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Lääkealan toimijoiden valvonta

Jakelussa mainitut

Päätös apteekin perustamisesta Kuopion kaupungin keskustan (1.) apteekkien sijaintialueelle

Päätös
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (myöhemmin myös Fimea) on
tänään tekemällään päätöksellä päättänyt perustaa Kuopion 14. apteekin.
Kuopion 14. apteekin tulee sijaita Kuopion kaupungin keskustan (1.)
apteekkialueella.
Samalla päätöksellä Fimea muuttaa päätöstä apteekkien sijoittumisesta
Kuopion kaupunkiin (Dnro 002458/06.08.00.00/2017; 19.4.2017) siten, että
Kuopion kaupungin keskustan (1.) apteekkialueelle sijoittuu aiemman
päätöksen mukaisten apteekkien (Kuopion 1.-8. apteekit ja Kuopion 10.
apteekki) lisäksi Kuopion 14. apteekki (liite 1).
Asian käsittely viranomaisessa
Taustaa
Fimea on 19.4.2017 tekemällä päätöksellään päättänyt, ettei se perusta
sivuapteekkia Männistön kaupunginosaan Kuopion kaupunkiin.
Päätöksessä todettiin, että Fimean arvion mukaan Kuopion kaupungin
keskustan (1.) apteekkialueella on tarvetta apteekkipalveluille, minkä
vuoksi Fimea ryhtyi toimenpiteisiin itsenäisen apteekin perustamiseksi.
Kuuleminen
Fimea on 19.4.2017 päivätyllä kuulemiskirjeellä pyytänyt Kuopion
kaupungilta ja Kuopion kaupungissa apteekkiliikettä harjoittavilta
apteekkareilta sekä Itä-Suomen yliopiston apteekilta lausuntoja
apteekkiliikkeen perustamisesta Kuopion kaupungin keskustan (1.)
apteekkien sijaintialueelle. Kuulemiskirje lähetettiin tiedoksi myös Kuopion
naapurikunnissa apteekkiliikettä harjoittaville apteekkareille.
Lausunnot tuli toimittaa Fimean kirjaamoon viimeistään 26.5.2017.
Kuulemiskirjeessä todettiin, että lausuntojen antamatta jättäminen ei estä
asian ratkaisemista.
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Annetut lausunnot
Lausuntonsa asiassa antoivat Kuopion kaupunki sekä Kuopion 3., 5., 6., 7.,
8., ja 10. apteekin apteekkarit.
Kuopion kaupungin lausunto
Kuopion kaupunki puoltaa apteekin perustamista Kuopion kaupungin
keskustan (1.) apteekkien sijaintialueelle.
Muut lausunnot
Kuopion 6. apteekin apteekkari Petra Vidgren kannattaa uuden
apteekkitoimipisteen perustamista edellyttäen, että sen sijaintialueeksi
määrätään Kuopion 5. apteekkialue Itkonniemi-Männistö-Linnanpelto.
Vidgrenin mukaan lääkehuolto toimii Kuopiossa hyvin Itkonniemi-MännistöLinnanpelto-alueen asukkaiden tyytymättömyyttä lukuun ottamatta.
Lausunnossa todetaan, että Kuopion keskustan apteekkien sijaintialueen
reseptuurin kasvu ei kerro alueella vakituisesti asuvien ihmisten lääkkeiden
käytön kasvusta tai lisääntyneestä apteekkipalvelujen tarpeesta, koska
esimerkiksi KYS:sta kotiutettavat potilaat ja ympäröivän maaseudun
asukkaat asioivat myös alueen apteekeissa muun asioinnin yhteydessä.
Kuopion 7. apteekin apteekkari Ulla Lammi toteaa lausunnossaan, että
Kuopion kaupungin Männistön kaupunginosan asukkaiden
apteekkipalvelujen turvaamiseksi tulee perustaa apteekki. Lammi jatkaa,
että perustettavaa apteekkia varten Fimean tulee määritellä uusi
apteekkialue, joka erotetaan nykyisestä 1. apteekkialueesta omaksi
erilliseksi alueeksi. Lammin näkemyksen mukaan proviisoreille myönnetyt
apteekkiluvat ja siihen määritellyt sijaintialueet ovat taanneet apteekkien
säilymisen pienilläkin paikkakunnilla ja kaupungin lähiöissä. Lausunnon
mukaan tämän on mahdollistanut proviisorien ammatillinen urakierto
apteekkarina.
Muut lausunnon antaneet apteekkarit vastustavat uuden apteekin
perustamista.
Kuopion 3. apteekin apteekkari Ulla-Riitta Savolainen ei näe aiheelliseksi
puoltaa Fimean esitystä apteekin perustamisesta Kuopion kaupungin
keskustan (1.) alueelle. Hänen mukaansa uuden perustettavan apteekin
todennäköisin sijoittumispaikka olisi Kuopion torialue, jossa hänen
