
MIKSI    ?

Savilahden vetovoimatekijät asuinalueena



Haastattelut
Vetovoimatekijät

Sijainti
Kovat vetovoimatekijät
Pehmeät vetovoimatekijät
Kuopion / Savilahden kansainvälinen vetovoima

Savilahden henki, asukastyyppi, arvot ja palvelut
Tunnistetut haasteet / kehityskohteet

Lohkare-konsortio
Ara
Kuopion kaupunki
Opiskelijat

Pellervon taloustutkimus, Suomen Asuntomessut & Protoomo, Marketta Kyttä: Urbaanit 
heimot, Turun kaupunki, Helsingin kaupunki, Kuopion kaupunkiAsukasprofiilit

Verkkokysely kaupunkilaisille
Savilahden kiinnostavuus asuinalueena



VETOVOIMATEKIJÄT
- Haastattelut



SIJAINTI
Kasvukeskuksen läheisyys
Sijainti suhteessa tiedon, osaamisen, talouden, tuotannon ja logistiikan solmupisteisiin
Hyvät, toimivat ja sujuvat liikenneyhteydet
Alueen ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus on iso kilpailukykytekijä.
Sujuva arkinen liikkuvuus on kaiken A ja O

”Sijainti, sijainti ja vielä sijainti, on varmaan se ykköstekijä.” 

”Kyllä se on sijainti ykkösenä.” 

 ”Hyvä keskeinen sijainti.” 

“Liukasta ja helppoa elämää. “



KOVAT VETOVOIMATEKIJÄT
Työllisyys, työpaikkakehitys ja potentiaali
Yritysdynamiikka, -ilmapiiri ja -verkostot
Koulutustarjonta, korkeakoulut ja muut koulutusasteet
Osaamis-, innovaatio- ja kehitysympäristöt
Alueen koko

“Pöhinä, kansainvälinen yrityselämä ja työmahdollisuudet.”

“Iso kehittyvä alue, johon kaupunki todella satsaa.”

“Tulevaisuuden työpaikat.”

Kuva: Novapolis (novapolis.fi)



PEHMEÄT VETOVOIMATEKIJÄT
Ilmapiiri, tunnelma, fiilis, paikan henki ja mukavuus
Alueen tarina, kulttuuri ja identiteetti, historia ja monikerroksisuus.

Luonto

Uniikkius, identiteetti 
ja asuinalueiden laatu

Perinteiset

Matkailu- ja luontokohteet: 
merellisyys, järvet, kansallis- ja 
kaupunkipuistot, luonnon 
maamerkit yms.

Asumisen ja asuinympäristön laatu. 

Hyvät ja toimivat peruspalvelut 

Modernit

Palvelut, jotka liittyvät kulttuuriin, 
liikuntaan ja vapaa-aikaan sekä 
urbaaniin kaupunkikulttuuriin ja 
-aktivismiin. 

Tapahtumat ja elämykset

Houkutteleva WOW-arkkitehtuuri ja 
muut urbaanit maamerkit 

Luova miljöö (vaihtoehtoisuus, 
merkityksellisyys, suvaitsevaisuus ja 
avoimuus)

Peruspalvelut

Vapaa-ajan palvelut



PEHMEÄT VETOVOIMATEKIJÄT

Luonto

Kuva Vicente Serra / Kuopion kaupunki



PEHMEÄT VETOVOIMATEKIJÄT

Peruspalvelut

Vapaa-ajan palvelut



PEHMEÄT VETOVOIMATEKIJÄT

Uniikkius, identiteetti 
ja asuinalueiden laatu



KUOPION / 
SAVILAHDEN 
KANSAINVÄLINEN 
VETOVOIMA



ASUINALUEEN HENKI, ASUKASTYYPPI, ARVOT JA PALVELUT
- Haastattelut



SAVILAHDEN 
HENKI
ASUINALUEENA



ASUKASTYYPPI 
- Aktiivinen elämäntapa, luonto ja liikkuminen

- Monipuolinen, moderni kaupunkilainen, joka nauttii luonnosta,  eikä välttämättä 

halua käyttää autoa liikkumiseen.

