorata, jota reunustavat marjapensaat ja hedelmä-
puut. 

Town house -talot ovat 5 tai 5,5 metriä leveitä. Asuntojen edessä on pieni etupiha, joka 
erottaa rakennuksen pihakadusta. Kadunpuoleiselta julkisivulta rakennusten sisääntu-
loa on sisäänvedetty. Tätä sisääntulosyvennystä pystyy hyödyntämään polkupyörien 
ynnä muiden ulkoiluvälineiden säilytykseen. Takapihan pituus on 5,5 metriä.

Kytketyt pientalot yhdistyvät toisiinsa siipirakennusten kautta. Nämä yhden kerroksen 
korkuiset siipiosat ovat pinta-alaltaan 12- 15 m2, ja ne voidaan muuttaa varastotiloiksi, 
työhuoneiksi tai yksiöiksi. Asuntokohtaisten takapihojen pituus on noin 6 m.

Kummassakaan pientalotyypissä ei ole autotallia tai -katosta, koska pysäköinti on koko 

Esimerkkikorttelit:   
Kytkettyjen pientalojen kortteli =9920m2  
Kytketyt pientalot =2820m2 

Kiinteistön huolto =60m2  
Ek=0,29  
Yhteispiha= 3860 m2  
Asunnot=20 kpl, 140-143 m2

Kytkettyjen pientalo-
jen ja town house-talo-
jen kortteli = 7870 m2  
Kytketyt pientalot=1700m2 
Town houset = 2610 m2 
Kiinteistön huolto =80 m2 
Ek=0,56  
Yhteispiha = 2310 m2  
Asunnot = 34, 112-143 m2

Mittakaava 1:1000

Havainnekuva katutilasta
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alueella keskitetty pysäköintitaloihin, ja koska alue on hyvien joukkoliikenne- ja kevy-
en liikenteen yhteyksien päässä palveluista. Auton lyhytaikainen pysäköinti tontilla on 
mahdollista. Tarvetta auton omistamiseen vähentää myös asukkaiden käytössä olevat 
yhteiskäyttöautot. Auton hankkimisinnokkuutta voidaan hillitä tekemällä pysäköinnistä 
kallista sekä rajoittamalla pysäköintipaikkojen määrää.

4.3.2 Rauhalahden kerrostalo- ja townhouse -korttelit

Rauhalahden kerrostaloista ja town house -taloista muodostuvat korttelit sijoittuvat 
alueen reunoille. Viisikerroksisten kerrostalojen maantasokerroksessa on työtiloja ja 
asuntoja, talopesula ja kuntosali. Kattokerroksessa ovat asukasvarastot, saunaosastot 
sekä viher- / kasvihuoneet.   Town house –talot ovat vastaavia kuin pientalokortte-
leissa. Town house –talojen yksityispihat rajoittuvat kerrostalojen yhteispihoihin. Näil-
lä suojaisilla sisäpihoilla sijaitsevat puutarhapalstat, lasten leikkipaikat ja hulevesien 
keräysaltaat. Kerättyjä hulevesiä käytetään puutarhapalstojen kasteluun. Varsinaista 
oleskelualuetta ei yhteispihalla ole leikkipaikkojen ja puutarhapalstojen viereisiä istus-
kelupaikkoja lukuun ottamatta. Pihoille istutettavat kasvit ovat pääasiassa hyötykasveja 
– marjapensaita ja hedelmäpuita. Pihan eri toiminnot on erotettu toisistaan istutuksin. 

Esimerkkikorttelit:   
Sekakortteli1 =7600m2   
Town house-talot 
=2260m2   
Kerrostalot= 6380 m2  

Kiinteistön huolto 
=50m2  
Ek=0,46  
Yhteispiha= 1200 m2  
Asunnot=99 kpl, 30-143 m2

M i t t a k a a v a 
m o l e m m i s s a 
1:1000

Esimerkkikorttelit:   
Sekakortteli2 =7640m2   
Town house-talot =1650m2  

Kerrostalot = 6220m2  

Pysäköintilaitos =3710m2  
Ek=1,2  
Yhteispiha= 2000 m2  
Asunnot=88 kpl, 30-143 m2

Havainnekuva yhteispihalta.
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Puutarhapalstat muodostuvat pääasiassa lavakauluksiin tehdyistä kohopenkeistä. Osa 
lavakauluksista voidaan korvata kasvihuoneilla, jotka pimeinä vuodenaikoina valaisevat 
lyhtyjen tapaan piha-aluetta. Sisäpihoilla sijaitsevat hulevesien keräysaltaat toimivat 
viljelysten kastelualtaina ja talvisin ne voidaan jäädyttää lasten luistelukentiksi.

4.3.3 Kerrostalot ja pysäköinti 

Viisikerroksisista kerrostaloista muodostuvat korttelit sijoittuvat Kartanonkadun var-
teen. Alueen sisääntulon molemmin puolin sijaitsevien kerrostalojen sekä aukion si-
vulla olevan kerrostalon katutason kerrokset on varattu liiketiloiksi. Näihin voi sijoittua 
esimerkiksi pieni elintarvikemyymälä tai -kioski sekä asukkaiden hyvinvointia tukevaa 
palveluliiketoimintaa. Muutoin maantasokerroksiin on sijoitettu osa ulkoiluvälineiden 
säilytystiloista, työtiloja ja asuntoja, talopesula, askartelutilat ja kuntosali. Kattokerrok-
sessa ovat asukasvarastot, saunaosastot sekä viher- / kasvihuoneet. Kerrostalokortte-
leiden  sisäpihoilla sijaitsevat puutarhapalstat, leikkipaikat, jätteenkeräyspisteet sekä 
pyörävarastot. Myös näissä kortteleissa pihan kasvillisuus muodostuu pääasiassa hyö-
tykasveista, joita kastellaan katoilta kerättäviltä sadevesillä. Piha-alueelta kerättävät 
hulevedet johdetaan sadevesiviemäriin.

Robottipysäköintilaitokset sijaitsevat näissä kerrostalokortteleissa. Koska alue on mo-
nipuolisten palvelujen lähellä, hyvien kevyen ja joukkoliikenneyhteyksien päässä, on 
autopaikkojen mitoitus normaalia asuntoaluetta niukempi (kerrostalot 150 ap/k-m2 ja 
kytketyt pientalot 0,9 ap/asunto). Rauhalahden alueen katuverkko suunnitellaan myös 
kevyttä liikennettä silmällä pitäen. Autojen tilapäispysäköinti huoltoajoa varten on mah-
dollista town house - taloissa rakennusten eteen. Muutoin kortteleihin on varattu muu-
tamia autopaikkoja hetkelliseen pysäköintiin sekä liiketiloissa asioivia varten. Mahdol-
linen robottipysäköintilaitoksen tyyppi voisi olla esim. Multiparker 740, jota valmistaa 
saksalainen Wöhr. Ensimmäinen robottipysäköintilaitos valmistui YIT:n rakentamana 
Lahteen loppuvuonna 2014, ja sitä on koekäytetty vuoden 2015 aikana. /40 Ulkomail-
la robottipysäköintilaitoksista on runsaasti kokemuksia. Konsulttiyritys Ramboll Oy on 
tutkinut Oulun kaupungin toimeksiannosta robottipysäköintiratkaisuja. Selvityksen mu-
kaan keskustan yleiseen pysäköintikäyttöön robottiparkkilaitosta ei suositella sen hi-
tauden sekä rakennus- ja käyttökustannusten takia. Asunto- ja työpaikkapysäköintinä 
robottiparkki voi tulla kyseeseen esimerkiksi siinä tapauksessa että käytettävissä oleva 
tila ei mahdollista normaalia pysäköintilaitosta./41

Esimerkkikorttelit:   
Kerrostalojen kortteli =4740m2   
Kerrostalot =6880m2  

Kiinteistön huolto =100m2  
Ek=1,47  
Yhteispiha= 940 m2  
Asunnot=72 kpl, 30-85 m2

Esimerkkikorttelit:   
Kerrostalojen kortteli =8590m2   
Kerrostalot =14430m2  

Kiinteistön huolto =200m2  
Pysäköinti =3700 m2  
Ek=2,1  
Yhteispiha= 1680 m2  
Asunnot=135 kpl, 30-90 m2

Mittakaava 1:1000
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4.4 Täydennysrakentaminen Jynkässä

Jynkän lähiökeskuksen aluerakenne on Kuopion seudun maakuntakaavan mukainen. 
Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaan verrattuna nyt laaditussa täyden-
nysrakentamissuunnitelmassa on keskustatoimintojen lisäksi myös palveluasumista 
siihen liittyvine oheistoimintoineen 13 560 :n kerrosneliömetrin verran. Palveluasumi-
sen lisäksi näissä neljässä, 6 - 8 kerroksisessa, kerrostalossa tulevat kysymykseen 
erilaiset yhteisöllisen asumisen muodot. Palveluasuntojen lisäksi osa asuntoja voisi 
olla pieniä perheasuntoja yksinhuoltajille tai nuorille perheille. Ehdotetun suunnitte-
luratkaisun toteutuminen edellyttää, että nykyinen lähiökeskus puretaan.

Lähiökeskuksen korttelin kehittämisessä tulee huomioida Jynkkään rakennettava 
alakoulu. Koulu ja lähiökeskus muodostavat luontevasti Jynkän uuden aluekeskuk-
sen, joka toimii samalla aluekeskuksena myös uudelle Rauhalahden asuinalueelle. 
Koulun ulkoliikuntapaikat, esimerkiksi erilaiset pallopelikentät ja kiipeilyseinä, moni-
puolistavat Rauhalahden ja Jynkän alueen liikuntapaikkatarjontaa. Ne ovat myös hel-
posti saavutettavissa, koska  ne sijaitsevat ulkoilureittien ja kevyen liikenteen väylien 
varrella.

Uusi lähipalvelukeskus avautuu rakennettavaan alakouluun päin. Lähipalvelukeskuk-
sen ja Maitotien väliin muodostuu pieni aukio. Lähikeskuksen ja alakoulun välistä 
yhteyttä korostetaan siirtämällä lähiliikenteen bussipysäkit koulun ja lähikeskuksen 
kohdalle, rakentamalla koulun ja lähikeskuksen välinen osuus Maitotietä korotettuna 
suojatienä sekä rakentamalla uusi kiertoliittymä Rauhalahdentien ja Maitotien riste-
ykseen.  