mukaansa on tällä hetkellä suurin ”markkinarako”. Toinen mahdollinen alue
uudelle apteekille voisi olla Etelä-Kuopion alueella saaristokaupunki tai
Matkuksen alue. Savolainen toteaa myös, että Männistön seudulle on
lähitulevaisuudessa tulossa lisää asutusta ja uusia kauppakeskuksia, jolloin
jonkun jo Kuopiossa toimivan apteekin siirtyminen Männistöön tai
Männistön välittömään läheisyyteen (esim. Kuopion Portti) on erittäin
todennäköistä. Lisäksi Savolainen esittää näkemyksiään Kuopion
keskustan apteekkialueella vuosittain toimitettujen lääkemääräysten
lukumääristä ja niiden kasvusta.
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Kuopion 5. apteekin apteekkari Jukka Koistisen mielestä Kuopion
kaupungin keskustan (1.) apteekkialueelle ei ole tarvetta perustaa uutta
itsenäistä apteekkia. Koistisen mukaan on todennäköistä, ettei perustettava
apteekki sijoitu Kuopion Männistön kaupunginosaan. Tämän vuoksi hän
esittää, että perustettavalle apteekille tulisi asettaa sijaintialueeksi
Männistön, Linnanpellon ja Itkonniemen alue. Koistisen näkemyksen
mukaan perustettavalla apteekilla olisi merkittävät vaikutukset alueen
apteekkien ja sivuapteekkien kannattavuuteen. Koistinen tuo
lausunnossaan esiin, että apteekeista vuosittain toimitettujen
lääkemääräysten lukumäärää nostaa merkittävästi annosjakeluostokertojen
lisääntyminen.
Kuopion 8. apteekin apteekkari Pekka Kaukonen toteaa, että Kuopion 1.
apteekkialueella on saatavilla riittävästi ja kattavasti apteekkipalveluita, eikä
siten tarvetta uuden apteekin perustamiselle ole olemassa. Kaukosen
mukaan nykyisellä Kuopion apteekkiverkostolla voidaan taata riittävät
lääkevarastot ja pitkät aukioloajat, jolloin kuopiolaiselle taataan parhaat
apteekkipalvelut nykyisten apteekkien toimesta. Lausunnossa todetaan
myös, että haluttaessa turvata jonkin tietyn asuinalueen apteekkipalvelut
pitäisi se rajata omaksi apteekkialueeksi. Kaukonen toteaa myös, että kun
mahdollisesti perustettava apteekki voi sijaita vapaasti koko
apteekkialueella, niin uuden apteekin perustaja voi valita sijaintialueeksi
jonkin toisen kaupunginosan kuin Männistön.
Kuopion 10. apteekin apteekkari Harri Rehnberg ei katso tällä hetkellä
olevan tarvetta perustaa Kuopioon uutta itsenäistä apteekkia. Rehnbergin
mukaan mahdollinen uusi perustettava apteekki olisi uhka alueella jo
ennestään toimiville pienille apteekeille, niiden aukioloajoille ja
mahdollisuudelle ylläpitää kattavaa lääkevarastoa. Rehnberg perustelee
kielteistä kantaansa alueen apteekeista vuosittain toimitettujen
lääkemääräysten lukumääriin liittyvillä seikoilla.
Perustelut
Sovellettava lainsäädäntö
Lääkelain (395/1987) 39 §:n mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten,
että väestö, mikäli mahdollista, voi vaikeudetta saada lääkkeitä.
Lääkelain 41 §:n 1 momentin mukaan kunnan tehtävänä on Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen pyynnöstä tarvittaessa arvioida alueen
apteekkipalveluiden toimivuutta, sijoittumista ja riittävyyttä.
Lääkelain 41 §:n 2 momentin mukaan uuden apteekin perustamisesta
kuntaan tai sen osaan päättää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
lääkkeiden saatavuuden sitä edellyttäessä. Päätös tehdään keskuksen
omasta tai asianomaisen kunnan aloitteesta. Lääkkeiden saatavuutta
arvioitaessa on otettava huomioon alueen väestömäärä, alueella jo olevat
apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuollon palvelujen sijoittuminen.
41 §:n 4 momentin mukaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
on kuultava asianomaista kuntaa ennen uuden apteekin perustamista
koskevan päätöksen tekemistä.
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Lääkelain 40 §:n 1 momentin mukaan apteekkilupa myönnetään tietyn
apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnassa tai sen osassa.

