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Lähtökohdat ja sidosryhmät
Kuinka Savilahden kampusta kehitetään
Megatrendit ja ilmiöt kehityksen taustalla
Charretten tulokset
Kampuksen visio ja brändi
Savilahden kampuksen vaatimusmalli
Teknisen suunnittelun periaatteet
Palvelut ovat paikkoja ja toimintoja
Yrittäjyys ja yritysyhteistyö
Alueiden visualisointeja
Alueen 3D-mallinnus
Jatkotoimenpiteet
Yhteistyössä
Lisätietoja

Tavoitteena:
• Yhteinen visio
• Ymmärretään
käyttäjien
tarpeet
• Uudet
näkökulmat
• Synergioiden
tunnistaminen
ja kehittäminen
• Sitoutuminen

“Uudistettu Savilahden
kampus nivoutuu tiiviisti
yhteen koko Savilahden
alueen kanssa!

LÄHESTYMISTAPA JA TÄRKEIMMÄT TULOKSET
IDEASCOUT vastasi sille annettuun palvelumuotoiluhaasteeseen kokoamalla monialaisen innovaattoreista, edelläkävijöistä, arkkitehdeistä, tietomallintajista ja visualisoijista koostuneen suunnittelutiimin, joka toteutti Charrettetyöskentelyn Savilahden kampuksella. Työ toteutettiin tiiviissä yhteistyössä alueen kehittäjien, opiskelijoiden sekä
oppilaitosten ja yritysten henkilökunnan kanssa.
CHARRETTE tarjosi korkeatasoiselle kehittäjäjoukolle ennen kokemattoman mahdollisuuden yhdistää ajatuksia ja kehittää
yhteisiä palveluehdotuksia ja strategioita Savilahden kampuksen kehittämiseksi.
TULOKSET Tässä raportissa kuvataan Charretten tulokset, jotka voidaan tiivistää seuraavasti:

1. Hyvät paikat: Kampukselle ehdotetaan kehitettäväksi tunnistettavia ja sosiaalisuutta edistäviä työtiloja, paikkoja ja

toimintamahdollisuuksia. Yhteisillä paikoilla luodaan toimijoiden välistä vahvaa synergiaa ja kustannustehokkuutta. Tämä
vaatii erityisesti organisaatioiden tehokasta yhteistoimintaa sekä palvelukehityksessä että rakentamisen eri vaiheissa.

2. Luonto ja luovuus: Savilahti kytkeytyy tiiviisti järveen ja metsään. Luonto on Savilahdessa poikkeuksellisen vahva ja luovuutta
edistävä tekijä, jonka vaikutusta helposti aliarvioidaan. Ehdotamme luonnon vahvaa mukaantuomista brändiin, palveluihin ja
rakennettuun ympäristöön.

3. Yhtenäinen digitaalinen palvelukokemus: Savilahden suurin vahvuus toteutuu, kun toimijat voidaan kytkeä yhteiseen
palvelualustaan, jonka kautta palveluiden tarjoajat, osaaminen ja resurssit löytävät toisensa.

4. Prosessi: Olemme laatineet Savilahden Kampus –perustamisasiakirjan, jonka toivomme jalkautuvan yhteisen vision kautta
käytännön toimiksi. Perustamisasiakirjan allekirjoittajiksi ja toimijoiksi kutsumme mukaan kaikki alueen sidosryhmät ja
kehittäjät. Prosessin tukemiseksi raportin lopussa on lista hankkeista, jotka muodostavat Savilahden Kampus -tiimin
työohjelman rungon.
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KAMPUKSELLE LUOTAVA SELKEÄ TOIMINNAN JA
PALVELUIDEN YDIN – SYDÄN

”Kampuksella voi olla
useita sydämiä – eri
henkisiä keskuksia ja
paikat voivat muuttua
ajankohtien mukaan.”
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SAVILAHDEN CHARRETTE LUKUINA
10

ETUSIVUN JUTTUA

68

VAATIMUSTA

36
1004
IDEAA

TUNNISTETTUA
PALVELUA

254
HAASTETTA

12
10

KONSEPTIA
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SYNERGIAA

1 CHARRETTE JA
PALVELUMUOTOILUPROSESSI

250+
OSALLISTUJAA
TYÖPAJOISSA
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MIKSI YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE?
1. Monimutkaiset tilanteet. Charrette on erinomainen menettelytapa tilanteissa, jotka koskevat lukuisia sidosryhmiä ja

liittyvät strategisiin ja merkittäviin suunnittelupäätöksiin. Charrette mahdollistaa kaikkien ympäristöllisten, poliittisten
ja taloudellisten intressien oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän huomioimisen samanaikaisesti.

2. Kun tavallinen ei toimi. Charrette toteutetaan usein, kun normaalit kehitystyökalut, kuten arkkitehtuurikilpailut ja

suunnitteluprojektit, eivät tuota tyydyttävää tulosta, tai kun suunnittelu lähtökohtaisesti edellyttää strategista
yhteistyöskentelyä. Joskus Charrettea käytetään ratkaisemaan konflikteja ja pattitilanteita, jotka ovat kehityksen tiellä.

3. Ulkopuolisten tuoreita näkemyksiä. Charrette –prosessin toteuttaa kokenut ja monialainen ammattilaisryhmä. Tiimin
riippumattomat näkemykset tuovat suunnittelutyöhön tietoa ja näkökulmia, jotka eivät normaalisti ole tarjolla.
Prosessin myötä suunnitteluun voidaan tuoda myös edelläkävijöitä ja innovaattoreita rikastamaan kehitystyötä.

4. Viestinnän vauhdittaminen. Perusajatus on saattaa sidosryhmät ja toimijat yhteiseen suunnitteluprosessiin, johon

kaikki ovat tervetulleita, mukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin toimijat ja viranomaiset. Tämä puolestaan
mahdollistaa hankeviestinnän läpimurrot, jotka ovat epätodennäköisiä perinteisiä suunnitteluprosesseja käytettäessä.

5. Parempia päätöksiä. Kampuksen suunnittelu siten, että sidosryhmät ja päätöksentekijät voivat osallistua keskusteluun

ja kehittämistyöhön, tuottaa laadukkaan käsityksen tilanteeseen liittyvistä mahdollisuuksista ja ongelmista, sekä
asioista, joita tulee tai ei tule tehdä. Päätökset pystytään tekemään laadukkaaseen tietopohjaan ja tietomalliin nojaten.

6. Synergia. Charrette -prosessit tuottavat aina enemmän kuin odotetaan. Luovan työn, jännittävien tulosten ja

tulevaisuuden mahdollisuuksien innoittamana avoimeen suunnitteluun liittyy uusia sidosryhmiä ideoineen.
Charrette -raporttia voidaan myös hyödyntää erinomaisena erilaisten tulevien aloitteiden markkinointityökaluna.
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7. Nopeampi kehitys. Yhteistoiminnan kautta suuri joukko sidosryhmien jäsenistä ja päätöksentekijöistä saa

paremman käsityksen tilanteen monimutkaisuudesta, mikä helpottaa jatkotoimia; charrette-työpajoilla on
läpimurtovaikutus, joka nopeuttaa kehitysprosessin etenemistä.

8. Toimivampia tuloksia. Charretten holistinen näkökulma toimii perustana yhtenäistetymmille ratkaisuille: ilman

yhtenäistettyä suunnittelua ei saada aikaiseksi korkealaatuisia ja paikkaidentiteettiä luovia ratkaisuja. Alueen
tuleville käyttäjille ja asiakkaille tarkoitettujen tilojen, palveluiden ja käyttötarkoitusten suunnittelu ei saa perustua
yksilölliseen laatikkoajatteluun tai yksityisessä omistuksessa olevien kiinteistöjen rajoihin. Charrette-työpajat
antavat osallistujille mahdollisuuden luopua laatikkoajattelusta, jolloin tulokset ovat kaikkien kannalta toimivampia.

9. Kestävyyttä. Yhteistoiminnallinen ajattelu johtaa integroidumpiin, kestävämpiin ja ihmislähtöisempiin ratkaisuihin,
jotka tukevat sosiaalista elämää ja terveyttä sekä lisäävät resurssien jakamista, infrastruktuuria ja kestävää
liikkuvuutta.

10. Osallistamisen kulttuuri. Charrette-työpajat tarjoavat turvallisen, luottamuksellisen ilmapiirin, joka mahdollistaa
läpinäkyvän ja luovan viestinnän sidosryhmien välillä. Valinnaisena jatkotoimenpiteenä prosessiin voidaan
osallistaa myös laajempi joukko ihmisiä yhteisösuunnitteluprosessien kautta.

