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TIETOPAKETTI SYVÄNNIEMESTÄ
1. Syvänniemen sijainti ja taustaa
Syvänniemi sijaitsee n. 32 km eli vajaan puolen tunnin ajomatkan päässä Kuopion
keskustasta, kauniin Kuttajärven rannalla.
Syvänniemi on ollut vireä teollisuustaajama vielä 1800- luvun loppupuolen rautamalmimasuunin ja vuoteen 1932
saakka toimineen Saastamoisen lankarullatehtaan ansiosta. Vuosikymmenien
hiljaiselon jälkeen Syvänniemi on noussut uuteen vahvaan kasvuun 1980-luvun
alusta saakka.
2. Palvelut
Syvänniemellä on kauppa, matkahuollon palvelupiste, maaseutuhotelli, kesäteatteri,
kylätalo Hermanni, kirkko, pappila sekä tsasouna. Kylällä järjestetään kyläkierroksia,
joissa kerrotaan alueen huikeasta historiasta, nykypäivästä sekä tulevaisuuden visioista. Liikuntapaikkoja kylällä on urheilukenttä, Beach-Volley- ja tenniskentät, uimaranta
ja pienvenesatama, kyläyhdistyksen ylläpitämä 3km:n valaistu liikuntareitti ja myös
laajempi latuverkosto sekä retkeily- ja kelkkailureitistöt. Lisäksi kylällä on monipuolista
pienyritystoimintaa ja mm. erilaisia etäpalveluja.
3. Asukkaat
Asukkaita Syvänniemellä on tällä hetkellä noin 650 henkeä eli n. 125 taloutta. Yleiskaavan mukaisia tontteja on 42 kpl ja kaavoitettuja tontteja on jäljellä 4 kpl. Asukasmäärä on viime vuosina kasvanut tasaisesti. Merkittävä määrä asukkaista koostuu
lapsiperheistä, joista käydään töissä Kuopion keskustan suunnalla.
4. Alakoulu
Syvänniemen Kemppaanmäen alakoululla on oppilaita lähes 80, luvussa on mukana
esiopetus. Alueen toinen koulu Koskenkylän koulu lakkautettiin 2008. Koskenkylän
koulussa oli lakkautushetkellä 33 oppilasta. Yhteensä Syvänniemenen alueella on oppilaita yli 100, mutta osa näistä on sijoitettu Koskenkylän koulun lakkauttamisen jälkeen kirkonkylälle, koska Kemppaanmäen koulu on ollut käytännössä täysi.
5. Päiväkoti
Syvänniemellä päivähoito toimii Pappilan päiväkodissa, jossa on lapsia yhteensä n.
20. Nyt osa on sijoitettu muihin lähialueen päiväkotipisteisiin. Koska työmatkaliikenne
suuntautuu paljolti Kuopion keskustaan, on päiväkodin oltava joko Syvänniemen kylällä tai sitten työmatkan varrella

6. Maakuntakaava
Syvänniemen kylä on maakuntakaavan kehitettäviä kyliä. Maankäytössä pyritään kehittämään erityisesti tieakselia Karttula-Kuopio. Pihkainmäen ja Syvänniemen vetovoimaisuus kasvaa, kun uudet merkittävät yritys- ja palvelualueet valmistuvat Pitkälahteen, Pieneen Neulamäkeen ja Matkukseen. Asukasluvun osalta Syvänniemen lisäyksen arvioidaan olevan + 300 henkeä

Maakuntakaavan pitäisi ohjata tulevaisuudessa merkittävimmät panostukset LänsiKuopion alueella nimenomaan Syvänniemen ja Pihkainmäen kehittymisen tukemiseen (esim. kaavoittaminen ja tiestön parantaminen).

Ote Karttulan ja Kuopion kuntaliitoksen vaikuttavuusselvityksestä

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 2 momentin mukaan viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä
vaikeuteta kaavan toteuttamista.

7. Koulu / monitoimikeskus
Syvänniemen kehittymisen kannalta olennaisinta
olisi alakoulun ja päiväkodin säilyminen kylällä.
Tietäen kaupungin taloustilanteen, kylällä nähdään koulun kunto ja toimivuus riittäväksi vielä
useita vuosia eteenpäin, paljon parempana vaihtoehtona kuin lasten kuskaaminen muualle.
Pitemmälle tulevaisuutta ajatellen nykyiset koulun tilat ovat vanhat, riittämättömät ja osin väärässä paikassa. Kylällä on valmiiksi kaavoitettu
paikka koululle. Kylällä on kehitelty ajatusta Monitoimikeskuksesta kyseiselle tontille, johon voisi
sijoittua alakoulu, esikoulu, päiväkoti, liikunta- ja
harrastustiloja. Tontin vieressä on erinomaiset
maastot päiväkodin, koulun ja muiden kyläläisten kunto- ja virkistyskäyttöön.
Kuopion kaupunginvaltuusto päätti 26.9.2011 rakentaa Syvänniemelle uuden koulun
1.-6. luokkien oppilaille. Koulun rakentaminen sidottiin päätöksessä nykyisen Kemppaanmäen koulun elinkaareen - uusi koulu rakennetaan ennen vanhan koulun lakkauttamista.
8. Aluelämpökeskus
Monitoimikeskuksen yhteyteen on ajateltu kotimaisella polttoaineella toimivaa lämpökeskusta, joka palvelisi monitoimikeskuksen lisäksi myös alueen muita rakennuksia
mm. kirkkoa, Hermannitaloa, lähialueen asuinrakennuksia sekä yritystiloja.
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9. Lisätietoja
Arvoisat päättäjät, virkamiehet ja muut asioihin vaikuttavat tahot, tervetuloa tutustumaan aktiiviseen, monipuoliseen kyläämme. Esittelemme sitä mielellämme.
Lisätietoja antaa Syvänniemen kyläyhdistyksen pj Ilpo Tolonen (puh. 040 5914204,
s.posti: tolonenilpo@gmail.com).