Apteekkipalveluiden tarve Kuopion kaupungin keskustan apteekkien sijaintialueella
Alueen väestömäärä
Kuopion keskustan alueella asuu noin 91 800 asukasta, kun koko
kaupungin asukasluku on noin 118 000. Kaupungin väestömäärä on
kasvanut huomattavasti erityisesti viime vuosina tapahtuneiden
kuntaliitosten johdosta. Vuonna 2016 väestönmuutos on ollut + 0,8 % (noin
900 henkilöä).
Kuopion kaupungin väestöennusteen mukaan Kuopion kantakaupungin
alueen väestömäärän odotetaan kasvavan noin 7000 henkilöllä vuoteen
2025 mennessä. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Kuopion entisten
kuntakeskusten ja maaseutualueiden (mm. Etelä-Kuopion kylät,
Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä ja Maaninka) yhteenlasketun väestölisäyksen
odotetaan olevan noin 750 henkilöä vuoteen 2025 mennessä.
Ennusteen mukaan kasvua Kuopion kaupunkialueella on odotettavissa
erityisesti
- ydinkeskustaan ja sen lähialueille (noin 2000 henkilöä)
- koilliselle alueelle (noin 1200 henkilöä)
- kaupunginosiin Savilahti, Neulamäki, Särkiniemi-Särkilahti, Levänen ja
Jynkkä (noin 1100 henkilöä) sekä
- eteläiselle kaupunkialueelle (noin 2000 henkilöä).
Alueen apteekkipalvelut
Yhteensä Kuopiossa toimii kolmetoista apteekkia ja viisi sivuapteekkia sekä
Itä-Suomen yliopiston apteekki. Näistä yhdeksän apteekkia sekä ItäSuomen yliopiston apteekki sijaitsevat Kuopion keskustan alueella. Lisäksi
keskustan alueella toimivat Neulamäen sivuapteekki Neulamäen
kaupunginosassa ja Jynkän sivuapteekki Jynkän kaupunginosassa.
Apteekkitiheys koko Kuopion alueella on tällä hetkellä noin 6200 asukasta
apteekkitoimipistettä (apteekit ja sivuapteekit) kohden. Kuopion keskustan
alueella apteekkitiheys on noin 7650 asukasta apteekkitoimipistettä
kohden. Keskimääräinen apteekkitiheys koko maassa on noin 6700
asukasta/apteekkitoimipiste.
Kuopion keskustan alueen apteekkitoimipisteistä vuosittain toimitettujen
lääkemääräysten lukumäärä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana
noin 212 200 kappaleella ja viimeisen 10 vuoden aikana noin 384 600
kappaleella. Tarkasteltaessa vain itsenäisiä apteekkeja alueen apteekeista
toimitettiin keskimäärin noin 116 600 lääkemääräystä apteekkia kohden
vuoden 2016 aikana. Kaikista suomalaisista apteekeista toimitettiin
keskimäärin noin 90 100 lääkemääräystä itsenäistä apteekkia kohden
vuoden 2016 aikana.
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Männistön sivuapteekkilupahakemuksen käsittelyn yhteydessä Kuopion
kaupunki on tuonut lausunnossaan esiin, että Männistön kaupunginosassa
toimineen apteekin muutettua toiseen liikepaikkaan, Männistön alueelle on
jäänyt iso aukko apteekkipalvelujen osalta. Lausunnossa todetaan myös,
että Kuopion kaupunki on saanut asukkailtaan huolestuneita kannanottoja
apteekkipalveluiden saatavuudesta Männistön alueella. Myös Fimeaan on
tullut useita asiakasyhteydenottoja liittyen apteekkipalveluiden
lisäämistarpeisiin Männistön alueella.
Kukaan Kuopion kaupungin keskustan (1.) apteekkialueella apteekkiliikettä
harjoittavista apteekkareista ei ole ilmoittanut halukkuudestaan siirtää
apteekkiaan Männistön kaupunginosaan.
Terveydenhuollon palvelujen sijoittuminen
Kuopion kaupungissa toimii kahdeksan terveysasemaa, jotka sijaitsevat
Kuopion keskustassa (pääterveysasema), Petosen kaupunginosassa
(Pyörön terveysasema) sekä Juankosken, Karttulan, Maaningan, Nilsiän,
Riistaveden ja Vehmersalmen kuntakeskuksissa. Yhteinen
terveyskeskuspäivystys on järjestetty Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
(os. Puijonlaaksontie 2, Kuopio). Sen lisäksi Kuopiossa toimii useita
yksityisiä terveydenhuollon palveluiden tuottajia muun muassa eri puolilla
keskusta-aluetta.
Yhteenvetoa apteekin perustamisedellytyksistä
Fimean näkemyksen mukaan Kuopion kaupunkiin tulee perustaa apteekki,
koska lääkkeiden saatavuus sitä edellyttää. Lääkkeiden saatavuutta
arvioitaessa on otettu huomioon edellä kuvatulla tavalla alueen
väestömäärä, alueella jo olevat apteekkipalvelut ja muiden
terveydenhuollon palvelujen sijoittuminen.
Fimea toteaa alueen väestömäärästä, että koko Kuopion kaupungin
väestömäärä on kasvanut. Väestöennusteen mukaan erityisesti
kantakaupungin alue kasvaa tuhansilla asukkailla vuoteen 2025 mennessä
kasvun sijoittuessa useaan kaupunginosaan. Fimealla ei ole syytä epäillä
väestöennustetta erityisesti jo toteutunut väestönkasvu huomioiden.
Alueella jo olevista apteekkipalveluista Fimea toteaa, että alueella on
asukkaita apteekkitoimipistettä kohden enemmän kuin koko maassa