11. Tiimiytyminen. Monimutkaisissa ja paineenalaisissa hankkeissa charrette-prosessi auttaa tunnistamaan

avainteemoja ja viestimään niistä erilaisista toimijoista ja aloitteentekijöistä koostuvalle tiimille. Tyypillisesti tämä
johtaa toimijoita yhdistävään tiiviiseen yhteistyöhön sen sijaan, että jokainen niistä toimisi itsenäisesti aiheuttaen
konflikteja osapuolten välillä.
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SAVILAHDEN CHARRETTE
Savilahden kehittämiseksi järjestettiin kolmepäiväinen
Ideascout Charrette Helmikuussa 2018. Charrettea
taustoitettiin tiedonhankinnalla, trendien analysoinnilla
sekä edelläkävijöiden oivalluksilla.
Charretten alkuvaiheessa tuotettiin yli 1000
yksittäistä ideaa, joista kehitettiin eri työvaiheiden
kautta palvelukonsepteja ja kehitysehdotuksia.
Ideascoutin johtamassa monialaisessa suunnittelutiimissä oli 10 henkeä, jotka edustivat käyttäjäkeskeistä suunnittelua, innovaatioammattilaisia,
tietomalliasiantuntijoita, arkkitehtejä sekä visualisoijia.
Charrette-prosessin päätyttyä tulokset siirtyvät
syötteenä alueen kehittämiselle, rakentamiselle
ja synergian luomiselle.
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PALVELUMUOTOILU
Palvelumuotoilu on käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi, jonka
ytimessä ovat käyttäjän tarpeet: luonteva ja mielekäs toiminta.
Palvelumuotoilun tehtävänä on kehittää tilat, toiminnat ja palvelut
yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Onnistunut palvelumuotoilu
yhdistää ihmiset ja teknologiat useiden kanavien kautta. Tuloksena
on tyypillisesti ratkaisuja, joissa fyysiset ja digitaaliset ratkaisut
toimivat yhdessä toisiaan tukien. Kyseessä on siis systeeminen
kehitys ja ekosysteemien jalostaminen.

Palvelumuotoilu on iteratiivinen innovaatioprosessi, jonka kuluessa
ratkaisut löytyvät ja hioutuvat erilaisten toimenpiteiden kautta.
Iteraatio synnyttää yhteisen ajatusmaailman sekä toimintatavan,
joka jää henkiin varsinaisen palvelumuotoilun jälkeenkin hankkeen
toteutusvaiheeseen sekä valmiin alueen toimintaan. Syntyy siis
Savilahden kampuksen DNA.
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EDELLÄKÄVIJÄT
Edelläkävijä on henkilö, joka on hoksannut ongelman tai
mahdollisuuden ennen muita, ja kehittänyt oivalluksen pohjalta
uuden ratkaisun.
Charretteen ja palvelumuotoiluun kutsuttiin mukaan joukko
suomalaisia digitaalisuuden, opetusteknologioiden ja
tulevaisuuden hahmottamisen edelläkävijöitä, jotka toivat
panoksensa suunnitteluprosessiin eri vaiheissa, mm.
haastatteluiden kautta ja osallistumalla Charretteen.

Edelläkävijöiden tehtävänä oli tuoda työskentelyyn näköaloja
avartavia huomioita ja uutta tietoa. He toimivat myös Charrettetiimin sparraajina. Edelläkävijöitä yhdisti sama pohjavire:
Digitaalisuus tulee mullistamaan kampusten, oppilaitosten ja
yritysten toimintaa kuin uskallamme tänä päivänä myöntää.
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PALVELUMUOTOILUPROSESSI
VALMISTELU
• Kontaktilistan
luonti
• Taustatiedot
• Haastatttelut
• Ohjausryhmän
kokous
• Logistiikka

TRENDIANALYYSI
• Opetuksen ja
oppimisen
muuttuminen
• Työn
muuttuminen
• Digitalisaatio

EDELLÄKÄVIJÄT
• Edelläkävijöiden
tunnistaminen ja
haastattelut
• Edelläkävijöiden
valinta
työskentelyyn.

CHARRETTE
14-16.2.18
>300 osallistujaa
• Päivä 1: Visio
• Päivä 2: Tarpeet
• Päivä 3:
Suunnittelu
• Raportti Camp
tulosten
analysoimiseksi

Lyhyitä alustuksia
Yhteistyöskentelyä
Ryhmätöitä
Klinikoita
Tulosten jakamista
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ESIRAPORTOINTI
23.2.18
• Raporttiluonnos
• Tulosten esittely
ohjausryhmälle
• Palaute ja
tarkennukset
• Uutiskirje 2
• Videotraileri

RAPORTOINTI
20.3.18
• Avoin raportointi
• Palaute ja
kysymykset
• Uutiskirje 3

2 LÄHTÖKOHDAT JA
SIDOSRYHMÄT

HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET
PALVELUMUOTOILUHANKKEEN keskeisimpänä tavoitteena
on selvittää tulevan kampuksen eri toimintaan ja toimijoihin
liittyvä käyttäjätieto ja muuntaa se rakennussuunnittelua
ohjaavaksi tiedoksi.
Tähän kuuluu mm.:

1. Yhteisen vision luominen alueen kehittämiseksi
2. Tärkeimpien sidosryhmien tavoitteiden, tarpeiden
ja toiveiden huomioiminen prosessin varhaisessa
vaiheessa.

3. Uusien näkökulmien synnyttäminen kampuksen
kehittämiseksi kaikkien sidosryhmien välisenä
yhteistyönä.

4. Alueella olevien yritysten, instituutioiden ja palveluiden
välisten synergioiden tunnistaminen ja kehittäminen.
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”Collaboration is the best
strategic path to an
innovation ecosystem.”
- Bert-Jan Woertman,
Eindhoven University of
technology

KAMPUKSEN TOIMIJAT JA KOULUTUSALAT
SAVONIAAMMATTIKORKEAKOULU
•
•
•
•
•

TECHNOPOLIS

Kulttuuriala
Liiketalouden ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala
Tekniikan ala

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
•
•
•
•
•

KUOPION KAUPUNKI

Hyvinvointiala
Liiketalouden ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Matkailu- ja ravitsemusala
Tekniikan ja liikenteen ala
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ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTO
SAVILAHDEN
KAMPUS

KUOPION
YLIOPISTOLLINEN
SAIRAALA

KAMPUKSEN YRITYKSET
SAVILAHDEN
TOIMIJAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABC Prisma Kuopio kylmäasema
Ajovarma Kuopio
Alko
Berner Pultti
Elintarviketurvallisuusvirasto
Evira
Geologian tutkimuskeskus GTK
Harjulan sairaala
Ilmatieteenlaitos
Inspecta Oy
Itä-Suomen yliopisto UEF
Kansanterveyslaitos KTL
Kuopion yliopistollinen sairaala
Liikunta- ja hyvinvointikeskus
Fressi
LähiTapiola
Musti ja Mirri
Niiralan Apteekki
Otto-automaatti
PizzaBuffa Prisma Kuopio
Postin pakettiautomaatti
Presso Prisma Kuopio
Prisma Kuopio
PS Suutarit Oy
Savisaaren vapaa-ajan toimijat
Savonia-ammattikorkeakoulu
Silmäasema
S-pankki
Technopolis Kuopio
Timanttiset Kuopion Kello ja
Kulta
Työterveyslaitos
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TECHNOPOLIS MICROKATU ASIAKASYRITYKSET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A-Insinöörit Oy
•
Accountor Kuopio Oy
•
Agnico Eagle Finland Oy
•
Alko Oy
•
Antell-Ravintolat Oy
•
Aranda Pharma Oy
•
Arc Technology Oy
•
Arctic Dental
•
Arction Oy
•
Arctir Team
•
Asianajotoimisto Roihu Oy
•
Atea Finland Oy
•
Aurealis Oy
•
Azets Insight Oy
•
Bang & Bonsomer Group Oy
•
Biosafe – Biological Safety Solutions
•
Bodium
•
Bone Index Finland Oy
•
CGI Suomi Oy
•
Coding Factory Oy
•
Data-Info Oy
•
DBC Suomi Oy
•
Delfin Technologies Ltd
•
Destia Oy
•
DNA Oyj
•
Ecomond Oy
•
EDR & Medeso Oy
•
Efecte Finland Oy
•
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
•
Eijsveikeet ry
•
Elysium Solutions Oy
•
Enfo Oyj
•
Enoro CIS Finland Oy
•
Envera Oy
•
Envineer Oy
•
Epilepsialiitto
•
Experimentica Oy
•
Extor Oy
•
FCG Finnish Consulting Group Oy
•
Fennogate Finland Oy
•
Fimecon Oy
•
FinVector Vision Therapies Oy
•
Fujitsu Finland Oy
•
H & H Puhtaudenhallinta
•
Innofactor Software Oy
•
Insinööriliitto IL ry, Ingenjörsförbundet IL rf
•
Invalidiliitto ry
•
Isännöinti Nevantie
•
Itä-Suomen Yliopisto
•
Jätekukko Oy
•
Karelia-Upofloor Oy
•
Katsa Oy
•

