
APOLI KAUPUNKIKÄVELYJÄ 

Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman (APOLI) laadintaan liittyvillä opastetuilla 
kaupunkikävelyillä tutustutaan arkkitehtuuriin ja kaupunkirakennustaiteeseen. Kä-
velyt kestävät noin puolitoista tuntia. 

APOLI-kaupunkikävelyjen tarkoituksena on avata pintaa syvemmältä kaikille, niin kuntalai-
sille, alan ammattilaisille, turisteille kuin muillekin asiasta kiinnostuneille Kuopion kaupunki-
rakennustaiteen ja arkkitehtuurin helmiä. Monesti kohteet avautuvat aivan uudella tavalla, 
kun asiantuntijat kertovat taustoista, syntyhistoriasta ja siitä, kuinka kohteet liittyvät laa-
jempaan kaupunkikuvaan, kaupunkiympäristöön ja kaupunkirakenteeseen. 

Kävelyillä pyritään tuomaan esille Kuopion kaupunkiympäristön parhaita puolia ja keskei-
siä tavoitteita, joilla nykytilanteeseen on päästy. Kävelyillä tutustutaan myös siihen, kuinka 
kohteet linkittyvät APOLI:n keskeisiin tavoitteisiin, joita ovat kaupunkikuvan ominaispiirtei-
den ymmärtäminen ja vahvistaminen, erityyppisten kaupunkiympäristöjen tunnistaminen, 
kaupunkiympäristön ja arkkitehtuurin laadun edistäminen sekä monipuolisen kaupunkiym-
päristön ja kaupunkirakennustaiteen edistäminen. 

Jo olemassa oleva APOLI on osoittautunut käyttökelpoiseksi ohjeeksi, joka on lisännyt 
erityyppisten kaupunkijärjestelmien tunnistamista sekä hyvän kaupunkiympäristön ja arkki-
tehtuurin arvostamista. APOLI:n yksi keskeisimpiä laadun edistämisen instrumentteja on 
esimerkiksi yleisten arkkitehtuurikilpailujen järjestäminen ja niiden kautta toteutettu laaduk-
kaampi kaupunkiympäristö tai yksittäinen kohde.  

APOLI-kävelyjen lomassa on tarkoitus tuoda esille myös se, mitä kaupungin panostus laa-
dukkaaseen arkkitehtuuriin ja kaupunkiympäristöön asukkaille merkitsee.  

Kauppakeskus Apajan / Salacavalan sisäänkäynti torilla, syksy 2013. Kuvaaja: Soile Nevalainen. 



KAUPUNKIKÄVELY 1 

Kuopion satama-aluetta ja Maljalahden seutua esitellään ja arvioidaan satama – maljalahti käve-
lyllä 6.6. Oppaina ovat yliarkkitehti Leo Kosonen, asemakaavapäällikkö Martti Lätti ja kaavoi-
tusarkkitehti Matti Asikainen. Kierros alkaa klo 18 Raninin Myllyn edestä Satamakadulta. 

Kuopion satamassa sijaitsevaan Oy Gust. Raninin vanhan kiinteistön korjaus- ja uudisrakentamiskohde, toukokuu 
2016. Kuvaaja: Jouni Pekonen. 

Panoraama satamasta 2013. Kuvaaja: Vicente Serra. 

Sataman uusi Cafe Satama 2013. Kuvaaja: Matti Asikainen. 



KAUPUNKIKÄVELY 2 

Savilahden uudistuvan kaupunginosaan ja sen suunnitteluun pääsee tutustumaan ja osallistumaan 
Savilahti-kävelyllä 16.6. Oppaina ovat asemakaavapäällikkö Martti Lätti ja Savilahti-projektista 
kaupunkisuunnittelun projektipäällikkö Mari Piipponen. Kierros alkaa klo 18 Studentian edestä, 
rannan puolelta (Yliopistonranta 3). 

Ilmakuva Savilahdesta: Ilmakuva-aineisto © Lentokuva Vallas Oy 2015 

Kuva Savilahti-projektin nettisivuilta: http://www.savilahti.com/ 



KAUPUNKIKÄVELY 3 

Uutta Pihlajalaakson kaupunginosaa sekä lähiöuudistusta ja joukkoliikennekaupungin suunnittelua 
esitellään Inkilänmäki – Pihlajanlaakso kävelyllä 9.8. Oppaina ovat yliarkkitehti Leo Kosonen ja 
kaavoitusarkkitehti Virpi Lindell. Kierros alkaa klo 18 Itä-Puijon asukasyhdistyksen ylläpitämän Täti-
lä-talon edestä (Inkiläntie 7b). 

Näkymä Pihlajalaakson Ruutikellarinkadulle Inkilänmäen rinteeltä, toukokuu 2016. Kuvaaja: Jouni Pekonen. 

Näkymä Pihlajalaakson uudiskohteisiin, toukokuu 2016. Kuvaaja: Jouni Pekonen. 



KAUPUNKIKÄVELY 4 

Keskustan suojelukaavahankkeita ja niiden suunnittelua esitellään suojelukaava-kävelyllä 23.8. 
Oppaina ovat asemakaavapäällikkö Martti Lätti ja yli-indententti Tapio Laaksonen. Kierros alkaa 
klo 18 Kuopion kaupunginteatterin edestä. 

Näkymä uudistettuun kaupunginteatteriin 2015. Kuvaaja: Jouni Pekonen. 

Näkymä uudistettuun kaupunginteatteriin 2015. Kuvaaja: Vicente Serra. 



Näkymä Sairaalakadun RKY alueelle Valkeisen vastarannalta, lokakuu 2014. Kuvaaja: Jouni Pekonen. 