keskimäärin. Uuden apteekin perustamisen jälkeenkin apteekkitiheys
Kuopion keskustan alueella on noin 7060 asukasta/apteekkitoimipiste, kun
koko maan keskiarvo on noin 6700 asukasta/apteekkitoimipiste. Lisäksi
Kuopion kaupungin väestöennusteen mukaan Kuopion kantakaupungin
alueen väestön odotetaan kasvavan useilla tuhansilla asukkailla vuoteen
2025 mennessä. Väestön kasvua on odotettavissa ydinkeskustan ja sen
lähialueiden lisäksi myös esimerkiksi Kuopion eteläiselle kaupunkialueelle.
Kuopion keskustan alueen apteekeista yhteensä toimitettujen
lääkemääräysten lukumäärä on kasvanut 10 vuodessa sadoilla tuhansilla
lääkemääräyksillä, mikä osaltaan osoittaa apteekkipalveluiden kysynnän
kasvaneen viime vuosien aikana. Fimea toteaa, että lausunnoissa esiin
tuodulla koneellisella annosjakelulla on jossain määrin vaikutusta
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reseptuurin (vuosittain toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä)
kasvamiseen, mutta tämä on huomioitu myös ilmoitettaessa koko maan
keskiarvoa (90 100 toimitettua lääkemääräystä vuodessa). Kokonaisuutena
arvioituna apteekkien toiminnan volyymiä yhdellä tunnusluvulla kuvaava
reseptuuri on koneellisen annosjakelun vaikutuksesta huolimatta kasvanut
merkittävästi viime vuosien aikana.
Muiden terveydenhuollon palveluiden sijoittumisesta voidaan todeta, että
Kuopiossa on kattavasti tarjolla julkisia ja yksityisiä terveyspalveluja.
Fimeaan toimitetuissa lausunnoissa tuodaan esiin myös se, että
esimerkiksi alueella sijaitsevasta Kuopion yliopistollisesta sairaalasta
kotiutettavat potilaat asioivat usein alueen apteekeissa ennen
kotiutumistaan kotipaikkakunnalleen.
Näiden seikkojen perusteella Fimea katsoo lääkelain mukaisten
edellytysten uuden apteekin perustamiselle täyttyvän.
Apteekin sijaintialueesta
Eräissä kuulemisen yhteydessä annetuissa lausunnoissa on esitetty, että
perustettavalle apteekille tulisi määritellä oma alueensa, joka sisältäisi
ainakin Kuopion Männistön alueen.
Fimean tietoon on tullut tarpeita apteekkipalveluiden lisäämiseksi Kuopion
kaupunkiin muun muassa kaupungin asukkailta aiemmin mainitun
sivuapteekkilupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Toisaalta kukaan
alueella apteekkiliikettä harjoittavista apteekkareista ei ole ilmoittanut
halukkuudestaan siirtää apteekkiliikettään asiakkaiden toivomaan sijaintiin
(Männistön kaupunginosa).
Kuopion kaupungin väestöennusteen mukaan kaupungin väestö tulee
kasvamaan ydinkeskustan ja sen lähialueiden lisäksi muillakin alueilla
Kuopion kantakaupungissa. Lisäksi Fimeaan toimitetuissa lausunnoissa
alueella apteekkiliikettä harjoittavat apteekkarit ovat tuoneet esiin useampia
alueita, jonne perustettava apteekki voisi sijoittua (Kuopion torialue,
Saaristokaupunki, Matkuksen liikekeskus ja suunnitteilla oleva Kuopion
Portti -liikekeskus). Edellä mainittujen seikkojen vuoksi Fimea ei katso
tarpeelliseksi muuttaa apteekkien sijaintialueista tehtyä päätöstä
sijaintialueiden rajojen osalta, vaan perustettava apteekki sijoitetaan
olemassa olevalle Kuopion 1. apteekkialueelle.
Lisäksi Fimea toteaa, että kunnan aluetta pienempää aluetta käytetään
siinä tapauksessa, että muussa tapauksessa laajat alueet jäisivät ilman
apteekkipalveluita, minkä johdosta apteekkipalvelut turvataan pienemmillä
sijaintialueilla. Näin on tehty Kuopiossa kaupunkiin liitettyjen kuntien
kohdalla (Maaninka, Karttula, Juankoski ja Nilsiä). Kuopion keskustan (1.)
apteekkialuetta Fimea ei pidä sellaisena, että sen sisälle sijoittuu laajoja
alueita, joiden apteekkipalvelut pitäisi turvata omalla erillisellä alueellaan.
Lausunnoissa mainitun Männistön alueen läheisyydessäkin sijaitsee jo
kolme apteekkia eli Kuopion 4. apteekki (n. 1,5 kilometrin päässä) ja ItäSuomen yliopiston apteekki sekä Kuopion 3. apteekki, molemmat viime
mainitut n. kahden kilometrin päässä.
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Lisäksi Fimean näkemyksen mukaan apteekkien sijoittuminen vapaasti
koko Kuopion kaupungin keskustan (1.) apteekkialueella mahdollistaa
apteekkipalveluiden joustavan siirtymisen terveyspalveluiden ja
asiakkaiden asioimiskäyttäytymisen mukaisesti.
Fimea katsoo, että Kuopion kaupungin keskustan (1.) apteekkialueella on
riittävät toimintaedellytykset uudelle apteekille. Fimean näkemyksen
mukaan lääkelain tarkoituksena on ennen muuta turvata lääkehuollon
toimivuus ja lääkkeiden saatavuus, eikä turvata olemassa olevien
apteekkien liiketaloudellista asemaa tai apteekkareiden urakiertoa.