•
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
•
Keliakialiitto
•
Kespat oy
•
Kokouspalvelu ELEN Ky
•
Kolster Oy Ab
•
Konnektor Oy
•
Kotimaailma Suomi Oy
Kuopio Center for Gene and Cell Therapy Oy •
•
Kuopion kaupunki
Kuopion kaupunki, talous- ja velkaneuvonta •
Kuopion Kaupunki, ympäristöterveydenhuolto•
•
Kuopion seudun epilepsiayhdistys ry
•
Kuopion Sydänyhdistys ry
•
Kuopion Ykköstilit Oy
•
Kuuloliitto ry
•
Kylmatic Oy
•
Kynnys ry
•
Leijona Group Oy
•
Lihastautiliitto ry
•
Lumon Suomi Oy
•
Macons Oy
•
Matin Parhaat – Mats Bästa Oy
•
Meritaito Oy
•
Mielenterveyden keskusliitto ry
•
Mikko Hopia Oy
•
Mikrobioni Oy
•
Minuntalli Oy
•
Miranet Oy
•
MP Soft Oy
•
MPY Palvelut Oyj
•
MTV Oy
•
Munuais- ja maksaliitto ry
•
Myontec Oy
•
Näkövammaisten liitto ry
•
NeoCodex Oy
•
Neuroliitto ry
•
Omaeläinklinikka Oy
•
OP-Prosessipalvelut Oy
•
Oy Medfiles Ltd
•
Pagero Oy
•
PB Style/Bogdanoff Päivi
•
PC-Soft Ky
•
Picea Interior Oy
•
PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy
Pohjois-Savon Allergia- ja Astmayhdistys ry •
•
Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry
PrintIT Ratkaisut Oy
Procomp Solutions Oy
Protacon Solutions Oy
Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry
Qvim Arkkitehdit Oy

Rastor Oy
Re-Level Finland Oy
Reebok-CCM Hockey Oy
Renewa Oy
Roche Diagnostics Oy
S-Pankki Oy
Savon Insinööritoimisto Oy
Savon mielenterveysomaiset-FinFami ry
Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä
Sisäilmatalo Kärki Oy
Softera Oy
Solutio Asianajotoimisto
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Stanley Security Oy
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Mielenterveysseura
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Terveystalo Oy
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Sweco Industry Oy
Sweco Rakennetekniikka
Sweco Talotekniikka
Symbio Services Oy
Syömishäiriöliitto-SYLI ry
TATU ry
TCD Consulting And Research Oy
Teknologian Tutkimuskeskus VTT
Telia Company Oy
Tieto Oyj
TietoLeijona Ky
Tmi Marko Taavitsainen
Tukikon Oy
Tukipilari
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
Tutoring Finland Oy
Tutoris Oy
Unikie Oy
Valmet Automation Oy
VandaEstet Oy
Vapo Oy
Veikkaus Oy
Vetrea Terveys Oy
Viria LAN&WAN Oy
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

TECHNOPOLIS VIESTIKATU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adafy Oy
Administer Kuopio
Administer Partner Oy
Attendo Terveyspalvelut Oy
Elisa Oyj
Elisa Videra Oy
Energia Myynti Suomi Oy
Enfo Oyj
Enfo Zender Oy
Finlandia Group Oyj
GE Healthcare Finland Oy
Haltija Oy
Honeywell Oy
Insinööritoimisto SRT Oy
Insta Defsec Oy
Istekki Oy
Itä-Suomen Yliopisto
KPA Unicon Oy
Kuopion kaupunki
Kuopion psykiatrian keskus
Kuopion Ykköstilit Oy
Leijona Catering Oy
Mainostoimisto Crealab Oy
Mainostoimisto Luode
ManpowerGroup Oy
NewIcon Oy
Oy Reagena Ltd
Oy Swegon Ab
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Prevent 360
Proxion Oy
Ravintolamestarit Oy, Kuopio
Ropo Capital
Satucon Oy
Savon koulutuskuntayhtymä
Schneider Electric Finland Oy
Sito Oy
Skanska Infra Oy
Skanska Talonrakennus Oy
Svea Ekonomi
TiliMEMO Oy
Tutkimushuone Tuleva Oy

3 KUINKA SAVILAHDEN
KAMPUSTA KEHITETÄÄN
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PLACEMAKING – KEHITTÄMISEN FILOSOFIA
PLACEMAKING vahvistaa ihmisten ja fyysisten paikkojen välistä
yhteyttä, vahvistaa yhteistä toimintaa ja antaa toimijoille luvan
muokata ympäristöä suurimman lisäarvon tuottamiseksi.
Peruskonsepti on hyvä paikka.
LUOVAT KÄYTÄNNÖT ovat Placemaking-toiminnan ytimessä.
Erityistä huomiota kiinnitetään alueen fyysiseen, kulttuuriseen
ja sosiaaliseen identiteettiin, sekä näiden jatkuvaan
kehittymiseen. Muutoksen tekijöinä ovat kaikki alueen toimijat,
osana arkipäiväistä toimintaa.
TUNNUSMERKIT – hyvien paikkojen neljä tunnusmerkkiä ovat:
• Paikat ovat helposti saavutettavissa
• Ihmiset hyödyntävät paikkoja aktiivisesti toimissaan
• Paikassa on hyvä olla ja se luo hyviä mielikuvia
• Paikka on sosiaalinen ja tukee sosiaalista toimintaa
SAVILAHDEN PAIKKOJA suunnitellaan seuraavien kymmenen
suunnitteluperiaatteen avulla (viereinen sivu).
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SOSIAALISUUS

KÄYTTÖ JA
AKTIVITEETIT

PLACE

PÄÄSY JA
YHTEYDET

IMAGO JA
MUKAVUUS

LUODAAN VIIHTYISÄ JA ELÄVÄ KAMPUS
1. Kehitä kulkureittejä ja
katuja paikkoina

2. Luo pihoista, aukioista ja
puistoista monikäyttöalueita

3. Kehitä alueen ekonomiaa paikallisilla
markkinoilla
4. Edistä hyvinvointia julkisilla
paikoilla
6. Luo 10+ hyvää
paikkaa

5. Suunnittele rakennukset tukemaan
paikkoja

7. Mahdollista paikallinen
yhteisökehitys
8. Julkisten paikkojen ja palveluiden
kehitys top-down ja bottom-up

9. Aloita pienestä ja
kokeile
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10. Muokkaa johtaminen
tukemaan yhteisiä paikkoja

TAVOITE – PÖHINÄÄ SAVILAHDEN KAMPUKSELLA
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OPISKELIJAT YHTEISTÄ KAMPUSTA RAKENTAMASSA
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SAVILAHTI
KAMPUS
– ISO KUVA
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SAVILAHTI
KAMPUS
– KATUTASO
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4 MEGATRENDIT
JA ILMIÖT KEHITYKSEN
TAUSTALLA

MEGATRENDIT UUDISTAVAT
YHTEISKUNTAA JA TYÖELÄMÄÄ
Kokemuksellisuus

Hyvinvointi
ja ekoarvot
Jakamis- ja
kiertotalous

Työelämän
murros

Digitaalisuus
tekoäly ja
robotiikka
Globalisaatio
ja maahanmuutto

Avoin data,
big data
Yksilökeskeisyys

Kasvavat
tuloerot
Pitkäikäistyminen

Elinikäinen
oppiminen
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Lohkoketjut
ja tietoturva

“Coordination for job
transitions will be the
greatest challenge
of our time.”
– World Economic Forum 2018

TYÖELÄMÄN
MURROS

”65 per cent of children
entering primary school in
2016 will by the time they are
economically active (in 15 or
so years) work in completely
new jobs that do not exist
today.”
– www.nesta.org.uk
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TYÖELÄMÄN MURROS ILMIÖINÄ
Teknologinen vallankumous – digitalisaatio, automatisaatio, keinoäly ja
robotisaatio luovat sosioekonomisia muutoksia, mahdollistavat uusia
ansaintalogiikoita sekä muuttavat valtaosaa nykyisistä töistä ja tehtävistä.
Rakenteiden muutos – globalisaatio, edunvalvonnan rakenteet,
lainsäädäntö, verotus ja sosiaaliturva seuraavat yhteiskunnassa
tapahtuvaa muutosta.
Työn uudet muodot – työurien pirstaloituminen ja työn elinkaaren
muutos. Yrittämisen uudet muodot, jakamis- ja vaihdantatalous sekä
alustatalous rikkovat vakiintuneita työelämän rakenteita.