Jynkässä pysäköintipaikkojen mitoitus palveluasumisessa on 1 ap/350 Pm2. Pysä-
köintiin on varattu kaksi aluetta. Loppuosa pysäköintipaikoista on osoitettu kadun 
varteen. Jynkän lähiökeskuksen pysäköintipaikat ovat käytössä myös alakoululla jär-
jestettävissä tapahtumissa.

Alueleikkaus Jynkän palveluasumisenkorttelista, mittakaava 1:500

Havainnekuva Jynkän yhteisöllisen asumisen korttelista
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Kerrosalat :
- Liiketilat: 900 k-m2 
- Palveluasunnot: 13 560 k-m2  
- Asunnon keskikoko 50 m2 
- Asuntojen määrä: 80 kpl 
- Uusia asukkaita: 333

Jynkän palveluasuntojen korttelin tehokkuus on 1,36. Py-
säköinnin laskennallinen tilantarve Jynkässä on 38 auto-
paikkaa

Jynkän yleissuunnitelma 1:500
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4.4.1 Palveluasumisen kortteli Jynkässä

Jynkän nykyisen ostoskeskuksen tilalle rakennetaan uusi lähikeskus sekä neljä ker-
rostaloa palveluasumista tai yhteisöllistä asumista varten. Asuinkerrostalojen keskel-
le muodostuu suojainen sisäpiha asukkaiden oleskelulle. Sisäpihalle tuovat viihtyi-
syyttä istutukset, huvimaja ja kiintokalusteet. 

Uuden lähikeskuksen kerrosala on 900 k-m2.  Lähikeskukseen voi sijoittua päivittäis-
tavarakauppa, ravintola, kioski, kampaamo ja alueen asukastupa. Asuinkerrostalot 
ovat kuusi - kahdeksankerroksisia ja niiden yhteiskerrosala on noin 13 560 k-m2:ä. 
Yhteiskerrosalasta on varattavissa yhteensä noin 2130 k- m2:ä asumisen tukipalve-
luihin ja asukkaiden terveydenhoitopalveluihin. Asumisen tukipalveluita voivat olla 
esimerkiksi ruoka- ja pyykkihuolto, kuntosali, askartelu- ja kerhotilat. Terveydenhoi-
topalveluista mahdollisia ovat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto, hierojan ja 
jalkahoitajan palvelut. Asuntojen kattokerroksessa sijaitsevat asukasvarastot ja sau-
natilat sekä viherhuoneet, joissa asukkaat voivat harrastaa puutarhanhoitoa. Kerros-
talojen pohjakerrokseen voi sijoittua myös koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa. 

Vuoden 2015 lopussa valmistuivat hallituksen linjaukset sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistamisesta. Jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon moni-
puolisuutta lisätään, mikä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi valita itse hankkiiko hän 
terveyspalvelunsa julkiselta, yksityiseltä vai kolmannelta sektorilta./39 Näin ollen on 
luontevaa, että ainakin palveluasumisen yhteydessä olisi tulevaisuudessa tarjolla eri-
laisia asukkaiden terveyttä edistäviä ja kotona-asumista helpottavia palveluja.

5  JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO
Maailman terveysjärjestö WHO on laatimassaan terveen yhdyskuntasuunnittelun op-
paassa esittänyt 12 terveyteen liittyvää suunnittelunäkökulmaa, joita ovat terveellisen 
elämäntavan edistäminen; sosiaalisen koheesion parantaminen; laadukkaan asumi-
sen edistäminen; työllistymismahdollisuuksien edistäminen; monipuolinen palvelu-
rakenne; lähiruoka-ajettelu; turvallisuus ja turvallisuuden tunne; tasa-arvo ja sosiaa-
linen pääoma; viihtyisä ympäristö; terveellinen elinympäristö; ympäristönsuojelu ja 
päästöjen hallinta. Näitä kaikkia suunnittelunäkökulmia voidaan soveltaa Rauhalah-
den täydennysrakentamisen suunnitteluun. Tarkemman SWOT-analyysin perusteella 
merkittävimmän painoarvon Rauhalahden ja Jynkän lähipalvelujen korttelin täyden-
nysrakentamisen suunnittelussa saavat liikenneyhteydet, asuinympäristön viihtyisyys 
ja esteettömyys sekä asumisratkaisujen yhteisöllisyys. Lisäksi Rauhalahdessa tärkeä 
suunnittelun reunaehto on ympäristönsuojelu alueella todetun liito-oravaesiintymän 
vuoksi. Liito-oravaesiintymä rauhoitetaan alueen kehittämiseltä.

Rauhalahden suunnittelussa lähtökohdaksi otettiin eräänlainen kaupunkiutopia, jo-
hon Euroopan suurkaupungeissa ollaan pyrkimässä, nimittäin lähes autoton lähiö.  
Rauhalahdessa se on mahdollista, koska alueelta ovat toimivat joukkoliikenneyh- 
teydet Kuopion keskustaan, ja koska suunnittelualue on kevyen liikenteen pääreit-
tien varrella. Rauhalahden katuverkko onkin suunniteltu kevyen liikenteen ehdoilla ja 
autopaikkojen määrää kerrosneliömetriä ja asuntoa kohden on karsittu. Lisäksi py-
säköintipaikkojen määrä alueella katujen varsilla on minimoitu ja pysäköinti on kes-
kitetty kahteen robottitoimiseen pysäköintilaitokseen. Näin ollen pysäköintialueet on 
voitu hyödyntää asunto- ja viherrakentamiseen. Rauhalahteen on lisäksi suunnitel-
tu monipuolinen ulkoilureittien verkosto, joka liittyy Jynkkään rakennettavan uuden 
alakoulun liikuntapaikkoihin. Asuinympäristön viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä luovat 
suojaiset sisäpihat, joihin sijoittuvat asukkaiden viljelypalstat sekä leikki- ja liikunta-
paikat. Myös alueen kerrostalojen kattokerroksiin on ajateltu sijoittuvan viherhuonei-
ta. Rauhalahdessa asuntokanta muodostuu sekä pien- että kerrostaloista. Kerros-
talojen maantasokerroksiin voidaan sijoittaa työtiloja sekä asukkaiden yhteistiloja. 
Tavanomaisen asunto-osakeyhtiön asemesta kerrostalojen asukkaat voivat muodos-
taa osuuskuntia, jotka voivat hoitaa vaikkapa yhteispihojen viljelypalstoja. Tällainen 
kiinteistöjen hallintamalli lisää osaltaan asukkaiden yhteisöllisyyttä. Myös kytketyis-
sä  pientaloissa on mahdollista muuntaa siipirakennukset joko työtilaksi, varastoksi 
tai asunnoksi esimerkiksi ikääntyville vanhemmille tai omasta ensiasunnostaan haa-
veilevalle nuorelle.

Rauhalahden täydennysrakentamisen ohella tässä työssä tarkastellaan Jynkän lähi-
keskuksen täydennysrakentamista. Nämä alueet liittyvät toisiinsa, koska Rauhalah-
den täydennysrakentaminen lisää Jynkän koulujen ja lähipalvelujen käyttöastetta. 
Voimassa olevassa yleiskaavassa Jynkässä paikalliskeskukseksi osoitetun korttelin 
kehittäminen edellyttää mielestäni sitä, että korttelissa nykyisin sijaitseva lähiökes-
kus ja yksityisomistuksessa oleva kiinteistö puretaan. Uuden ostoskeskuksen lisäk-
si Jynkkään rakennetaan neljä kerrostaloa yhteisölliseen asumiseen soveltuviksi, 
esimerkiksi palveluasunnoiksi. Palveluasuntojen maantasokerroksiin on mahdollis-
ta sijoittaa palveluasumista tukevaa liiketoimintaa sekä terveyspalveluja. Kortteliin 
rakennettava uusi ostoskeskus muodostaa yhdessä sitä vastapäätä rakennettavan 
alakoulun kanssa Jynkän uuden aluekeskuksen.



41

Kuopion kaupungissa terveys- ja hyvinvointinäkökulma on liitetty vahvasti kaupungin 
imagoon, ja kaupunki on mukana WHO:n Healthy Cities- verkostossa. Asukkaiden ter-
veys- ja hyvinvointinäkökulma oli yhtenä vaihtoehtona, ns. terveysmallina, Kuopion 
kaupunkiseudun toiminnallisessa rakennemallissa Loikka 2030:ssä, jossa määriteltiin 
maankäytön tavoiteltu kehitys vuoteen 2030. Terveysmallissa yhdyskuntarakennetta 
kehitettiin joukkoliikenteen palvelukäytävien varsilla, ja liikkumisessa painotettiin jalan-
kulkua ja pyöräilyä. Mallin palvelurakenteessa korostettiin lähipalveluita sekä ennaltaeh-
käiseviä ja hyvinvointia edistäviä palveluja, erityisesti lapset ja vanhukset huomioiden. 
Asumisratkaisuissa tärkeiksi teemoiksi nousivat yhteisöllisyys sekä matalaenerginen ja 
ekologinen asuminen. Maankäyttöä kehitetään jatkossa kuitenkin matkailupalvelujen ja 
kilpalukyvyn näkökulmasta. 

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointinäkökulma tulee yhteiskunnassa korostumaan väes-
tön ikääntyessä ja liikalihavuuden kasvaessa yhä enemmän. Fyysisen kunnon lisäksi 
myös henkinen kunto on koetuksella, sillä etenkin kaupungeissa ihmiset tuntevat itsen-
sä aiempaa yksinäisimmiksi. Niinpä asuinalueiden suunnittelussa korostuvat jatkossa 
yhä enemmän aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä painottavat suunnittelunäkökulmat. Dip-
lomityöni onkin ideointia siitä, mitä hyvinvointia edistävä täydennysrakentaminen voi-
si olla kaupungin keskustan tuntumassa. Polttoaineiden ja auton käyttökustannusten 
kallistuessa yhä useampi miettii auton omistamisen tarvetta uudelleen. Samoin lapsi-
perheissä etäisyydet kodin ja harrastuspaikkojen välillä korostuvat. Palvelujen lähellä 
ja hyvien kulkuyhteyksien päässä olevat viihtyisät asuinalueet tulevat varmasti olemaan 
jatkossakin haluttuja asuinpaikkoja. 
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Rauhalahden kartano

Jynkän lähiökeskus Leirintämökkejä Rauhalahdessa

Rauhalahden mylly

Kivilampi

Hoksopolin jäänteet

LÄHTÖTIEDOT
Alueiden kuvaus

Suunnittelualueet, Rauhalahti ja Jynkän keskusta, sijaitsevat 
noin 6 km Kuopion keskustasta lounaaseen. Rauhalahden 
suunnittelualue rajoittuu etelässä ja lännessä Rauhalahden-
tiehen, pohjoisessa Kartanonkatuun sekä idässä Kivilam-
peen. Rauhalahden suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 
noin 13,1 ha. Tästä vesialuetta on 3 ha. Rauhalahti kuuluu 
Leväsen kaupunginosaan nro 24. Rauhalahden alue on ra-
kentamaton leirintämökkejä lukuunottamatta.