Lainkohdat
Lääkelaki (395/1987) 39 §, 40 §, 41 § ja 102 §
Täytäntöönpano
Lääkelain 102 §:n 4 momentin mukaan Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskuksen päätöstä ei saa laittaa täytäntöön ennen kuin päätös
on saavuttanut lainvoiman. Tämän päätöksen saatua lainvoiman Fimea
julistaa Kuopion 14. apteekin haettavaksi siten kuin lääkelain 43 §:ssä
säädetään.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä
(liite 2).
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Fimea 01.06.2017. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsittelymaksu

Maksutta

Jakelu

Kuopion kaupunki
Kuopion 1. – 13. apteekit
Itä-Suomen yliopiston apteekki

Tiedoksi

Iisalmen 1. – 3. apteekit
Juuan apteekki
Kaavin apteekki
Lapinlahden 1. – 2. apteekit
Leppävirran apteekki
Pielaveden apteekki,
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Rautavaaran apteekki
Siilinjärven 1. – 2. apteekit
Suonenjoen apteekki
Tuusniemen apteekki
Liitteet

Liite 1. Apteekkien sijoittuminen Kuopion kaupunkiin
Liite 2. Oikaisuvaatimusosoitus Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskuksen päätöksestä

Lisätiedot

Tarvittaessa lisätietoja päätöksestä antaa yliproviisori Noora Oinonen (puh.
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Dnro Fimea
002496/06.08.00.00/2017