”Tulevaisuuden työn muodot
poikkeavat merkittävästi
nykyisistä ja esimerkiksi
erottelu työnantajan ja
työntekijän välillä hämärtyy
tai katoaa jopa kokonaan.”
- Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa – Jaettu
ymmärrys työn murroksesta,
2017

Työyhteisöjen muutos – työtä tehdään yhä enemmän hajautetuissa
virtuaalitiimeissä, heimoissa, verkostoissa, lyhytaikaisissa projektiorganisaatioissa tai etätyönä. Samalla työajan käsite muuttuu.
Johtaminen muuttuu itseohjautuvien tiimiorganisaatioiden myötä. Johtamisesta tulee jatkuvaa muutoksen
johtamista – ei vain tehokkuuden maksimointia tai tuottavuuden optimointia. Yksilön vastuu omasta
jaksamisestaan korostuu.
Työn rooli ja merkitys yksilölle muuttuu samalla kun yksilön ja yhteiskunnan arvot muuttuvat.
Kasvavana uhkana yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ja polarisaatio.
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TULEVAISUUDEN KESKEISIÄ TYÖELÄMÄTAITOJA
Vuorovaikutus- ja
kommunikaatiotaidot

Tunneälykkyys
ja empatia
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Muutosjoustavuus
(resilienssi) ja
reagointikyky

Vastuullisuus,
itseohjautuvuus ja
itsetuntemus

Luovuus,
innovointi ja
ongelmanratkaisukyky

Yhteistyötaidot
ja verkostojen
johtamisen taito

Uteliaisuus
ja jatkuva
oppiminen

Kriittinen ajattelu
ja tiedon validointi

TYÖN MURROS EDELLYTTÄÄ JATKUVAA
OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ
Työelämän murros edellyttää sekä yksilöltä että organisaatioilta jatkuvaa muutokseen sopeutumista,
osaamisen kehittämistä ja vastuunottoa ammatillista uudistumisesta.

• Nykyiset koulutusrakenteet on luotu teollisen aikakauden tarpeisiin ja ajatukseen yhdestä ihmisen
eliniän kestävästä ammattiurasta.

• Teknologinen kehitys kiihtyy ja edellyttää jatkuvaa osaamisen päivittämistä tai uudelleen kouluttautumista. Tänään valitsemaansa ammattiin valmistuvat tulevat vaihtamaan ammattiaan useaan
kertaan elämänsä aikana.

• Pitkien ”koulutusputkien” ja tutkintojen rinnalle tarvitaan joustavia, modulaarisia ja monipuolisia

on-demand koulutuspaketteja, joilla opiskelijat voivat päivittää työelämässä tarvitsemaansa osaamista.

• Tulevaisuuden työelämä edellyttää ja kasvava digitaalisuus mahdollistaa koulutuksen vallankumouksen
koko oppimisen ja opettamisen ekosysteemissä: koulujärjestelmät ja rakenteet, opettajat, oppilaat,
yhteisöt, oppimisympäristöt, välineet ja teknologiat, opetuksen pedagogiikka …
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“Gaining knowledge
and skills throughout
a lifetime is the new
normal.”
– SAP News, Jan 3 2018

ELINIKÄINEN
OPPIMINEN

“Meidän olisi syytä miettiä,
miten koulutus järjestetään
niin, että oman osaamisen
kehittäminen on elämän
kaikissa vaiheissa mahdollista.
– Mikko Dufva, Sitra

ELINIKÄINEN OPPIMINEN MONIMUOTOISTUU
“Oppiminen ei ole enää
sitä, että mennään
kuudeksi vuodeksi
yliopistoon,
vaan se on jatkuvaa.”
– Elina Hiltunen, futuristi

“Meidän olisi syytä miettiä,
miten koulutus järjestetään
niin, että oman osaamisen
kehittäminen on elämän
kaikissa vaiheissa
mahdollista.
– Mikko Dufva, Sitra
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“Paradigm shift from building up
skilled workers into teaching
students to learn to think and learn
on their own.”

“Opettajan rooli muuttuu opettajasta
valmentajaksi ja ohjaajaksi. Työn nähtiin
hajautuvan ulos koulutuksen järjestäjän
tiloista.”

– Technology shaping the future of
education, Business Insider 2018

– Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio
-kysely 2017, #AMdiginyt

“Oppimisprosessien nähdäan
̈
entistä enemmän yksilöllistyvän
ja henkilökohtaistuvan, jonka
seurauksena opiskelijan
itseohjautuvuudentarve kasvaa.”
– #AMdiginyt

“Nykyisen mallin jatkaminen
johtaa siihen, että
tutkintopohjainen koulutus jää
jälkeen itseopiskelusta ja
tutkintojen arvostus laskee ja
instituutiot menettävät arvoaan.”
– Risto Linturi, futuristi

“Digitalisaatio on mindset,
joten se on enemmän
kulttuurin muutosta kuin
teknologisia ratkaisuja.”
– Aija Hietanen,
Savonia AMK, 2018

OPPIMISEN
JA OPETUKSEN
DIGITALISAATIO
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“Käänteisen oppimisen
menetelmällä kurssien
läpimenoprosentit
kasvoivat 20stä jopa
90 prosenttiin!”
– Markku Saarelainen,
Itä-Suomen Yliopisto

KOULUTUKSEN DIGITALISAATIO ON PALJON ENEMMÄN
KUIN ETÄLUENNOT JA SÄHKÖISET MATERIAALIT
YKSILÖKESKEISYYS

KOULUTUKSEN SAAVUTETTAVUUS

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

• Personoidut oppimispolut
• Laaja OPS tarjonta ja räätälöitävyys
• Henkilökohtainen oppimisen tuki,

• Avoimuus – MOOCs, avoin data,

• Uudet teknologiat ja näiden
• Uudet liiketoimintamallit – esim.

• Matalan kynnyksen kansainvälisyys

•
•
•
•

OPPIMISEN PEDAGOGIIKKA

OPPIMISEN EKOSYSTEEMI

OPPIMISALUSTAT JA -TEKNOLOGIA

•
•
•
•

• Verkostot ja sosiaalisuus: oppimisen

•
•
•
•
•
•

seuranta ja mittaaminen – dashboard,
digimentorointi ja valmentaminen

Käänteinen oppiminen
Simulaatiot ja pelillisyys
Ilmiöoppiminen
Oppimisanalytiikka ja osaamisen
visualisointi
• Palvelumuotoilu
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verkko-oppimisympäristöt
Sähköiset materiaalit
Virtuaaliluennot
Kaupallisten tarjoajien lisääntyminen
Viestintä ja vuorovaikutus

joukkoistaminen, vertaisoppiminen,
vertaistuki ja -arviointi.

• Uudet oppimisympäristöt
• Työssä oppiminen
• Kansainväliset yhteisöt

vaikutukset eri toimialoilla

alusta-, jakamis- ja kiertotalous

• Työelämän murros ja elinikäinen
oppiminen

Avoimet, globaalit oppimisalustat
Oppilaitosten suljetut digialustat
Verkko ja virtuaaliympäristöt
Verkkopalvelut ja -työkalut
Oppimisen todentaminen
Automaattiset kielenkäännökset

DIGITALISAATIO VAIKUTTAA KOKO OPPIMISEN
EKOSYSTEEMIIN
Digitaaliset työkalut ja
prosessit vahvistavat
yhteiskunnassa kasvavaa
yksilökeskeisyyttä ja
itseohjatuvuutta.

Opettajan rooli muuttuu:
opettajasta tulee
valmentaja, mentori ja
oppimisprosessin
muotoilija.
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Digitalisaatio johtaa
teknologiavallankumousta
vaikuttaen eri toimialoihin,
liiketoimintamalleihin sekä
työelämän prosesseihin.

Lisääntyvä
vertaisoppiminen ja
vertaisarviointi rikkoo
perinteisiä oppilasopettaja-asetelmia.

Koulutuksen globaali saavutettavuus
paranee, kun digitalisaation tukema
yhteiskunnallinen avoimuus ja läpinäkyvyys
avaavat koulujen ja oppilaitosten ovia
digitaalisessa maailmassa.

Tekoäly, digitaaliset oppimisteknologiat ja alustat monipuolistavat
opetuksen ja ohjauksen välineitä,
tukevat yksilöllisiä opintopolkuja sekä
mahdollistavat opiskelun
virtuaalisissa ympäristöissä.

… MUTTA DIGITALISAATIOLLA ON MYÖS
SUDENKUOPPANSA
“Väline voi viedä huomion
itse sisällöltä. Keskittyminen
herpaantuu. Uhkana
eteneminen laite- tai
sovelluskeskeisesti.”

“Digitalisaation yksi seuraus on
kasvava eriarvoisuus.”
– Marjo Kyllönen, Tulevaisuuden
Koulutuksen käsikirja, Sitra 2017

©ideascout 2018

“Opiskelijat
kaipaavat erityisesti
lähiopetusta lisää.”

“Latest research shows,
online courses are harming the students
who need the most help.”

– Amisbarometri
2017

– Susan Dynaski, The New York Times,
Jan 19, 2018

“Oppimisprosessien
yksilöllistyminen ja
opiskelun itseohjautuvuus
vaatii kasvavia resursseja
oppilaiden tukemiseen.”

”Tiedon määrä kasvaa
eksponentiaalisesti – tiedon
etsiminen, validointi ja
analysointi tulee
mahdottomaksi perinteisin
menetelmin.”