Jynkän keskustassa suunnittelualue muodostuu Rauha-
lahdentien, Maitotien, Soikkokujan ja Pystöpolun välisestä 
alueesta. Tämän alueen pinta-ala on 1,5 ha. Jynkän keskusta 
kuuluu Jynkän kaupunginosaan nro 25. Alue on rakennettu ja 
siinä sijaitsee Jynkän lähipalvelukeskus.

Rauhalahden suunnittelualue on osa Rauhalahden matkailu-
keskusta, johon kuuluvat leirintäalue, kesäasuttavat mökit ja 
ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut huvilat. Matkailukes-
kus on rakennettu Rauhalahden kartanon maille. Leirintä-
alue aloitti toimintansa 1960-luvulla, mutta laajamittaisem-
pi toiminta alkoi vuonna 1982, jolloin alueelle rakennettiin 
vastaanotto-, ravintola- ja saunarakennukset sekä kolme 
huoltorakennusta. Lisäksi rakennettiin yhdeksän kappaletta 
lomamökkejä sekä numeroidut vaunu- ja telttapaikat. Vuonna 
1988 valmistui niin kutsuttu 2-alue, jonne rakennettiin toiset 
huoltorakennukset. Näihin aikoihin Rauhalahteen siirrettiin 
Taivalharjun leirintäalueelta 1970-luvulla rakennetut leirintä-
mökit.  Matkailukeskuksen omistaa Kuopion kaupungin osa-
keyhtiö, Kuopion Matkailupalvelu Oy. 

Aivan suunnittelualueen tuntumassa sijaitsevan Rauhalahden 
kartanon tarkka rakennusvuosi ei ole tiedossa, mutta kartano 
on peräisin 1800-luvun alusta. Rauhalahden kartano oli von 
Wrightin taidemaalariveljesten sukulaistalo, ja sen ympäris-
töä onkin ikuistettu veljesten maalauksiin. Kartanorakennuk-
sen nykyinen asu on 1920-luvun lopulta, jolloin arkkitehti 
Juho Nykänen teki siihen muutoksia omistajan vaihdoksen 
yhteydessä. Nykyisin kartano on yritysomistuksessa, ja sitä 
käytetään juhlatilana. Rauhalahden kartanon ja sen pihapiirin 
rakennusten lisäksi kartanoalueen vanhoista rakennuksista 
on jäljellä enää Kivilammen rannalla olevat nuottakota ja myl-
ly. Rauhalahden kartano ja Kivilammen mylly on suojelu maa-
kunta- ja yleiskaavoissa.

Rauhalahden suunnittelualueen eteläosaan rakennettiin 
vuonna 2007 koko perheen seikkailupuisto Hoksopoli, johon 
kuuluvia rakennuksia ja varusteita alueella on vielä jäljellä. 
Puisto suljettiin kannattamattomana vuonna 2010. 

Jynkkä on myös kuulunut Rauhalahden kartanon maihin, ja 
se on rakennettu 1970 – ja 1980 -lukujen vaihteessa. Lä-
hiökeskuksessa toimii kirjasto, apteekki, ravintola, pitseria, 
kampaamo ja eläinlääkäriasema. Näistä kirjasto siirtyy lähiö-
keskusta vastapäätä rakennettavan uuden alakoulun tiloihin. 

Luonnonympäristö

Rauhalahti ja Jynkkä kuuluvat itäisen Järvi-Suomen maisema-
maakuntaan, tarkemmin Pohjois-Savon järviseutuun. Itäisen 
Järvi-Suomen maisemamaakunnalle tyypillistä on ruhjelaak-
sojen rikkoma kallioperä ja siitä johtuvat matalat ja sokkeloi-
set järvet sekä vesireitit. Maaperää peittää lähes kaikkialla 
moreenivaippa, joka seuraa kallioperän ruhjelaaksoja. 

Pohjois-Savon järviseutu onkin itäisen Järvi-Suomen jyrkkä-
piirteisintä aluetta. Rauhalahtea rajaavat lännessä ja luotees-
sa selännealueet, joiden korkeus merenpinnasta on 90 - 95 
m, korkeimmillaan maanpinta on 97 m mpy. Erillisiä lakialuei-
ta on myös Kivilammen rannalla, ja nämä ovatkin suunnitte-

lualueella maiseman solmukohtia. Näillä lakialueilla asustaa 
myös liito-orava. Edellä mainittuihin sekametsän peittämiin 
lakialueisiin avautuu näkymiä niin Rauhalahdentieltä kuin 
Kartanonkadultakin. Muutoin Rauhalahden alue voidaan luo-
kitella rinnealueeksi, joka viettää Kallaveteen laskevaan Ki-
vilampeen. Vedenjakajat alueella ovat itä-länsi -suuntaisia, 
ja ne sijoittuvat suunnittelualueen rajakohtaan pohjoisessa 
sekä Kivilammen rannalla olevaan mäkeen. Maanpinta ko-
hoaa Jynkän keskustaa kohti mentäessä. Rakennettavan 
koulun kohdalla maanpinnan korkeus on 104 m, ja Jynkän 
lähipalvelukeskuksen kohdalla maanpinnan korkeus on n. 98 
metriä. Leirintäaluetta rajaavat Rauhalahdentien ja Kartanon-
kadun suunnassa lehtipuiden ja pensaiden peittämät penke-
reet, jotka antavat näkösuojaa sekä suojaavat liikenteen me-
lulta ja pölyltä. Penkereiden päällä sijaitsee ulkoilureitti. 

Itä-Suomi kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkee-
seen, jolle tyypillisiä ovat mustikkatyypin kuusikot ja kuivah-
kot puolukkatyypin mäntykankaat. Kuopion alueelle ominai-
sia ovat lehtokeskukset, joihin myös reheväpuustoiset, jopa 
osin umpeenkasvaneet, Kivilammen rannat voidaan lukea. 
Rantapuusto muodostuu pääasiassa harmaalepästä, pajuista 
ja koivuista, ja lammen itärannalla havupuista. Leirintäalueen 
uudemmalla osalla lammen rannat ovat niittyä ja avoluhtaa. 
Kivilammen pohjukan rannoilla kasvaa Itä-Suomessa harvi-
naista kapeaosmankäämiä ja sen itäosan rannalla on isohaa-
rapalpakon esiintymä. Leirintäalue on vanhaa kartanon lai-
dunmaata, jossa mökkejä ja asuntovaunupaikkoja rajaavat 
puu- ja pensasistutukset. Tyypillisiä pensaita ovat erilaiset 
angervolajit. Selänteiden kohdalla kasvaa niittykasveja, ku-
ten koiranputkea, niittyleinikkiä ja maitohorsmaa.

Rauhalahdessa maaperä on pääasiassa normaalisti raken-
nettavaa moreenimaastoa tai siltti- ja savialueita, joissa kan-
tava maakerros on enintään 2,5 metrin syvyydessä. Moree-
nipeitteen keskellä on myös pienialaisia kitkamaa-alueita, 
jotka ovat helposti rakennettavia. Rauhalahden mäet ovat 
jyrkkäpiirteisen kalliomaastonsa vuoksi vaikeasti rakennetta-
via. Kivilammen rantaluhdat ovat myös vaikeasti rakennetta-
via paksujen koheesiomaakerrosten vuoksi.

Palvelut 

Rauhalahden suunnittelualue liittyy nykyiseen kaupunkira-
kenteeseen, ja se tukeutuu sekä Jynkän että Kolmisopen 
palveluihin. Jynkän lähiökeskus sijaitsee Rauhalahdesta 
noin 1 km:n päässä. Kolmisoppeen Rauhalahdesta on mat-
kaa noin 1,5 km, ja siellä sijaitsee vähittäiskaupan suuryk-
sikkö, ravintoloita, erilaisia erikoisliikkeitä, sekä tilaa vievää 
erikoiskauppaa. Rauhalahtea ympäröivillä teollisuusalueilla 
Rauhalahdentien ja Kartanonkadun varrella on mm. elintarvi-
keteollisuutta, logistiikkatoimintoja sekä tilaa vievää erikois-
kauppaa. Alueella sijaitsevat teollisuustoiminnot eivät rajoita 
Rauhalahden maankäyttöä. 

Jynkän lähiökeskuksessa sijaitsevat alueen asukkaiden lähi-
palvelut, jotka ovat kohtuullisen monipuoliset. Jynkästä on 
päivittäistä asiointiliikennettä Kolmisoppeen, mikä vaikuttaa 
heikentävästi erityisesti Jynkän päivittäistavarakauppaan. 
Leväsen erikoistavaramyymälät sijaitsevat Jynkästä 2 km:n 
päässä. Näiden vaikutus Jynkän palveluihin on vähäisem-
pi. Jynkässä sijaitsee myös nuoriso- ja monitoimitila. Muu-
toin kulttuuripalvelut ovat keskittyneet Kuopion keskustaan. 
Suunnittelualueiden asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut 
sijaitsevat Kuopion keskustassa pääterveysasemalla. Eri-
koissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan Kuopion yli-
opistolliseen keskussairaalaan. 

Rauhalahtea lähimpänä oleva päiväkoti sijaitsee Leväsellä 
Myllärintiellä noin 300 m suunnittelualueesta etelään. Jyn-
kän lähiökeskusta lähimpänä oleva päiväkoti sijaitsee siitä 
noin 400 m etelään Leirikyläntiellä. Jynkän toinen päiväkoti 
sijaitsee Aittolammentiellä noin kilometri lähiökeskuksesta 
itään. Rauhalahtea lähinnä oleva alakoulu tulee sijaitsemaan 

Jynkässä. Uusi koulu rakennetaan puretun alakoulun tilal-
le lähiökeskusta vastapäätä, ja sinne muuttaa myös Jynkän 
lähikirjasto. Rauhalahtea ja Jynkkää lähinnä oleva yläkoulu 
sijaitsee Jynkänlahdessa ja lukio Kuopion keskustassa. Am-
mattioppilaitokset ja korkeakoulut sijaitsevat myös Kuopion 
keskustassa ja sen tuntumassa Savilahdessa.