Apteekkien sijoittuminen Kuopion kaupunkiin

Sijaintialueet koskevat itsenäisiä apteekkeja. Kaupungin rajoilla
tarkoitetaan päätöksen tekohetkellä voimassa olevia rajoja.
1. alue

Kuopion kaupungin keskustan alue on se osa Kuopion kaupunkia, jota
rajoittaa
- idässä ja etelässä kaupungin raja
- lännessä suora, joka kulkee pohjoisesta kaupungin rajalta
Haaposaaren ja Niinisaaren välistä (Ruokoveden vesialue) etelään
kaupungin rajan ja yhdystien 5492 (Airakselantie) leikkauspisteeseen
- pohjoisessa kaupungin raja sekä valtatie 9 kaupungin rajan ja valtatien
9 leikkauspisteestä (Rissalanranta/Jänneniemi) valtatien 9 ja seututien
566 risteykseen (Riistavesi) ja seututie 566 Riistavedeltä kaupungin
rajan ja seututien 566 leikkauspisteeseen (Hieru).
Alueelle sijoittuvat
Kuopion 1. apteekki
Kuopion 2. apteekki
Kuopion 3. apteekki
Kuopion 4. apteekki
Kuopion 5. apteekki
Kuopion 6. apteekki
Kuopion 7. apteekki
Kuopion 8. apteekki
Kuopion 10. apteekki
Kuopion 14. apteekki (perustettava)
Lisäksi alueella toimivat Itä-Suomen yliopiston apteekki, Kuopion 4.
apteekin alainen Vehmersalmen sivuapteekki, Kuopion 1. apteekin alainen
Jynkän sivuapteekki ja Kuopion 6. apteekin alainen Neulamäen
sivuapteekki.
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2. alue

Kuopion kaupungin Karttulan alue on se osa Kuopion kaupunkia, jota
rajoittaa
- etelässä ja lännessä kaupungin raja
- pohjoisessa suora, joka kulkee lännestä kaupungin rajan ja yhdystien
5551 (Kurolahdentie) leikkauspisteestä itään kaupungin rajalle
Haaposaaren ja Niinisaaren välissä (Ruokoveden vesialue)
- idässä suora, joka kulkee pohjoisesta kaupungin rajalta Haaposaaren
ja Niinisaaren välistä (Ruokoveden vesialue) etelään kaupungin rajan
ja yhdystien 5492 (Airakselantie) leikkauspisteeseen.
Alueelle sijoittuu
Kuopion 9. apteekki

3. alue

Kuopion kaupungin Maaningan alue on se osa Kuopion kaupunkia, jota
rajoittaa
- lännessä, pohjoisessa ja idässä kaupungin raja
- etelässä suora, joka kulkee lännestä kaupungin rajan ja yhdystien 5551
(Kurolahdentie) leikkauspisteestä itään kaupungin rajalle Haaposaaren
ja Niinisaaren välissä (Ruokoveden vesialue).
Alueelle sijoittuu
Kuopion 12. apteekki

4. alue

Kuopion kaupungin Nilsiän alue on se osa Kuopion kaupunkia, jota
rajoittaa
- lännessä, pohjoisessa ja idässä kaupungin raja
- etelässä kantatie 75 kaupungin rajan ja kantatien 75 leikkauspisteestä
(Säynesuo) kaupungin rajan ja kantatien 75 leikkauspisteeseen
(Hankamäki).
Alueelle sijoittuu
Kuopion 11. apteekki

5. alue

Kuopion kaupungin Juankosken alue on se osa Kuopion kaupunkia, jota
rajoittaa
- pohjoisessa kantatie 75 kaupungin rajan ja kantatien 75
leikkauspisteestä (Säynesuo) kaupungin rajan ja kantatien 75
leikkauspisteeseen (Hankamäki)
- idässä kaupungin raja
- etelässä valtatie 9 kaupungin rajan ja valtatien 9 leikkauspisteestä
(Rissalanranta/Jänneniemi) valtatien 9 ja seututien 566 risteykseen
(Riistavesi) ja seututie 566 Riistavedeltä kaupungin rajan ja seututien
566 leikkauspisteeseen (Hieru)
- lännessä kaupungin raja.
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Alueelle sijoittuu
Kuopion 13. apteekki
Lisäksi alueella toimivat Kuopion 13. apteekin alainen Säyneisen
sivuapteekki (Säyneisentie 11, Säyneinen) ja Kuopion 2. apteekin alainen
Riistaveden sivuapteekki (Keskustie 22, Riistavesi).
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