”Traditional science
parks are now
transforming into Digital
Innovation Hubs”
- Ebba Lund, IASP

KAMPUKSISTA
AVOIMIA OSAAMISEN
KESKITTYMIÄ

”Collaboration is the
best strategic path to an
innovation ecosystem.”
- Bert-Jan Woertman,
Eindhoven University of
technology

KAMPUSYHTEISTYÖN ESIMERKKEJÄ
Yhteismarkkinointi ja
Webinaarit

Kansainvälinen
yhteistyö

Pop-up
tapahtumat

Rekrymessut

Työpaikkavierailut

Koneiden ja
laitteiden
yhteiskäyttö

Yrityshautomot

Mentorointi ja
opiskelijaohjaus

Työssä
oppiminen ja
harjoittelu

Savilahti
Tinder

Projektitoiminta

Yhteinen
koulutustarjonta

Asiantuntijavierailut

Alihankinta ja
tilaustyöt

Opettajien
työelämäjaksot

Yhteiset
koulutusmateriaalit

Työelämäaamiaiset

Täydennyskoulutukset

Kummiluokat

Yrittäjä- ja
palvelukatu

Palkinnot ja
stipendit

Kesätyöt

Kehittämishankkeet

Tilojen
yhteiskäyttö

5 CHARRETTEN
TULOKSET
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ONGELMISTA, HAASTEISTA JA UNELMISTA …
KESKEISIMPIÄ ONGELMIA

• Alue ei ole houkutteleva: valaistus, rakennusten

•
•

•

ulkonäkö, reittien sokkeloisuus, yhteydet, opastus,
estetiikka, ulkotilojen puute, kauppojen puute,
parkkipaikat, melu, ruuhkat, epäsiisteys, ilmanvaihto.
Ravintolat eivät vastaa odotuksia: ei laadukasta
ravintoa, huonosti organisoitu, jonot.
Yhteisöllisyyttä edistävien ja toimijoita yhdistävien
tilojen puute sisällä ja ulkona. Liikuntatilat. Pienryhmät, opetus, yritysoppilaitosfoorumit, ei
kampuksen sydäntä.
Ei yhteisiä viestinnän ja toiminnan alustoja: ihmisten
kohtaaminen, opetus, osaajien välitys, informaatio.

UNELMIA JA TOIVEITA

•
•
•
•
•

Hyvät yhteydet ja opastus
Sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä luova ympäristö
Luonto osana kampuksen toimintaa
Savon osaamiskeskus
Elävyyttä, estetiikkaa, kohtaamisia
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… TÄRKEIMPIIN RATKAISUIHIN
• Kampusta kehitetään aidosti yhdessä
yhteisen vision pohjalta. Perustetaan
Savilahti Kampus –tiimi ja luodaan
yhteinen julistus.

• Kampukselle toteutetaan useita

yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta luovia
paikkoja: tori, pajat, studiot, ulkoalueen
ratkaisut, jne.

• Kampukselle luodaan yhteinen
digitaalinen palvelualusta.

• Kokeillaan aktiivisesti palveluita,
tilankäyttöä ja yhteistoimintaa.
Sovelletaan start-up filosofiaa:
fail fast – learn faster.

• Keskitytään synergian luomiseen.
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SAVILAHTI – SYNERGIAN TOTEUTUMINEN
IDEAALITILANNE Savilahden Charrette osoitti, että toimijoilla eri tasoilla on vahva tahtotila yhteiseen
kehittämiseen. Tämä heijastuu myös erilaisissa johtoryhmätyöskentelyissä.
RISKINÄ on organisaatioiden rinnakkaiset kehityshankkeet. Yhteisestä tahtotilasta ja hyvästä tahdosta
huolimatta kukin organisaatio vie kehitystä eteenpäin omina rakennus- ja kehityshankkeina, joka saattaa
johtaa siihen, että yhteisiä tilaratkaisuja ja palveluita ei oikeasti synny tai että suurin mahdollisuus jää
hyödyntämättä.
Seuraavassa SYNERGIAN ASKELEET toteutumisen avuksi ja varmistamiseksi.
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SAVILAHTI – SYNERGIAN ASKELEET
1. Koko kampuksen kehitykseen juurrutetaan yhteinen

toimintaprosessi, johon kaikki toimijat sitoutuvat. Tämän
puitteissa käsitellään mm. tilat, palvelut ja rahoitus.
War room perustetaan kampukselle johtamisen yhteiseksi
kehityspisteeksi.

2. Toimijoiden ja organisaatioiden etäisyyksien minimointi:
fyysinen, henkinen, digitaalinen, yhteishenki ja yhteenkuuluvuus, Savilahti-identiteetti.

3. Yhteiskäyttö ja jakaminen: käytännön ratkaisut tilojen ja

välineiden yhteiskäytölle sekä samankaltaisten toimintojen
yhteen tuomiselle. Löydetään keinoja rahoittaa yhteisiä
hankkeita yhteisestä budjetista.

4. Viestinnän kehittäminen: formaali ja epäformaali, satunnaiset
kohtaamiset, yhteiset tilat, viestinnän johtaminen, yhteisömanageri, yhteistyöprosessi, kanavat ja välineet.
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SAVILAHTI – SYNERGIAN FORMAATTI
Millaisten kohteiden kehityksessä on luotava yhteisiä paikkoja,
synergiaa ja yhtenäisiä käytäntöjä yli organisaatiorajojen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ravintolat, kahvilat, kioskit
Hyvinvointitilat, kuntosalit, muut liikuntatilat ja -paikat
Pajat, studiot, showroomit, näyttelytilat
Opetustilat, ohjaustilat, käytävä- ja aulatilat, co-creation-paikat
Säilytystilat, materiaalipankki, kirjastot, laitteet, koneet …
Terveysteknologiat
T&K-kehittämisympäristöt
Piha-alueet, puistot, metsä, ranta
Pysäköinti, lataus, huolto, opastus
Asuminen ja majoitus
Kulkuvälineet
Tukipalvelut
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Virtuaalinen
yhdistäminen
digitaalisella
palvelualustalla.

Fyysinen
yhdistäminen mm.
palvelukeskuksiksi,
pajoiksi ja studioiksi.

6 KAMPUKSEN
VISIO JA BRÄNDI

SAVILAHDEN KAMPUKSEN VISIO

Savilahdessa kasvaa
sosiaalisen
vuorovaikutuksen
mestareita.
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Savilahdessa luonto,
luovuus ja innovaatiot
kulkevat käsi kädessä.

Savilahdessa teknologia
tuo ihmisten osaamisen
ja tekoälyn yhteen.

BRÄNDI JA ASIAKASLUPAUS – BRÄNDIN ELEMENTIT
Brändin määritellyt elementit:

1.
2.
3.
4.
5.

Sosiaalisuus
Luonnonläheisyys
Tervetullut elämä vauvasta vaariin
Kansainvälisyys

”Savilahdessa kaikki
ovat tervetulleita ja
kynnykset ovat
matalia!”

“Keskeneräisyys ja osallisuus:
antakaa meille keskeneräinen tila
– hoidamme sen valmiiksi ja
muokkaamme edelleen!”

Keskeneräisyys

Brändiviestinnän neliapilan yhteenveto:

• Viestissä poistettavia elementtejä: innovatiivisuus, teknologiakorostus, kestävä kehitys
• Viestissä vähennettäviä elementtejä: kansainvälisyys, tulevaisuuden hokeminen
• Lisättäviä erottavia elementtejä: positiivinen outous, keskeneräisyys, vauvasta vaariin sisältö
• Uusia luotavia elementtejä: elämänhallinta, pehmeämmät arvot, luonnonläheisyys, kohtaamiset
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EHDOTUS BRÄNDI- JA ASIAKASLUPAUKSEKSI
Vaihtoehto 1.
SAVILAHDEN KAMPUS –

KASVUN JA KOHTAAMISTEN
LUONNOLLISIN KOTI
Vaihtoehto 2.
SAVILAHDEN KAMPUS –

KOKO …....... ELÄMÄ!
Ohje: viestintätarpeesta riippuen lupaukseen
lisätään teema kuin käsinkirjoitettuna, esim.
”valloittava”, ”ihmeellinen”, ”kohtaamisten”,
”tunteiden”. Teemat määritellään etukäteen.
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• lisätään

7 SAVILAHDEN
VAATIMUSMALLI

VAATIMUSMALLI – MITÄ PALVELUITA KAMPUKSELLA
ON MAHDOLLISTETTAVA
Tässä vaatimusmallissa kuvataan Savilahden kampuksen tunnistetut palvelut (fyysinen ja digi)
sekä niiden keskinäiset riippuvuudet.
Lisäksi vaatimusmallissa kuvataan kiinteistöä, ympäristöä, pysäköintiratkaisua, kalustusta ja
järjestelmiä koskevat keskeisimmät vaatimukset, jotka toimivat hankkeen suunnittelun ja
rakentamisen tavoitteina.
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KAMPUKSEN PALVELUT
Seuraavassa kaaviossa kuvataan Savilahden kampuksen tunnistetut palvelut (fyysinen ja digi).
Palvelut on jaettu seuraaviin palvelukokonaisuuksiin:
Oppimispalvelut
Kohtaamispalvelut
Hyvinvointipalvelut
Tukipalvelut
Oheispalvelut

Palvelujen digitaalisuus kasvaa kaavion alalaidasta ylöspäin.
Katkoviivalla ympyröidyistä palveluista on esitetty myöhemmin tarkemmat palvelukuvaukset.
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Oppimispalvelut
Kohtaamispalvelut