“Aidosti kaikille, kaikenikäisille ja kaikenlaisilla erilaisilla toimintakyvyillä varustetuille ihmisille löytyy asuntotarjontaa.”

 “Kaikenlaisia ihmisiä ja pöhinää. Se tuo rikkautta alueelle. “ 

“Jos asukas pitäisi lokeroida, niin se on sellainen, joka ei halua lokeroitua, että on oltava mahdollisuus kaikkeen”.



SAVILAHDEN ASUINALUEIDEN 
MAHDOLLISET ARVOLUPAUKSET

“Asuminen ei ole vain asumista, kyse on 
elämisestä, laadusta ja tyylistä. 

Ihmiset eivät pidä asuntojaan vain 
välttämättöminä rakenteina, vaan asunto  
toimii imagon luojana.” 

Antti Pirinen 2014



Alustatalouden mahdollisuudet

Asukkaat nähdään aktiivisina toimijoina, kun asuminen ymmärretään vastavuoroisena arjen 
toimintana ja asumisen arvo monimuotoisena, kokemuksellisena ja kontekstisidonnaisena

Palvelukokonaisuudessa yhdistyy sekä rakennettu ympäristö että sen mahdollistamat arjen 
palvelut ja aktiviteetit, joiden tilaamista, maksamista ja hyödyntämistä digitaaliset ratkaisut 
helpottavat.

Pavelukorttelimalli eroaa kiinteistölähtöisestä mallista verkostomaisuudellaan. 
Palveluntarjoajien yhteistyömallit monimuotoistuvat paikallisessa asumisen ekosysteemissä. 
Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden verkostoituminen edellyttää 
palvelukokonaisuutta koordinoivaa tahoa.



HAASTATTELUISSA
TUNNISTETUT HAASTEET /
KEHITYSKOHTEET

- HINTA

- PYSÄKÖINTIRATKAISUT

- KERROSTALOVOITTOISUUS

- KORTTELEIDEN TARKEMPI SUUNNITTELU

- OSALLISTAMISEN LISÄÄMINEN

- JÄYKKÄ/JOUSTAVA KAAVA

- RAKENTAMISEN AIKAJÄNNE

- VALTATEIDEN HAITAT, VILKASTUVA LIIKENNE, RUUHKAT



SAVILAHDEN KIINNOSTAVUUS ASUINALUEENA
- Kaupunkilaisten verkkokysely



KUOPIOLAISTEN 
ASUINALUEPREFERENSSIT
JA SAVILAHTI



KUOPIOLAISTEN 
PALVELUPREFERENSSIT



KUOPIOLAISTEN ARVOT JA TOIVEET 
SUHTEESSA SAVILAHTEEN

Hyödyt

Lyhyet välimatkat töihin, opintoihin ja palveluihin

Eri toimijoiden läheisyys yhteistyön ja rekrytoinnin kannalta

Luonnon saavutettavuus

Synergia ja pöhinä

Monimuotoinen asukaskunta, eri elämäntilanteissa olevien yhdistyminen

Haasteet

Tulee liian tiivistä, ahdasta, rauhatonta ja sekavaa

Liikenteen vilkkaus ja melu

Monimuotoisuus ei onnistu; joko liikaa kompromisseja tai kuplautumista tapahtuu

Rakentumisen hitaus; viihtyvyys pitkään hankalaa, palvelut laahaavat perässä

Luontoa ei hyödynnetä oikealla tavalla, luontoarvot jäävät rakentamisen jalkoihin tai 
luonnon uniikkius ei riitä vetovoimatekijäksi Kuopion alueella

Asumisen hinta nousee liian kalliiksi



ASUKASPROFIILIT JA ELÄMÄNTAPA



ASUKASPROFIILIT



ASUKASPROFIILIT



ASUKASPROFIILIT



ASUKASPROFIILIT



ASUKASPROFIILIT



EHDOTUS: 

”Jos on nuorempaa ja menevämpää sakkia, 

niin heille ei oikein ole siellä mitään.” 

“Vähän nahjusmainen ja ei riittävän vireä.”

Future-Savo, Muuttajakysely 2018 



KIITOS!
- Keskustelu ja kysymykset

Vieno Koskela 2022