Rauhalahden uusi asuinalue sijoittuu matkailutoimintojen 
naapuriksi. Leirintäalueen toiminnot painottuvat kesäaikaan, 
mutta Rauhalahden kylpylähotelli, kartano ja ympärivuoti-
seen käyttöön suunnitellut mökit sekä ohjelmapalvelut tuo-
vat matkailijoita alueelle myös kesäkauden ulkopuolella. 

Rauhalahti ja Jynkkä kuuluvat kaupungin vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon.

Liikkuminen ja vapaa-aika

Rauhalahden suunnittelualue on hyvien liikenneyhteyksien 
varrella, sillä sitä rajaavat lännessä Kartanonkatu ja etelässä 
Rauhalahdentie. Joukkoliikenne Jynkästä Kuopion keskus-
taan kulkee Kartanonkatua pitkin. Kartanonkadun vierelle 
sijoittuu myös Jynkästä Kuopion keskustaan johtava kevy-
en liikenteen pääreitti. Muutoin ajoneuvoliikenne Jynkästä 
keskustaan tai Kolmisoppeen päin kulkee Rauhalahdentietä 
pitkin. 

Joukkoliikenteen vuoroväli Rauhalahdesta keskustaan ja 
Jynkästä keskustaan suuntautuvilla reiteillä vaihtelee 20 - 30 
minuuttiin.

Vuonna 2013 laaditussa Kuopion seudun liikenneturvalli-
suussuunnitelmassa on esitetty muun muassa tapahtuneet 
liikenneonnettomuudet. Rauhalahden ja Leväsen alueella ris-
kialttein kohta on ollut valtatie 5 ramppien ja Rauhalahden-
tien liittymä, jossa on tapahtunut pääasiassa risteämis- ja 
kääntymisonnettomuuksia. Liikunnanharrastajille on Rau-
halahdessa monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Karta-
nonkadun ja Rauhalahdentien viertä kulkee edellä mainitun 
kevyen liikenteen väylän lisäksi ulkoilureitti, joka kiertää lei-
rintäalueen ja Kivilammen. Talvisin ulkoilureitille avataan hiih-
tolatu. Kivilammen ympäri kulkeva ulkoilureitti onkin kovassa 
käytössä. Kivilampi on sinne istutettujen kirjolohien ansiosta 
vapaa-ajankalastajien suosiossa. Leirintäalueen vieressä on 
ratsastustalli laitumineen. Lisäksi Rauhalahdessa on palloilu-
halli, keilahalli, minigolf- ja liitokiekkoradat.

Rakennuskanta ja arkkitehtuuri

Jynkkä on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla. Alueen raken-
nuskanta muodostuu pääasiassa punatiilellä verhotuista ker-
ros-, rivi- ja pientaloista. Kerrostalot ovat 3-4 kerroksisia. 

Jynkän lähiökeskus on rakennettu 1980-luvun lopulla. Ra-
kennus on sijoitettu keskelle tonttia, ja se avautuu etelään 
päin. Lähiökeskuksen erottaa Maitotiestä leveä nurmikent-
tä ja pysäköintialue ja Rauhalahdentiestä kevyen liikenteen 
väylä ja nurmikaistale. Sijainti tontilla ja rakennuksen suunta-
us aiheuttvat sen, että lähiökeskus jää sivuun sen ohitse kul-
kevista liikennevirroista. Lähiökeskus edustaa arkkitehtuu-
riltaan 1980-luvun modernismia, ja se erottuu positiivisesti 
sitä ympäröivistä muista rakennuksista. Samassa korttelissa 
sen kanssa sijaitsee omalla tontillaan jälleenrakennuskauden 
pientalo ulkorakennuksineen. Naapurikortteleiden kerrostalot 
ovat betonielementtirunkoisia, ja niiden julkisivut ovat joko 
betonipintaisia tai punatiilellä verhottuja. Parvekkeet ovat 
torneina rakennuksen ulkopuolella. Rauhalahdentien puolei-
set kaksikerroksiset rivitalot ovat punatillellä verhottuja. 

Rauhalahden leirintäalueen rakennuskanta on peräisin eri 
vuosikymmeniltä ja se on puurakenteista. Rakennusten väri-
tys leirintäalueella vaihtelee ruskeasta tumman harmaaseen. 
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- siltti- ja savialueet, joilla kantava maakerros enintänn 2,5 metrin syvyydessä
- maanpinnan kaltevuus 5 -15 %
- normaalisti kuivatettava
- perustamistapa: anturat, maanvarainen laatta

3A Vaikeasti rakennettava
- siltti-, savi- ja soistuneet alueet, joila kantava maakerros 2,5 - 4,5 metrin syvyydessä
- vaikeasti kuivatettava
- perustamistapa: pilarit ja anturaperustus

3B Jyrkkäpiirteinen kalliomaasto ja louhikko
- kantavat kitkamaat ja moreenialueet, joilla lohkareita ja kalliota vähän
- maanpinnan kaltevuus alle 15 - 30%
- perustamistapa: pilarit ja anturaperustus

4 Paaluperustusta edellyttävät alueet
- laaksomaiset savialueet, joilla kantava maakerros 4,5 - 13 metrin syvyydessä
- perustamistapa: paalutus

6 Erittäin heikosti rakentamiseen soveltuvat alueet
- vesialueet ja alavat pehmeät ranta-alueet sekä savialueet,joilla kantava maakerros on yli 25 metrin syvyydessä
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Hyvinvointia edistävä täydennysrakentaminen – mitä se on?

Hyvinvointia edistävä täydennysrakentaminen (building in healthy infill) perustuu Maailman 
terveysjärjestö WHO:n vuonna 1986 perustamaan eurooppalaiset terveet kaupungit -ohjel-
maan, ja yhteentoista laatutekijään, joihin terveen kaupungin tulisi pyrkiä.

A clean, safe, high-quality physical 
environment (including housing 

quality)

Access to a wide variety of experien-
ce and resources with the possibility 
of multiple contacts, interaction and 
communication

A diverse, vital and innovative city 
economy

An economy that is stable now 
and sustainable in the long term

WHO HEALTHY CITIES PROJECT

PROMOTING HEALTH IN THE 
URBAN CONTEXT

WHO HEALTHY CITIES PAPERS

No.1

Engouragement of connected-
ness with the past, with the cul-
tural and biological heritage  and 
with other groups and  individuals

A strong mutually supportive and 
non-exploitive community

A city form that is compatible with 
and enhances the above parame-
ters and behaviors

A high degree of public participa-
tion in and control over the deci-
sions affecting one’s life, health 
and well-being

An optimum level of appropriate 
public health and sick care ser-
vices accessible to all

The meeting of basic needs (food, 
water, shelter, income, safety, 
work) for all the city’s people

HIgh health status (both high po-
sitive health status and low disea-
se status)

Myöhemmin, vuonna 1998, terve kaupunki -ohjelman tuloksena syntyi terve yhdyskunta-
suunnittelu -opas (Healthy urban planning – a WHO guide to planning for people). Oppaassa 
on esitetty 12 terveyteen kytkeytyvää suunnittelunäkökulmaa: 1. terveellisen elämäntavan 
edistäminen; 2. sosiaalisen koheesion parantaminen; 3. laadukkaan asumisen edistäminen; 
4. työllistymismahdollisuuksien edistäminen; 5. monipuolinen palvelurakenne; 6. lähiruo-
ka-ajettelu; 7. turvallisuus ja turvallisuuden tunne; 8. tasa-arvo ja sosiaalinen pääoma; 9. 
viihtyisä ympäristö; 10. terveellinen elinympäristö; 11.ympäristönsuojelu; 12. päästöjen hal-
linta. Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu on avainroolissa terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
miskeinona. Vastaavasti terveys, hyvinvointi ja elämänlaatu nähdään yhdyskuntasuunnitte-
lun keskeisinä päämäärinä.

WHO:n julkaisemassa aktiivisen ympäristön suunnitteluoppaassa yhdyskunnan tarjoamia 
mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen tarkastellaan maankäytön monipuolisuuden, katu-
ympäristön, kevyen liikenteen infrastruktuurin, sosiaalisen verkoston, turvallisuuden, virkis-
tysalueiden ja erityisryhmien näkökulmasta. 

Hyvinvointia edistävä täydennysrakentaminen on yhdyskuntasuunnittelua, jonka tavoitteena 
on luoda täydennysrakennettavista alueista asukkaita fyysisesti aktivoivia, yhteisöllisiä, tur-
vallisia, viihtyisiä ja laadukkaita elinympäristöjä ekologisuutta unohtamatta. 

Täydennys- ja uudisrakentamista, jossa asukkaiden hyvinvointiin ja fyysisen aktiviisuuden 
lisäämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, on tehty viime vuosina eri puolilla maailmaa. 
Onnistuneimpina esimerkkeinä voidaan mainita Saksassa sijaitsevat Duisburg Nordin maise-
mapuisto ja Freiburgin Vauban -lähiö. Myös Helsingissä sijaitsevassa Eko-Viikissä on toteu-
tettu hyvinvointia edistävän täydennysrakentamisen näkökulmia. Kaikki asukkaiden fyysistä 
ja henkistä hyvinvointia lisäävät toimet eivät aina ole lähtöisin viranomaistahoilta, eivätkä 
ne välttämättä ole tarkoitettu pysyvästi tiettyihin paikkoihin sidotuiksi. Esimerkiksi kaupun-
kiviljelmät ovat monesti saaneet alkunsa alueen aktiivisten asukkaiden myötävaikutuksesta. 
Pääkaupunkiseudulla kaupunkilainen ymäristöjärjestö Dodo on pitänyt vuodesta 2012 läh-
tien Keski-Pasilan ratapihalla vanhalla veturinkääntöpöydällä uudenlaista kaupunkiviljelykeskusta ja 
kohtaamispaikkaa. Berliinissä kaupunkiviljely on osa kaupunkikuvaa, ja siellä viljelmät ovat 
helposti siirreltäviä, jotta ne joustaisivat mahdollisimman hyvin maankäytön muutoksiin.

Mitä aiheesta on sovellettavissa Rauhalahteen?