FYYSINEN

DIGI

KAMPUKSEN PALVELUT

Tukipalvelut
Oheispalvelut

Hyvinvointipalvelut

Savilahti Tinder

Varaamo

Oppimisen
digipalvelut

Yhteinen
opintotarjotin

Yrittäjäpalvelut

Kirjasto- ja
tietopalvelut

Huolto- ja kunnossapitopalvelut

Kansainväliset
palvelut

Showroom

Kohtaamopalvelut

Life Couch

Terveyspalvelut

24/7 käyttö
Turvapalvelut

Kokouspalvelut

(Kirja)kauppa

Viihdepalvelut

Palvelukatu

Opiskelijapalvelut

Wellnesspalvelut

Vertaistukipalvelut

Liikkuminen
ja opastus

TKI-palvelut

Kyläseppäpalvelut

Elämyskeskus

Tori

Rauhalliset
pienryhmätilat

Isot studiotilat

Pajatilat

Liikuntapalvelut

Saapuminen
ja paikoitus

Asuminen ja
majoitus

Päiväkoti/
lastenhoito

Ravintolapalvelut

Kahvila

Digiajan
savusauna

Laboratoriotilat

Pienet studiotilat

Materiaalipankki

Puutarha

Lemmikkiparkki

Tarkempi palvelukuvaus
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PALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUS
Seuraavassa kaaviossa kuvataan Savilahden kampuksen fyysisissä tiloissa toteutettavien
palvelujen (ei digipalvelut) saavutettavuus.

Tori on
”Savilahden kampuksen sydän”.
Tori on kohtaamisten paikka.
Toreja ja siihen liittyviä palveluita
voi muodostua alueelle useita.
Esimerkiksi sisäänkäyntiauloihin
tai ravintoloiden yhteyteen.
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Avoimet palvelut,
joita voivat käyttää vapaasti
kaikki alueella saapuvat.

Puoliavoimet palvelut,
joita voivat käyttää kaikki
Savilahden kampukselle
tunnistautuneet käyttäjät.

PALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUS
Rauhalliset
pienryhmätilat

Majoituspalvelut

Ravintola
-palvelut

Isot
studiotilat
Kirjastoja tietopalvelut
Pienet
studiotilat

Liikuntapalvelut

Tori

Kyläseppäpalvelut
Kahvila
Elämyskeskus

Pajatilat

Laboratoriotilat
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Showroom

Palvelukatu

Materiaalipankki

Päiväkoti/
lastenhoito

Viihdekeskus
(Kirja)kauppa

Lemmikkiparkki

Terveyspalvelut
TKIpalvelut

Digiajan
savusauna

PALVELUIDEN VÄLISET SUHTEET
Seuraavassa kaaviossa kuvataan Savilahden kampuksen fyysisissä tiloissa toteutettavien
palvelujen (ei digipalvelut) keskinäiset suhteet. Ne palvelut, jotka on asetettu kaaviossa
risteämään, edellyttävät fyysisiä yhteyksiä.
Palvelut on jaettu palvelukokonaisuuksiin, kuten ensimmäisessä kaaviossa.
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PALVELUIDEN VÄLISET SUHTEET
Materiaalipankki

Pajatilat
Kyläseppäpalvelut

Kirjasto- ja
tietopalvelut

Palvelukatu
Rauhalliset
pienryhmätilat

Isot
studiotilat

Ravintolapalvelut

Tori
Kahvila
Digiajan
savusauna

Elämyskeskus
Majoituspalvelut

(Kirja)kauppa
TKI-palvelut

Laboratoriotilat
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Päiväkoti/
lastenhoito

Showroom

Pienet
studiotilat

Viihdekeskus

Terveyspalvelut

Liikuntapalvelut

Lemmikkiparkki

8 TEKNISEN
SUUNNITTELUN
PERIAATTEET

TEKNISEN SUUNNITTELUN PERIAATTEET
– KOHTI PARASTA KAMPUSTA
•
•
•
•

Palvelumuotoilussa on tunnistettu tilakohtaisia vaatimuksia, jotka esitetään palvelukonseptien yhteydessä.
Tilaratkaisujen tulee mahdollistaa eri toimijoiden sattumanvarainen kohtaaminen.
Tilaratkaisujen tulee olla houkuttelevia, viihtyisiä ja innostavia, jonne kenen tahansa on mukava tulla.
Lisäksi seuraavat näkökulmat on huomioitava
kaikessa teknisessä suunnittelussa:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Terveellisyys ja turvallisuus
Muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys
Luonnonläheisyys
Viihtyisyys
Esteettömyys
Ekologisuus
Akustiikka
Valaistus

TEKNISEN SUUNNITTELUN PERIAATTEET
– KOHTI PARASTA KAMPUSTA
• Alueella ja rakennuksissa tulee olla yhtenäinen ja toimijoille avoin langaton
verkkoinfrastruktuuri.

• Verkkoinfrastruktuurissa tulee huomioida esimerkiksi opetukseen ja tapahtumiin liittyvän
livevideon jakelu kiinteän verkkoyhteyden kautta.

• Kaikki suunnitelmat tulee toteuttaa tietomallipohjaisesti. Tällöin varmistetaan, että

digitaalista suunnitteluaineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi opastuksessa. Tämä
edellyttää toteumatietojen päivittämistä suunnittelumalleihin hankkeen edetessä.
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AVOIMEN RAKENTAMISEN PERIAATE
– SALLITAAN MUUTOS
• Rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida keskeneräisyyden salliminen.
Tätä voidaan edesauttaa noudattamalla avoimen rakentamisen periaatetta.

• Avoimen rakentamisen periaatteen mukaisesti rakennus jaetaan kiinteään perusosaan ja

muuntuvaan tilaosaan. Asiaa on esitelty Open Building julkaisuissa yleisesti http://www.openbuilding.org/ob/concepts.html

• Esimerkiksi rakennuksissa tulisi mahdollistaa tietyille tila-aluille muuntojoustavien tilojen
toteuttaminen.

• Muuntojoustoa voidaan edesauttaa modulaarisella tilasuunnittelulla, jolloin toiminnot ovat
vapaammin sijoiteltavissa.

• Lisää materiaalia aiheeseen liittyen:
http://skolry.fi/sites/skol/files/SUKEseminaari0606.pdf
https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK070203.pdf
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9 PALVELUT OVAT
PAIKKOJA JA TOIMINTOJA

TORI

KAHVILA

PALVELUKATU

SHOWROOM

DIGIAJAN
SAVUSAUNA

LIIKKUMINEN
JA OPASTUS

€
ISOT
STUDIOT
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PIENET
STUDIOT

PAJATILAT

VARAAMO

APPS

VALUUTTA

TORI

TORIT – SATUNNAISTEN KOHTAAMISTEN KEITAAT
• TORIT kokoavat savilahtelaiset ja vierailijat yhteen ja törmäyttävät
kampuksen toimijoita luomalla luonnollisia paikkoja satunnaisille
kohtaamisille.

• TOREJA voi kampuksella olla useita: osa voi erikoistua palvelemaan
eri koulutusalojen tai toimijoiden tarpeita.

• TORIT ovat kohtaamisten ja virtojen solmupisteitä. Ne sijaitsevat
sopivilla paikoilla hyvien yhteyksien varrella ja ovat helposti
saavutettavissa.

• TORIT ovat tasa-arvoisia ja avoimia kaikille.
• TORIT toimivat virkistymisen, vetäytymisen ja vuorovaikutuksen
paikkoina.

• TORILTA pääset kahvilaan, kirjakauppaan, showroomiin ja mitä
erilaisempiin palveluihin.

• TORIT tarjoavat alustan kierrätykselle, kirpputorille ja erilaiselle
pop up –toiminnalle.
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TORI TILANA
Vaatimukset

•
•
•

Tilan mahdollistettava seuraavien kiinteiden palveluiden tarjoaminen
• Kahvila
• Showroom
• Hyödykkeiden yhteiskäyttöpiste
• Kirjakauppa
Tilan mahdollistettava seuraavien palveluiden kierto:
• Kierrätyspiste
• Kirppisalue
• Yritysten esittely-/rekrytointipisteet
• Yms. pop up -toiminta
Rakennustekniikan mahdollistettava riittävän raskas liikennöinti (materiaalien liikuttelu)
Oltava yhdistettävissä ulkotilaan
Kampuksella voi olla useita toreja

Yhteiset palvelut

•
•

”Toripiällikkö”
Langaton verkkoinfra

Yhteydet

•
•

Keskellä kaikkea
Kaiken sydän

•

•
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KAHVILA

KAHVILAT RAKENTAVAT YHTEISÖLLISYYTTÄ
• KAHVILA toimii virkistymisen, vetäytymisen ja vuorovaikutuksen paikkana.
• KAHVILA monimuotoinen, muuntuva ja mobiili.
• KAHVILOIDEN tarjonta ja valikoima on monipuolista. Halpaa – Laadukasta.
Nopeaa – Hidasta. Gourmet automaatti – Salakapakka.

• KAHVILASSA on sisustuksessa showroom-elementtejä. Töitä esillä.
• KAHVILA on avoin sisältäen suljettavia tiloja.
• KAHVILA tarjoaa alustan opiskelijatoiminnalle.
• KAHVILA on tasa-arvoinen (opiskelijat, opettajat, yritykset)
• KAHVILA tarjoaa tiloja säilytykseen ja laitteiden lataamiseen.
• KAHVILASSA on paikka esittää ja esiintyä.
• KAHVILAT sijaitsevat sopivilla paikoilla hyvien yhteyksien varrella

mahdollistaen sekä helpon saavutettavuuden että satunnaiset kohtaamiset.
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KAHVILA TILANA
Vaatimukset

•

Kahviloilla oltava tunnistettava identiteetti
Kahvilan materiaalien mahdollistettava helppo puhtaanapito
Kaikille avoin, esteetön
Kahvilatila oltava käytössä 24/7
Aikoina, jolloin käyttöaste on pieni, on mahdollistettava esim. kahvi- ja välipala-automaattien
toiminta
Palvelupisteet on oltava lukittavissa

Yhteiset palvelut

•

Langaton verkkoinfra

Yhteydet

•

Torin sydän
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•
•
•
•
•

PALVELUKATU

PALVELUKATU – SUJUVA, HELPPO, NOPEA
• PALVELUKADULTA löydät kaikki peruspalvelut, joita tarvitset päivän
kuluessa. Palvelukadun löydät Torilta.

• PALVELUKATU on avoin ja palvelee kaikkia. Olit sitten vierailija, vakikävijä
tai huoltomies. Palvelut ovat sinulle.

• PALVELUKATU on päivän sujuva starttipiste: aamukahvit ja tuoreet

leivonnaiset, uutiset ja tuorein tieto ja päivän ensimmäiset kohtaamiset.
Sähköpolkupyöräsi parkki ja huolto löytyy aivan palvelupolun alusta.

• PALVELUKATU on päivän keskipiste: ruokailuvaihtoehdot, kokoontumiset,
toimistotarvikkeet ja monenlaiset kampusapulaiset löydät täältä.

• PALVELUKATU palvelee myös iltaisin. Tällöin tarjolla on iltakäyttäjän

tarpeita vastaavat palvelut, joiden avulla jaksat pidemmänkin opiskelutai työpäivän.

• PALVELUKATU on pop-up ja keskeneräinen. Se muokkaantuu toiminnan mukaisiin

tarpeisiin, oli kyseessä sitten iltatilaisuuksien vaatimat erikoispalvelut tai yritysten
palvelukampanjat. Palvelukatu kertoo, mitä kampuksella kulloinkin tapahtuu.
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PALVELUKATU TILANA
Vaatimukset

•
•
•
•
•
•
•

Sisä- ja ulkotilaa
Sujuva virta palvelusta toiseen
Palveluiden saatavuus 8-17 ja 17-22 (tarvittavat palvelut saatavissa myös ilta-aikaan)
Paikkoja sattumanvaraisiin kohtaamisiin ja innovointiin
Julkinen tila, joka mahdollistaa ”kampusturismin”
Tilojen muunneltavuus
Modulaariset liittymät talotekniikkaan (LVI ja sähkö)

Yhteiset palvelut

•
•

Langaton verkkoinfra
Infopiste

Yhteydet

•

Liikkumisyhteydet
• Saapuminen
• Opastus
Koko päivän aikana tarvittavat palvelut, kuten
• Tori
• Ravintolapalvelut
• Kahvila
• Ostokset
• Tapahtumat
• Showroom
• (Kirja)kauppa
• Kirjasto
• Infopiste
• Muut palvelut

•
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SHOWROOM

SHOWROOMISSA OSAAMINEN TEHDÄÄN NÄKYVÄKSI
• SHOWROOM luo areenan juhlille ja näyttelyille – Showroom antaa
raamit erilaisille tapahtumille tai osaamisen esille tuomiselle.

• SHOWROOM on kohtaamisten paikka – Showroomissa opiskelijat,
opettajat ja yritysten henkilöstö luovat satunnaisia kohtaamisia.
Showroom on myös kansainvälisten kohtaamisten keidas. Täällä
onnistuvat niin messut, konsertit kuin opiskelijajuhlatkin.

• SHOWROOM on osaamisen osto- ja myyntipaikka – Showroomissa

opiskelijat pääsevät esittelemään osaamistaan ja yritykset rekrytoimaan
osaajia. Täällä opiskelijoiden ja yritysten tarpeet kohtaavat.

• SHOWROOM tarjoaa fyysiset tilat ja digitaaliset välineet osaamisen

esillepanolle – Showroomista löytyy tarvittava AV-tekniikka konserttien
ja esitysten järjestämiseksi sekä taltioimiseksi.

• SHOWROOM on avoinna kaikille kampuksen käyttäjille. Voit myös varata
Showroomin yksityiseen juhlakäyttöön.

• SHOWROOMIN vahtimestari vastaa tilan kunnossapidosta ja valmiudesta
sekä tarjoaa AV-tukipalveluita.
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SHOWROOM, ”STAGE” TILANA
Vaatimukset

•
•
•
•
•
•
•

Tila opiskelijoiden töiden näyttelyihin, installaatioihin, pop-uppeihin, tapahtumiin, juhliin, musiikki- ja
tanssiesityksiin, konsertteihin ja esiintymisharjoituksiin
Käytettävyys 24/7
Muunneltavuus
Lavan tulee aueta sisälle ja ulos
Äänentoistojärjestelmä
AV-tekniikka
Näytteillepanotekniikka ja kalustus
Muut tarvittavat laitteet

Yhteiset palvelut

•
•

Langaton verkkoinfra
Varausjärjestelmä (=varaamo)

Yhteydet

•
•
•
•

Tori
Palvelukatu
Ravintolapalvelut
Kokouspalvelut (catering tilaisuuksiin)
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•

ISOT
STUDIOT

ISOT STUDIOT – MONIMUOTOINEN OPETUSTILA
• ISOT STUDIOT ovat uudistettu ratkaisu perinteisille luokkaopetuksen tiloille.
• ISOJA STUDIOITA voidaan varata säännöllisille lukujärjestyksen mukaisille
viikko-opetustunneille. Vapaita studioita voi varata muuhun opetus- tai
ryhmätyökäyttöön.

• STUDIOSSA teoria ja käytäntö käyvät käsi kädessä – Studiossa voidaan

opiskella sekä teoriaa opettajan johdolla, että viedä teoriaa käytäntöön
erilaisilla kokeiluilla tai harjoituksilla.

• STUDIO tarjoaa tilat ja välineet teoria- ja ilmiöoppimiselle. Studiosta löytyy
myös säilytystilat erilaisilla laitteille ja välineille.

• STUDIO on ergonominen – Studioiden kalustus ja varustelu tekee opiskelusta
sujuvaa, miellyttävää ja hyvä ergonomia edistää käyttäjien terveyttä.
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ISOT STUDIOT TILANA
Vaatimukset

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monikäyttöinen: Nopeasti ja helposti muunneltavissa
Viihtyisä ”olohuone”
Mahdolliset väliseinät siirrettävissä
Tiloja myös hiljaiseen työhön ja rauhoittumiseen, esim. rauhalliset ”pesät”
Yllätyksellinen, leikkisä
Ärsykkeitä luomaan ideoita ja innovaatioita
Akustiikka, esim. pehmeitä seiniä, joihin voi nojata
Ergonomiset kalusteet
Rakennustekniikalla mahdollistettava uudenlaiset kokeilut muunneltavuudessa
Modulaariset liittymät talotekniikkaan (LVI ja sähkö)
Välineistön säilytystilat/kalusteet

Yhteiset palvelut

•
•

Varausjärjestelmä (=varaamo)
Langaton verkkoinfra

Yhteydet

•

Erilaisiin oppimisen tiloihin
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PIENET
STUDIOT

PIENIÄ STUDIOITA RAUHALLISEEN JA
LUOVAAN TYÖSKENTELYYN
• STUDIOITA on eri kokoisiin tarpeisiin: yhden henkilön itsenäisestä
työskentelystä ohjattuihin pienryhmiin.

• STUDIO on keskittymisen paikka – Käyttäjä voi työskennellä
itsenäisesti tai ryhmässä rauhallisessa ympäristössä.

• STUDIO on sosiaalisen yhdessä tekemisen paikka – Studio tarjoaa

optimoidut tilat ja välineet luovaan yhteiskehittämiseen ja ryhmätyöskentelyyn.

• STUDIOSTA löytyy esitystekniikkaa ryhmätyöskentelyyn ja käänteiseen

opetukseen. Studiossa voit työskennellä myös omia laitteita ja välineitä
käyttäen.

• STUDIO on saavutettavissa – Studiot ovat avoimia kaikille kampuksen käyttäjille.
Osa studioista on varattavissa etukäteen. Osaa ei voi varata vaan vapaana olevia
tiloja saa käyttää kuka tahansa vapaasti tarpeen mukaan.