Maankäyttö- ja rakennuslain ”tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, 
että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, ta-
loudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös tur-
vata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuo-
rovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä 
olevissa asioissa.” Yhdyskuntien sunnittelussa ja rakentamisssa lähtökohtana on hyvän 
elinympäristön luominen, toisin sanoen ulkoisten puitteiden luominen asukkaiden hyvin-
voinnille. Lain mukainen hyvä elinympäristö ei kuitenkaan ole lisännyt kaikissa tapauksissa 
asukkaiden hyvinvointia. Toimintojen eriyttäminen maankäytössä, asutuskeskuksista eril-
leen rakennetut vähittäiskaupan suuryksiköt ja henkilöauton käyttöön tukeutuvien asui-
nalueiden suunnittelu kaupunkikeskustojen ulkopuolelle on lisännyt yhdyskuntarakenteen 
hajanaisuutta. Työ-, asiointi- ja vapaa-ajan matkat hoidetaan henkilöautolla, ja koska suuri 
osa työpäivistämme kuluu istuen, on tämä kehitys johtanut siihen, että asukkaiden fyy-
sinen aktiivisuus on minimoitu. Yhdyskuntarakenteen hajautuessa on kunnallistekniikan 
ylläpidosta tullut kalliimpaa ja tehottomampaa. Myös uusiutumattomien luonnonvarojen 
kulutus, erityisesti öljyn, on noussut. 

Teveyteen ja hyvinvointiin kytkeytyvistä suunnittelunäkökulmista Rauhalahden alueelle on 
suoraan sovellettavissa mielestäni seuraavat:

Suunnittelunäkökulma Soveltuvuus Rauhalahden suunnitteluun
Terveellisen elämäntavan edistäminen 
ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen.

+ Suositaan joukko- ja kevyttä liikennettä, suun-
nitellaan liikkumiseen kannustavaa asuinympä-
ristöä

Sosiaalisen koheesion parantaminen. + Kiinnitetään huomiota yhteisöllisyyteen ja suo-
sitaan erilaisia asumisratkaisuja 

Laadukkaan asumisen edistäminen + Suunnitellaan asuntokannasta ja asuinympä-
ristöstä korkeatasoinen ja monipuolinen.

Työllistymismahdollisuuksien edistämi-
nen

+ Kerros- ja asuinpientalojen yhteyteen on mah-
dollista järjestää työtilaa (toimistotyö, kam-
paamo tms. ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta 
pienyritystoimintaa)

Monipuolinen palvelurakenne + Mahdollista jossain määrin pienyritystoimin-
nan kautta (kts edellinen kohta).

Lähiruoka-ajettelu + Mahdollisuus omiin pihaviljelmiin.

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne + Liikenneturvallisuus ja liikkumisen turvallisuus
Tasa-arvo ja sosiaalinen pääoma + Esteettömyys ja yhteisöllisyys
Viihtyisä ympäristö + Asuinympäristön miellyttävyyys ja esteetti-

syys, harrastusmahdollisuudet, esteettömyys
Terveellinen elinympäristö + Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, puh-

das ympäristö vaikkapa oman ruoan tuottami-
seen, hyvä ilman laatu, ympäristössä ei ole me-
lua aiheuttavia toimintoja

Ympäristönsuojelu + Uhanalaisten lajien huomiointi suunnittelussa 
ja rakentamisessa

Päästöjen hallinta + Suositaan joukko- ja kevyttä liikennettä

Edellä olevan taulukon perusteella toistuvimmat teemat hyvinvointia edistävän täydennys-
rakentamisen näkökulmasta Rauhalahteen sovellettuna ovat: 

1. Joukko- ja kevytliikenne, liikkuminen ja yhteydet

2. Asuinympäristön viihtyisyys ja esteettömyys

3. Asumisratkaisujen yhteisöllisyys

Suunnittelualueen SWOT-analyysi

Rauhalahden vahvuudet (S), mahdollisuudet (O), heikkoudet (W) ja uhat (T) (ns. SWOT-analyysi) hy-
vinvointia edistävän täydennysrakentamisen näkökulmasta ovat seuraavat: 

VAHVUUDET (S)

Vesistö ja järviluonto

Vaihtelevat maastonmuodot ulkoiluun ja virkis-
tykseen ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Hyvät liikenneyhteydet kaikilla liikennevälineillä

Kuopion keskusta melko lähellä

Koulut ja lastenhoitopaikat lähellä

Ympäristössä monipuoliset palvelut

Suurin osa alueesta helposti rakennettavaa

Ei ilmansaasteita, melua tai pilaantunutta maa-
perää alueella.

Liikenneturvallisuuden kannalta ei riskialuetta.

Kunnallistekniikkaan (kaukolämpö, vesi, viemäri, 
sähkö) liittyminen helppoa

Alueen käyttöönotto ei edellytä mittavaa infrarakenta-
mista

MAHDOLLISUUDET (O)

Suojellun myllyrakennuksen hyödyntäminen 
esim. kahvilana ja alueen historiasta kertovana 
paikkana ulkoilureitin varrella. Myös Rauhalah-
den kartano tuo uudelle asuinalueelle oman li-
sänsä.

Uuden alakoulun lähiliikuntapaikat monipuolis-
tavat liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia lisää 
lähialueella

Lähialueen maankäyttö monipuolista 

Ulkoilureitistön laajentaminen kiertämään Kivi-
lammen rannat (alueella jo nyt polkuja), erityises-
ti hiihtoladun siirto Kartanonkadun viereltä Kivi-
lammen rannalle on järkevää

Lähiviljely

Hienot maisemat

HEIKKOUDET (W)

Jynkän nykyiset lähipalvelut eivät ole riittävän 
monipuoliset ja houkuttelevat asukkaille

Kivilammen rannat osittain umpeenkasvaneet

Liikenneverkkoa kehitettävä Rauhalahdessa ja 
myös Jynkän lähikeskuksessa kevyttä liikennettä 
paremmin suosivaksi.

Maastonmuotojen vuoksi työmatkapyöräily kes-
kustaan saattaa jäädä vähäiseksi.

Rauhalahden suunniteltu maankäyttö yksipuolis-
ta (vain asutusta)

Rakennuskustannusten nousu saattaa estää 
vaihtoehtoisten pysäköintiratkai- sujen toteutu-
misen.

UHAT (T)

Liito-oravan lisääntymispaikkoja voi löytyä 
alueelta niin, että sen kaavoitus pysähtyy.

”Automarketteja” ympäristössä liikaa?

Ovatko Jynkän lähipalvelut sittenkin liian kauka-
na Rauhalahdesta kaikkia asukasryhmiä ajatel-
len?

Saadaanko alueelle monipuolinen ja monimuo-
toinen asuntokanta käytännössä?

Kiinnitetäänkö alueen maisemasuunnitteluun riit-
tävästi huomiota?

Pidetäänkö leirintäaluetta liian ”häiritsevänä 
maankäyttömuotona” naapurissa”? 

Saako Jynkän lähikeskuksen uudistamista ja 
Rauhalahden täydennysrakentamista yhdistettyä 
luontevaksi kokonaisuudeksi alueiden etäisyys 
huomioiden?

Alue ei toteudu kokonaisuutena.

Suunnittelualueella olevat rakennukset ovat 1970-luvulta peräisin olevia kesäkäyttöön tarkoitet-
tuja mökkejä, joiden arkkitehtoninen arvo on vaatimaton.  Suojeltu Kivilammen mylly on hirsi-
rakenteinen, ja se sijaitsee suunnittelualueen kaakkoiskulmassa aivan Rauhalahdentien vierellä. 
Leirintäalueen naapurikortteleiden  rakennukset ovat betonielementtirakenteisia. Suunnitte-
lualueen eteläpuolella Leväsellä on ruutuelementeistä rakennettuja nelikerroksisia kerrostaloja, 
joihin on tehty viime vuosina kattomuutoksia. Suunnittelualueen länsipuolisen teollisuusalueen 
rakennukset eivä juuri näy Kartanonkadulle tiheän puuston takia.

Rauhalahden kartano rakennuksineen on suojeltu kaavalla. Empiretyylinen kartanorakennus on 
väriltään keltainen. Kartanon talousrakennukset, ovat puurunkoisia ja punamullalla maalattuja. 
Aiemmin mainittujen leirintämökkien lisäksi suunnittelualueella on toimintansa lopettaneen elä-
myspuiston ravintola- ja huoltorakennukset. Puurunkoinen ravintolarakennus on kartanon peh-
torin torppa 1800-luvun lopulta, jonka julkisivuja ja kattomuotoa on muutettu 2000-luvun alussa. 
Kiilamainen huoltorakennus on vuodelta 2008. 

Jynkän ja Leväsen alueen asuntojen neliöhinta on vuonna 2015 ollut 1500 – 2000 €/m2. Leväsen 
alueella asuntokannasta rivitalojen osuus on 43%, kerrostalojen 42% ja omakotitalojen 15%. 
Viime vuosina alueelle ei ole juurikaan rakennettu asuntoja. Jynkässä asuntokannasta 22% on 
kerrostaloja, 34% omakotitaloja ja 44% rivitaloja. Jynkkään on viime vuosina rakennettu yksit-
täisiä omakotitaloja.

Väestökehitys ja alueen kehitysnäkymät

Kuopion seudun maakuntakaavassa on asetettu tavoitteeksi, että seudun työpaikkamäärä kas-
vaa n. 13 000 työpaikalla vuoteen 2030 mennessä, ja että asukasmäärä puolestaan kasvaa vuo-
den 2008 noin 117 000 asukkaasta noin 135 000 asukkaaseen 0,5-1,0 %:n vuotuisella lisäyksellä. 
Kaavaselostuksessa on todettu, että tulevaisuudessa asuntokuntakoko pienenee, asumisväljyys 
kasvaa ja asukkaiden ikärakenne vanhenee, ja että noin 500 asuntoa pitää rakentaa vuosittain 
seudun nykyisen väestön elintason ja ikärakenteen muuttumisen johdosta.

Kuopiossa asumisväljyys on kasvanut vuoden 1980 arvosta 23,7 m2/hlö vuoden 2003 lukuun 
33,8 m2/hlö. Luvun kasvuun ovat vaikuttaneet osaltaan kuntaliitokset. Vuonna 1980 asuntokun-
nan keskikoko Kuopiossa oli 2,33 henkilöä, kun se vuonna 2003 oli 2,05 henkilöä. Tilastokes-
kuksen taulukon asuntokunnat asumisväljyyden mukaan 31.12.2014 Pohjois-Savossa asuinpin-
ta-ala henkilöä kohti on 40,7 m2/hlö.

Tarkasteltaessa suunnittelualueiden väestökehitystä Rauhalahti kuuluu Leväsen ja Pienen Neu-
lamäen alueeseen. Tällä alueella väestömäärä on vähentynyt 2000-luvun alusta lähtien. Lasten ja 
nuorten osuus alueen väestöstä on pienentynyt ja yli 65-vuotiaiden osuus on noussut. Jynkässä 
väestömäärä on vähentynyt 1990-luvulta lähtien ja ennuste tuleville vuosille on samansuuntai-
nen. Jynkässä lasten ja nuorten osuus väestöstä on hieman suurempi kuin keskimäärin muualla 
Kuopiossa. Vastaavasti 75-vuotta täyttäneitä on vähemmän. Jynkässä asuntojen keskikoko on 
86 m2 ja asuntokunnassa asuu keskimäärin 2,2 asukasta.

Suunnittelutilanne

Jynkän ja Rauhalahden alueella voimassa oleva maakuntakaava on vuodelta 2008. Molemmat 
suunnittelualueet sijoittuvat taajamatoimintojen alueelle. Rauhalahden alue on maakuntakaa-
vasta merkitty matkailupalvelujen kohteeksi tai alueeksi (RM11.331). Rakennussuojelukohteita 
alueella ovat Kivilammen mylly (sr11.631) ja Rauhalahden kartano (sr11.630).

Suunnittelualueilla on voimassa Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava vuodelta 2001. Rauha-
lahden alue on yleiskaavassa merkinnällä RM matkailupalvelujen alue, joka varataan matkailua 
palvelevaa toimintaa, kuten majoittamista tai virkistystoimintaa varten. Kartanonkadun ja Rau-
halahdentien vierellä olevat alueet ovat virkistysalueita, joihin on osoitettu kevyen liikenteen 
pääyhteys ja ohjeellinen ulkoilureitti. Moottorikelkkareitti on merkitty Kivilammen länsirantaan, 
kuten maakuntakaavassakin.

Jynkän ostoskeskuksen merkintä on C-2 keskustatoimintojen alue, paikalliskeskus, joka sisäl-
tää paikallistason palvelut. Alue varataan liike-, toimisto- ja palvelutiloille, ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille ja asumiselle. 

Rauhalahden osayleiskaavan laadintatyö on käynnistetty vuonna 2015 kaavan taustaselvitys-
ten ja kaavaluonnoksen valmistelulla. Kaavoitus kohdistuu ns. Hoksopolin alueeseen ja Jyn-
kän koulun ympäristöön. Osayleiskaavassa määritetään asuntorakentamisen ja virkistysalu-
eiden muodostamisen periaatteet sekä selvitetään alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, 
rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö ja liikenteen perusratkaisut. 
Osayleiskaavan tavoiteaikataulu on vuoden 2016 loppu. Osayleiskaava ohjaa alueen myöhem-
pää asemakaavoitusta.
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Ulkoilureitti Rauhalahdessa

Kaupunkiviljelyä Berliinissä ©M. Clausen
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Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 27,3 ha, josta vesi-
aluetta on 6 hehtaaria.  
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Suunnittelualueiden rakentuminen, mittakaava 1:2000
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Oleskelu

Pysäköinti 18 ap

Lähikeskus, liiketilat
I
900 m2

AKP VIII
2940m2

AKP VI
4860 m2

AKP VI
2900 m2

AKP VI
2900 m2

Oleskelu

5 m 10 m15 m 20 m P

Kerrosalat : 
- Liiketilat: 900 k-m2  
- Palveluasunnot: 13 560 k-m2   
- Asunnon keskikoko 50 m2  
- Asuntojen määrä: 80 kpl  
- Uusia asukkaita: 333

Jynkän palveluasuntojen korttelin tehokkuus on 1,36. Py-
säköinnin laskennallinen tilantarve Jynkässä on 38 auto-
paikkaa

Jynkän yleissuunnitelma 1:500

Palveluasumisen kortteli Jynkässä

Jynkän nykyisen ostoskeskuksen tilalle rakennetaan uusi lähikeskus sekä neljä kerrostaloa palveluasumista tai yhteisöllistä asumista var-
ten. Asuinkerrostalojen keskelle muodostuu suojainen sisäpiha asukkaiden oleskelulle. Sisäpihalle tuovat viihtyisyyttä istutukset, huvimaja 
ja kiintokalusteet.

Uuden lähikeskuksen kerrosala on 900 k-m2. Lähikeskukseen voi sijoittua päivittäistavarakauppa, ravintola, kioski, kampaamo ja alueen 
asukastupa. Asuinkerrostalot ovat kuusi - kahdeksankerroksisia ja niiden yhteiskerrosala on noin 13 560 k-m2:ä. Yhteiskerrosalasta on va-
rattavissa yhteensä noin 2130 k- m2:ä asumisen tukipalveluihin ja asukkaiden terveydenhoitopalveluihin. Asumisen tukipalveluita voivat olla 
esimerkiksi ruoka- ja pyykkihuolto, kuntosali, askartelu- ja kerhotilat. Terveydenhoitopalveluista mahdollisia ovat terveydenhoitajan ja lää-
kärin vastaanotto, hierojan ja jalkahoitajan palvelut. Asuntojen kattokerroksessa sijaitsevat asukasvarastot ja saunatilat sekä viherhuoneet, 
joissa asukkaat voivat harrastaa puutarhanhoitoa. Kerrostalojen pohjakerrokseen voi sijoittua myös koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa.

Vuoden 2015 lopussa valmistuivat hallituksen linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta. Jatkossa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelutuotannon monipuolisuutta lisätään, mikä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi valita itse hankkiiko hän terveyspalvelunsa julkiselta, 
yksityiseltä vai kolmannelta sektorilta. Näin ollen on luontevaa, että ainakin palveluasumisen yhteydessä olisi tulevaisuudessa tarjolla eri- 
laisia asukkaiden terveyttä edistäviä ja kotona-asumista helpottavia palveluja.

Alueen rakentuminen

Rauhalahden alue suunnitellaan kevyttä liikennettä korostaen ja 
luomalla asuinympäristö, joka kannustaa asukkaita niin sosiaali-
sesti kuin fyysisesti aktiiviseen elämään.

Rauhalahdessa asuntokanta muodostuu kytketyistä asuinpienta-
loista ja kerrostaloista. Kerrostalot rajaavat aluetta ja asuinpienta-
lot sijoittuvat suunnittelualueen keskelle. Kerrostalot muodostavat 
asuinpientalojen kanssa suurkortteleita, joiden sisäpihat toimivat 
asukkaiden kohtaamispaikkoina.

Kivilammen rannat ovat yhteiskäytössä virkistysalueina. Alueen ul-
koilureitit kiertyvät eripituisina lenkkeinä Kivilammen ympäri. Ul-
koilureiteillä solmukohtina ovat vanha suojeltu myllyrakennus ja 
Jynkkään rakennettavan uuden alakoulun pihan liikuntapaikat. Lii-
to-orvan elinalue jää lähimetsäksi, jossa asukkaat voivat marjastaa 
ja sienestää sekä samoilla luonnossa. 

Jynkän lähikeskuksen ympäristö rakennetaan uudestaan niin, että 
se muodostaa yhdessä uuden koulun kanssa aluekeskuksen. Lähi-
keskuksen yhteyteen rakennetaan palveluasuntoja.

Jynkkä

Jynkän lähiökeskuksen aluerakenne on Kuopion seudun maakunta-
kaavan mukainen. Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaan 
verrattuna nyt laaditussa täydennysrakentamissuunnitelmassa on 
keskustatoimintojen lisäksi myös palveluasumista siihen liittyvine 
oheistoimintoineen 13 560 :n kerrosneliömetrin verran. Palveluasu-
mi- sen lisäksi näissä neljässä, 6 - 8 kerroksisessa, kerrostalossa 
tulevat kysymykseen erilaiset yhteisöllisen asumisen muodot. Pal-
veluasuntojen lisäksi osa asuntoja voisi olla pieniä perheasuntoja 
yksinhuoltajille tai nuorille perheille. Ehdotetun suunnitteluratkai-
sun toteutuminen edellyttää, että nykyinen lähiökeskus puretaan.

Lähiökeskuksen korttelin kehittämisessä tulee huomioida Jynkkään 
rakennettava alakoulu. Koulu ja lähiökeskus muodostavat luonte-
vasti Jynkän uuden aluekeskuksen, joka toimii samalla aluekes-
kuksena myös uudelle Rauhalahden asuinalueelle. Koulun ulkolii-
kuntapaikat, esimerkiksi erilaiset pallopelikentät ja kiipeilyseinä, 
monipuolistavat Rauhalahden ja Jynkän alueen liikuntapaikkatar-
jontaa. Ne ovat myös helposti saavutettavissa, koska ne sijaitsevat 
ulkolureittien ja kevyen liikenteen väylien varrella.

Uusi lähipalvelukeskus avautuu rakennettavaan alakouluun päin. 
Lähipalvelukeskuksen ja Maitotien väliin muodostuu pieni aukio. 
Lähikeskuksen ja alakoulun välistä yhteyttä korostetaan siirtämällä 
lähiliikenteen bussipysäkit koulun ja lähikeskuksen kohdalle, raken-
tamalla koulun ja lähikeskuksen välinen osuus Maitotietä korotet-
tuna suojatienä sekä rakentamalla uusi kiertoliittymä Rauhalahden-
tien ja Maitotien risteykseen.  

Jynkässä pysäköintipaikkojen mitoitus palveluasumisessa on  
1 ap/350 Pm2. Pysäköintiin on varattu kaksi aluetta. Loppuosa py-
säköintipaikoista on osoitettu kadun varteen. Jynkän lähiökeskuk-
sen pysäköintipaikat ovat käytössä myös alakoululla järjestettävis-

sä tapahtumissa.

Rauhalahti

Rauhalahti on osoitettu sekä maakuntakaavassa että voimassa 
olevassa yleiskaavassa matkailutoimintojen alueeksi. Suunnitte-
lualueen pohjoispuoli säilyy edelleen leirintäalueena. Sen erottaa 
uudesta asuinalueesta suojaviheralue. Leirintäaluetta ja asuinaluet-
ta yhdistävät toisiinsa ulkoilureitit. 

Uudet asuntoalueet sijoittuvat suunnittelualueen etelä-, länsi- ja 
keskiosaan, missä maaperä on parhaiten rakennettavissa. Kerros-
taloalueet ympäröivät pohjoisessa etelässä ja lännessä keskiosan 
pientaloja ja rivitaloja. Asuinalueita reunustaa Rauhalahdentien ja 
Kartanonkadun vierellä puusto, jota hieman harvennetaan. Kivilam-
men rantapuusto raivataan liito-oravan elinaluetta lukuunottamatta. 
Kivilammen länsirannat ovat avointa maisemaa, josta avautuu nä-
kymiä itärannan koskemattomaan metsämaisemaan. 

Asuinalueen pohjois- ja eteläosaan muodostuu kerrostalojen ja 
town house -talojen muodostamia suurkortteleita, joiden sisäpi-
hoille sijoittuvat kerrostalojen leikki- ja oleskelualueet, hulevesien 
keräysaltaat ja puutarhapalstat sekä town house -talojen yksityi-
set pensasaitojen rajaamat pihat. Rauhalahdessa kerrostalot voivat 
olla osuuskuntatyyppisesti hallinnoituja, jolloin myös osaa piha-
viljelmistä voidaan hoitaa osuuskunnan lukuun. Kytketyt pientalot 
sijaitsevat alueen keskiosassa, ja myös niiden keskelle sijoittuu 
yhteispihoja. Yhteispihat mitoitetaan niin, että mahdollisimman mo-
nelle asukkaalle löytyy tilaa kesävihannesten viljelyyn. Laskennal-
lisesti nelihenkisen perheen kesävihannesten viljelyyn riittää noin 
20 - 30 m2:n ala. Sekakortteleiden ja pientalokortteleiden sisä- ja 
yhteispihoille sijoittuvilla puutarhapalstoilla viljelmät voivat olla 

kasvihuoneissa tai lavakauluksissa. Ylijäämäsadon asukkaat voivat 
myydä vaikkapa asukastuvassa pidettävien tapahtumien yhteydes-
sä. Yhteisöllisen asumsen näkökulmasta edellä kuvattujen suur-
kortteleiden sisäpihat yhteis- ja yksityisine pihoineen muodostavat 
pihapiirejä, missä asukkaat voivat halutessaan toimia yhteisöllisesti 
tai vetäytyä omaan rauhaansa. Tavoitteenani on ollut, että asukkai-
den osallistumiskynnys asuinympäristön yhteisiin tapahtumiin olisi 
mahdollisimman matala, ja että asukkaat voisivat niin halutessaan 
muovata lähiympäristöään mieleisekseen.

Rauhalahden asuntokanta muodostuu 5 -kerroksisista asuinkerros-
taloista ja kytketyistä pientaloista, jotka ovat 2 - 2,5 kerroksisia. Vaik-
ka Kuopion kaupungin toiveena oli suunnitella alueesta pelkästään  
asuinalue, olen varannut suunnitelmassani alueen sisääntuloa reu-
nustaviin rakennuksiin pohjakerroksen työpaikka- ja liiketiloiksi. 
Mielestäni alueella tulee olemaan tarve vähintäänkin elintarvike-
kioskille, koska lähimmät kaupalliset palvelut ovat noin kilometrin 
päässä. Lisäksi viereinen leirintäalue tuo alueelle lisää asiakasvir-
toja. Myös muiden alueen kerrostalojen pohjakerroksiin voi sijoittua 
etätyötiloja  tai asukkaiden hyvinvointia tukevia toimintoja.

Erilaisilla asumisratkaisuilla on tarkoitus saada uudelle alueelle 
mahdollisimman monipuolinen  väestörakenne, joka kattaisi tasai-
sesti ikäluokat vauvasta vaariin. Eri sukupolvien yhteisasuminen on 
mahdollista kytkettyjen erillispientalojen alueella, jossa talon 1-ker-
roksinen sivurakennus on voidaan muuttaa työtilaksi, omalla si-
säänkäynnillä varustetuksi asunnoksi tai pelkästään varastotilaksi. 

Rauhalahden uudella asuinalueella kiinnitetään erityistä huomiota 
ympäristörakentamiseen ja valaistukseen, jotta lähivirkistysalueet 
ja pihat houkuttelisivat asukkaita ulos liikkumaan eri vuodenaikoi-
na. Alueen omaleimaisuutena tulee olemaan rauhoitettu liito-oravan 
esiintymispaikka, joka säilyy Kivilammen rannalla koskemattomana 
luonnonympäristönä. 

Liikenne Rauhalahden asuinalueelle tapahtuu Kartanonkadulta ra-
kennettavan uuden liittymän kautta. Pysäköintipaikkojen mitoitus 
Rauhalahden kaavarunkoalueella on kerrostaloissa niukka, 1 ap /150 
k-m2 (ja rivitaloissa 0,9 ap(asunto), koska asukkaita ohjataan tällä 
keinoin julkisen ja kevyen liikenteen käyttäjiksi. Pysäköintipaikat on 
keskitetty kahteen pysäköintilaitokseen, lukuunottamatta liiketilo-
jen yhteydessä olevia lyhytaikaisia asukaspysäköintipaikkoja, muu-
tamia vieraspysäköintipaikkoja sekä pientalojen asuntokohtaisia 
autopaikkoja. Rauhalahden pysäköintilaitokset on suunnitelmassa 
esitetty toteutettavan robottipysäköintilaitoksina, koska tällä tavoin 
toimivan laitoksen tilantarve on pienempi verrattuna normaaliin py-
säköintilaitokseen. Rauhalahden asuntokatujen mitoitus on kapea, 
sillä autoliikenne asuntokaduilla on ainoastaan huoltoajoa. Intiimin 
katutilan suunnitteluun ovat antaneet innoitusta Porvoon ja vanhan 
Rauman puutalokadut. 

Rauhalahden alueella on jo nyt laaja ulkoilureittien verkosto, ja Ki-
vilammen rannat ovat kauttaaltaan lähivirkistysaluetta. Uudet ul-
koilureitit kiertävät Kivilammen länsi- ja itärantoja, missä jo nytkin 
on polkuja. Ulkoilureittien pintamateriaali on tiivistetty kivituhka. 
Talvisin näille reiteille ajetaan hiihtoladut. Lammen länsirantaan si-
joittuva ulkoilureitti kiertää laiturina liito-oravan esiintymispaikan 
rannan. Laiturilta on helppo virvelöidä kirjolohia, lähteä lammelle 
melomaan, tai talvella retkiluistelemaan. Uuden rantoja kiertävän 
ulkoilureitin varrelle rakennetaan myös puusilta yhdistämään lam-
men länsi- ja itärannat. Entisen perhepuiston alueella ranta ruopa-
taan ja muotoillaan niin, että muodostuu matala lahdenpoukama 
lasten kahluu- ja uimapaikaksi. Uimapaikan viereen sijoittuu myös 
alueleikkipuisto. Toimintasa lopettaneen perhepuiston vanha kah-
vilarakennus palautetaan julkisivuiltaan ja vesikaton muodoltaan 
alkuperäiseen asuun, ja siitä tulee alueen asukastupa. Nuottakota 
siirretään rannalta alueleikkipuistoon. Alueen pohjoisosassa oleva 
avoin ranta-alue varataan nurmikentäksi, jota voi käyttää erilaisiin 
peleihin ja leikkeihin.

Rauhalahteen rakennettava eripituisten ulkoilureittien verkosto kyt-
keytyy Jynkkään rakennettavan uuden alakoulun lähiliikuntapaik-
koihin. Koulun pihalle rakennetaan pelikentät erilaisia pallopelejä 
varten sekä kiipeily- ja skeittipaikat. Pelikentät toimivat talvisin luis-
telukenttinä. Kivilammen eteläpäässä oleva suojeltu myllyrakennus 
kunnostetaan kesäkahvilaksi, joka samalla toimii alueen historiasta 
kertovana ulkoilmamuseona.

Rauhalahden kevyen liikenteen yhteydet varmistetaan turvallisilla 
reiteillä alueen sisällä, sieltä keskustaan ja Jynkän alakoululle. Uusi 
kevyen liikenteen reitti Rauhalahdesta Jynkkään sijoittuu alueen 
kaakkoiskulmaan entisen perhepuiston alueelle. Toinen uusi kevyen 
liikenteen reitti alueelta Kolmisopen ja keskustan suuntaan sijoittuu 
lounaisosaan lähelle Rauhalahdentien ja Kartanonkadun risteystä. 
Kevyen liikenteen rungon muodostaa jatkossakin Rauhalahdentien 
ja Kartanonkadun viertä kulkeva pääreitti, josta on kattavat yhte-
ydet Kuopion keskustan suuntaan ja Kolmisoppeen päin. Kevyen 
liikenteen verkkoa täydentävät edellä mainitut ulkoilureitit.
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Alueleikkaus Jynkän palveluasumisen korttelista 1:500

Havainnekuva Jynkän palveluasumisen korttelista

Havainnekuva Rauhalahden pientalokorttelista
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Esimerkkikorttelit:   
Kerrostalojen kortteli =4739m2   
Kerrostalot =6880m2  

Kiinteistön huolto =100m2  
E
k
=1,47  
Yhteispiha= 937  m2  
Asunnot=72 kpl, 30-85 m2

Esimerkkikorttelit:   
Kerrostalojen kortteli =8588m2   
Kerrostalot =14424m2  

Kiinteistön huolto =200m2  
Pysäköinti =3703 m2  
E
k
=2,1  
Yhteispiha= 1676  m2  
Asunnot=135 kpl, 30-90 m2

Esimerkkikorttelit:   
Sekakortteli1 =7600m2   
Town house-talot =2260m2   
Kerrostalot= 6378 m2  

Kiinteistön huolto =50m2  
E
k
=0,46  
Yhteispiha= 1200  m2  
Asunnot=99 kpl, 30-143 m2

Esimerkkikorttelit:   
Sekakortteli2 =7638m2   
Town house-talot =1654m2  

Kerrostalot = 6222m2  

Pysäköintilaitos =3705m2  
E
k
=1,2  
Yhteispiha= 2000  m2  
Asunnot=88 kpl, 30-143 m2

Rauhalahden pientalokorttelit

Rauhalahdessa pientalokorttelit muodostuvat town house -taloista ja kytke-
tyistä pientaloista. Kytketyistä pientaloista muodostuvia alueita on Kuopiossa 
rakennettu ja rakenteilla Rypysuolle, mutta town house -tyyppisiä kaupunki-
taloja Kuopiossa ei ole. Tiivistä ja matalaa asuinaluetta on Kuopiossa viime 
vuosikymmeninä rakennettu Saaristokaupunkiin. Näin ollen tiivis kaupunki-
mainen pientaloalue herättänee kiinnostusta.

Kytketyt pientalot ja town house -talot ovat molemmat 2- 2 1/2 -kerroksisia. 
Molemmat rakennustyypit ovat satulakattoisia, ja ne on suunnattu niin, että 
niiden kattoja voidaan hyödyntää aurinkoenergian keräämiseen. Laskennal-
linen asukasmäärä pientaloissa on noin 270 asukasta. Pientalokortteleissa 
asunnoilla on yksityiset pihat sekä yhteinen piha-alue korttelin keskellä. Toi-
sessa pientalokorttelissa yhteispihalla on viljelypalstoja. Toisen korttelin yh-
teispihalla on kuntorata, jota reunustavat marjapensaat ja hedelmäpuut. 

Town house -talot ovat 5 tai 5,5 metriä leveitä. Asuntojen edessä on pieni 
etupiha, joka erottaa rakennuksen pihakadusta. Kadunpuoleiselta julkisivulta 
rakennusten sisääntuloa on sisäänvedetty. Tätä sisääntulosyvennystä pystyy 
hyödyntämään polkupyörien ynnä muiden ulkoiluvälineiden säilytykseen. Ta-
kapihan pituus on 5,5 metriä.

Kytketyt pientalot yhdistyvät toisiinsa siipirakennusten kautta. Nämä yhden 
kerroksen korkuiset siipiosat ovat pinta-alaltaan 12- 15 m2, ja ne voidaan 
muuttaa varastotiloiksi, työhuoneiksi tai yksiöiksi. Asuntokohtaisten takapi-
hojen pituus on noin 6 m.

Kummassakaan pientalotyypissä ei ole autotallia tai -katosta, koska pysä-
köinti on koko alueella keskitetty pysäköintitaloihin, ja koska alue on hyvien 
joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen yhteyksien päässä palveluista. Auton ly-
hytaikainen pysäköinti tontilla on mahdollista. Tarvetta auton omistamiseen 
vähentää myös asukkaiden käytössä olevat yhteiskäyttöautot. Auton hankki-
misinnokkuutta voidaan hillitä tekemällä pysäköinnistä kallista sekä rajoitta-
malla pysäköintipaikkojen määrää.

Rauhalahden kerrostalo- ja townhousekorttelit

Rauhalahden kerrostaloista ja town house -taloista muodostuvat korttelit 
sijoittuvat alueen reunoille. Viisikerroksisten kerrostalojen maantasokerrok-
sessa on työtiloja ja asuntoja, talopesula ja kuntosali. Kattokerroksessa ovat 
asukasvarastot, saunaosastot sekä viher- / kasvihuoneet. Town house –talot 
ovat vastaavia kuin pientalokortteleissa. Town house –talojen yksityispihat 
rajoittuvat kerrostalojen yhteispihoihin. Näillä suojaisilla sisäpihoilla sijaitse-

vat puutarhapalstat, lasten leikkipaikat ja hulevesien keräysaltaat. Kerättyjä 
hulevesiä käytetään puutarhapalstojen kasteluun. Varsinaista oleskelualuetta 
ei yhteispihalla ole leikkipaikkojen ja puutarhapalstojen viereisiä istuskelu-
paikkoja lukuun ottamatta. Pihoille istutettavat kasvit ovat pääasiassa hyö-
tykasveja – marjapensaita ja hedelmäpuita. Pihan eri toiminnot on erotettu 
toisistaan istutuksin. Puutarhapalstat muodostuvat pääasiassa lavakauluksiin 
tehdyistä kohopenkeistä. Osa lavakauluksista voidaan korvata kasvihuoneil-
la, jotka pimeinä vuodenaikoina valaisevat lyhtyjen tapaan piha-aluetta. Sisä-
pihoilla sijaitsevat hulevesien keräysaltaat toimivat viljelysten kastelualtaina 
ja talvisin ne voidaan jäädyttää lasten luistelukentiksi.

Kerrostalot ja pysäköinti 

Viisikerroksisista kerrostaloista muodostuvat korttelit sijoittuvat Kartanonka-
dun varteen. Alueen sisääntulon molemmin puolin sijaitsevien kerrostalojen 
sekä aukion sivulla olevan kerrostalon katutason kerrokset on varattu liiketi-
loiksi. Näihin voi sijoittua esimerkiksi pieni elintarvikemyymälä tai -kioski sekä 
asukkaiden hyvinvointia tukevaa palveluliiketoimintaa. Muutoin maantasoker-
roksiin on sijoitettu osa ulkoiluvälineiden säilytystiloista, työtiloja ja asuntoja, 
talopesula, askartelutilat ja kuntosali. Kattokerroksessa ovat asukasvarastot, 
saunaosastot sekä viher- / kasvihuoneet. Kerrostalokortteleiden sisäpihoil-
la sijaitsevat puutarhapalstat, leikkipaikat, jätteenkeräyspisteet sekä pyörä-
varastot. Myös näissä kortteleissa pihan kasvillisuus muodostuu pääasiassa 
hyötykasveista, joita kastellaan katoilta kerättäviltä sadevesillä. Piha-alueelta 
kerättävät hulevedet johdetaan sadevesiviemäriin.

Robottipysäköintilaitokset sijaitsevat näissä kerrostalokortteleissa. Koska 
alue on monipuolisten palvelujen lähellä, hyvien kevyen ja joukkoliikenneyh-
teyksien päässä, on autopaikkojen mitoitus normaalia asuntoaluetta niukempi 
(kerrostalot 150 ap/k-m2 ja kytketyt pientalot 0,9 ap/asunto). Rauhalahden 
alueen katuverkko suunnitellaan myös kevyttä liikennettä silmällä pitäen. Au-
tojen tilapäispysäköinti huoltoajoa varten on mahdollista town house - talois-
sa rakennusten eteen. Muutoin kortteleihin on varattu muutamia autopaik-
koja hetkelliseen pysäköintiin sekä liiketiloissa asioivia varten. Mahdollinen 
robottipysäköintilaitoksen tyyppi voisi olla esim. Multiparker 740, jota val-
mistaa saksalainen Wöhr. Ensimmäinen robottipysäköintilaitos valmistui YIT:n 
rakentamana Lahteen loppuvuonna 2014, ja sitä on koekäytetty vuoden 2015 
aikana.  Ulkomailla robottipysäköintilaitoksista on runsaasti kokemuksia. 
Konsulttiyritys Ramboll Oy on tutkinut Oulun kaupungin toimeksiannosta ro-
bottipysäköintiratkaisuja. Selvityksen mukaan keskustan yleiseen pysäköin-
tikäyttöön robottiparkkilaitosta ei suositella sen hitauden sekä rakennus- ja 
käyttökustannusten takia. Asunto- ja työpaikkapysäköintinä robottiparkki voi 
tulla kyseeseen esimerkiksi siinä tapauksessa että käytettävissä oleva tila ei 
mahdollista normaalia pysäköintilaitosta.
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Kivilampi

Uudet pysäkit

Uusi ulkoilureittiä

Jäte

Kivilammen
mylly

Kuntorata ja
hedelmäpuut

PP

Lumet

Hiekkaranta

Rannan raivaus ja
ruoppaus

Uusi puusilta
ulkoilureittiä
varten

Uusi
ulkoilureitti,rakenn
etaan puisena
laiturina osittain
veden päälle

Townhouset
II-II1/2
950 m2

Jääkiekkokaukalo

Lu
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Lumet

Jäte

Jäte

Jäte
Townhouset
II-II1/2
720 m2

Townhouset II-II1/2
710 m2
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Lumet
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3 ap

AK V
1320 m2
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Leikki
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10 ap

Viljely
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Viljely

Townhouset
II-II1/2
1070 m2

Townhouset
II-II1/2
600 m2

Townhouset
II-II1/2
950 m2
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P

AK V
4460 m2

AK V
3820 m2

Robottipysäköinti

Wöhr, Multiparker 740

Kytketyt pientalot
II-II1/2
1690 m2

Kytketyt pientalot
II-II1/2
1700 m2

AK V
+liiketilat
3640 m2

AK V
+liiketilat
3240 m2

AK V
38220m2

AK V
2880 m2

PP

Jäte

AK V
2400 m2

AK V1/2
3500 m2

AK V
1980 m2

Robottipysäköinti
Wöhr, Multiparker
740

AK V+liiketilat
2840 m2

Kytketyt pientalot

II-II1/2
1130 m2

Townhouset II-II1/2
480 m2

Townhouset II-II1/2
480 m2

Townhouset
II-II1/2
600 m2

Kerrosalat : 
- Hybridikerrokset (asuin-, liike-, työtilat): 9342 k-m2  
- Asuinkerrostalot: 37 402 k-m2   
- Asuinpientalot: 11 070 k-m2  
- Asunnon keskikoko kerrostaloissa: 85 m2  
- Asunnon keskikoko asuinpientaloissa: 130 k-m2         
- Asuntoja kerrostaloissa: 440 kpl  
- Asuntoja asuinpientaloissa 80 kpl  
- Uusia asukkaita kerrostaloissa 835 ja asuinpientaloissa 
272. 

Rauhalahden aluetehokkuus on E = 0,65. Se on määritetty 
alueelle, jota rajaavat Kartanonkatu, Rauhalahden leirin-
täalue, Kivilampi ja Rauhalahdentie.Korttelitehokkuudet 
Rauhalahdessa vaihtelevat 0,3 - 2,19. Pysäköinnin las-
kennallinen tilantarve  Rauhalahdessa on 331 autopaik-
kaa, joka on jaettu kahteen pysäköintilaitokseen. Robot-
tipysäköintilaitoksen mitoituksen perusteella kummakin 
laitoksen kerrosluvuksi saadaan neljä.

Alueleikkaus Rauhalahdesta 1:500

Esimerkkikorttelit:   
Kytkettyjen pientalojen kortteli =9917m2  
Kytketyt  pientalot  =2824m2 

Kiinteistön huolto =56m2  
E
k
=0,29  
Yhteispiha= 3860  m2  
Asunnot=20 kpl, 140-143 m2

Kytkettyjen  pientalo-
jen ja town house-talo-
jen kortteli = 7870 m2  
Kytketyt  pientalot=1700m2 
Town houset = 2610 m2 
Kiinteistön huolto =84 m2 
E
k
=0,56  
Yhteispiha = 2310 m2  
Asunnot = 34, 112-143 m2Mittakaava 1:1000
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