• STUDIOSSA on studiomestari, joka tarjoaa IT-tuki- ja vahtimestaripalveluita.
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PIENET STUDIOT TILANA
Vaatimukset

•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Puhtaan” työskentelyn tila
Lasiseinät (viestintää ja ideointia varten)
Kalustusten muunneltavuus
Akustiikka
Mahdollisuus myös hiljaiseen työskentelyyn
Esitystekniikka (helppo liittyminen)
Oltava ulosvuokrattavissa
Eri kokoisia (3 - n hlöä)
Osa varattavaa tilaa, osa aina avointa työskentelytilaa

Yhteiset palvelut

•
•
•

Varausjärjestelmä (=varaamo)
Studiomestari (tilapalvelu)
Langaton verkkoinfra

Yhteydet

•

Osa oltava lähellä toria (ulosvuokrattavat)
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PAJAT

PAJA PALVELUNA – MAKE ANYTHING AND SHOW IT
• PAJA on tekemisen paikka – Käyttäjä voi toteuttaa pajassa käytännön tekemistä ja
oppimista vaativia töitä yksin tai ryhmässä. Pajassa voit toteuttaa asiakastöitä.

• PAJA on sosiaalinen – Pajassa kohtaat aina muita tekijöitä koko kampukselta, ja opit
tehokkaasti toisten ideoista.

• PAJA tarjoaa välineet – Pajasta löytyvät tarvittavat työvälineet ja materiaalit erilaisiin

töihin. Kampuksella käytettävissäsi on muutamia pajoja, joista löytyy yhteinen palvelu-,
materiaali- ja työvälinetarjonta, sekä pajakohtaisia erikoisvälineitä ja materiaaleja.

• PAJA on saavutettavissa – Pajat ovat avoimia kaikille kampuksen käyttäjille.

Voit varata kokonaisen pajan opetusryhmälle tai pajan ollessa avoinna käyttää sitä
oman tarpeesi mukaisesti.

• PAJA tarjoaa osaamisen – Mikäli varaat pajaa etukäteen käyttöösi, voit samalla varata
työhösi tarvittavan osaamisen, opetuksen tai ohjauksen. Kampuksen osaajat ovat
käytössäsi (Savilahden Tinder).

• PAJA on näytön paikka – Pajojen yhteydessä tarjoamme mahdollisuuden töiden
esittelyyn joko pajan Showroomissa tai yhteisellä torilla.

• PAJASSA on pajamestari joka vastaa pajan kunnossapidosta ja valmiudesta. Voit myös
itse ilmoittautua pajamestariksi ja tienata.
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PAJA TILANA
Vaatimukset

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monipuolinen digi-infra
Muunneltavuus ja monikäyttöisyys
Yhteiskäyttö ja sen sujuvuus
Mahdollisuus myös yksityiseen työskentelyyn
Alakohtaiset välineet ja varusteet (esim. metallipaja, kampaamo …)
Toimiva akustiikka
Turvallisuus
Esteettömyys
Kustannusten jako ei saa olla käytön ongelma

Yhteiset palvelut

•
•

Infrapalvelut – ”pajamestari” tai vaksipalvelu
Varausjärjestelmä (=varaamo)

Yhteydet

•
•
•
•

Tila opettajajohtoiselle työskentelylle
Materiaalivarastot esim. materiaaleille ja keskeneräisille töille
Materiaalipankki
Palvelukatu (myytävät palvelut)
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DIGIAJAN
SAVUSAUNA

DIGIAJAN SAVUSAUNA (CHARRETTESSA: BLACK BOX)
• SAUNA on suomalaisille syntymäpaikka. Siellä syntyvät ideat, visiot ja

monet elämän tärkeät oivallukset, yhdessä tai yksin. Saunaan liittyy luonto,
keskittyminen ja kaikkein tärkeimpänä: ihmisenä oleminen.

• DIGIAJAN SAVUSAUNASSA keskitytään olennaiseen ja hyödynnetään ihmisen
supervoimia: luovuutta, kekseliäisyyttä ja keskustelua. Tekniikka ja häiriöt
riisutaan jo ovella.

• KONTTI on digiajan savusaunan peruselementti. Se on ulkoa musta, sisältä
viihtyisä ja tarjoaa laajan näköalan ympäröivään luontoon, esimerkiksi
järvelle. Se on liikuteltava, tarvittaessa modulaarinen ja varioitava.

Digiajan savusauna on kokeilun paikka!

• HARJOITUSTYÖ Digiajan savusaunan prototyyppejä voidaan kehittää

opiskelijoiden monialaisena yhteistyönä: mm. rakentaminen, tekniikka,
tietotekniikka, sisustus ja muotoilu. Näitä voidaan alkaa valmistamaan
välittömästi. Kokeilujen kautta löytyy oikeat reseptit.
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DIGIAJAN SAVUSAUNA TILANA
Vaatimukset

•
•
•
•
•

Viihtyisä tila, jossa sisällä ja ulkona oleskelu voivat yhdistyä
Paikkoja rauhoittumiseen yksin sekä sattumanvaraiseenkin kohtaamiseen ja innovointiin yhdessä
Tilan muunneltavuus erilaiseen käyttöön ja erilaisille ryhmille
Luonnonläheisyys, esim. laaja näköala ympäröivään luontoon
Lukittavat säilytystilat teknisille laitteille

Yhteiset palvelut

•

Varausjärjestelmä (=varaamo)

Yhteydet

•

Kaikkien Savilahti-kampuksen käyttäjien saavutettavissa, kampuksella tai sen välittömässä
läheisyydessä
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VARAAMO

SAVILAHTI VARAAMO – SUJUVA YHTEISKÄYTTÖ
• VARAAMOSTA löydät kaikki yhteiskäytössä olevat resurssit. Tilat,
kokouspalvelut, polkupyörät, porakoneet ja autot.

• VARAAMO on avoin ja palvelee kaikkia. Olit sitten vierailija, vakikävijä tai

huoltomies. Resurssien omistajat voivat säädellä, millä käyttäjäryhmillä on
oikeus varata resursseja.

• VARAAMO mahdollistaa resurssien sujuvan yhteiskäytön mahdollistaen
synergioiden syntymisen.

• VARAAMON kautta varaat esimerkiksi kokouksellesi tilat ja tarjoilut
vaivattomasti yhdestä paikasta.
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LIIKKUMINEN
JA OPASTUS

OPASTUS – OLET JO PERILLÄ
• OPASTUS palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä tasa-arvoisesti.
• OPASTUS palvelee sekä ulkona että sisällä.
• OPASTUS kertoo reitin ja parhaan saapumistavan kampukselle.
Tietää yhteydet ja vapaiden parkkipaikkojen määrän sekä
kannustaa päästöttömiin liikkumistapoihin.

• OPASTUS auttaa käyttäjää navigoimaan kohteeseen (opetustilat, kokoushuone, WC, ravintola, ulos, lähin tulostin).
Kytkeytyy kulunhallintaan, avaa pääsyn puolijulkisiin tiloihin varaus-/kalenteritietojen mukaan.

• OPASTUS kattaa myös fyysisissä tiloissa olevat opasteet. Esimerkiksi värien ja valojen käyttö tilojen ja
toimintojen tunnistamisessa.

• OPASTUS toimii mobiililaitteilla ja niitä tuetaan riittävän tiheästi sijoitelluilla interaktiivisilla infotauluilla.
• OPASTUS tukee kriisi/hätätilanteiden hallintaa käyttäen infotauluja hätäpoistujien ohjaamiseen turvallisinta
reittiä käyttäen turvaan. Huomioi väylien kapasiteetin ja väkimäärän.

• OPASTUS sisältää tilojen reaaliaikaisen varaustiedon esittämisen interaktiivisten infotaulujen avulla.
Mahdollistaa vapaan tilan varaamisen helposti heti tarpeen mukaan (ks. Varaamo).

• OPASTUS hyödyntää kaikkia näyttö/projektoripintoja riippumatta niiden ensisijaisesta

käyttötarkoituksesta. Kaikki (myös kokoustilojen) näytöt osana opastus/infojärjestelmää.
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SAAPUMINEN JA PAIKOITUS
Vaatimukset

•
•
•
•

Mahdollisuudet liikkumisen eri tasoille: kevyt liikenne, julkinen liikenne ja yksityisautoilu
Selkeät, sujuvat ja suorat reitit eri puolille kaupunkia
Kehärata raitiovaunuille/busseille (helppo liikkuminen mahdollistettava myös muualta kuin keskustasta)
Mahdollisuus myös luonto-/maisemareittiin
Stressittömyys (melu, kiire, ruuhka jne.)
Pienet siirtymä-/vaihtoajat ja siirtymäliikenteen sujuvuus
Liityntäpysäköinti, josta sujuva julkinen yhteys kampukselle
Parkkipaikat/halli henkilöautoille, mopoille ja polkupyörille
Lainattavat liikkumisvälineet, esim. kampuspolkupyörät, vuokra-autot, segway, skeittilaudat, sukset yms.
Hiekoittamaton reitti potkukelkalla tai suksilla saapuville
Ajantasainen liikenneinfo helposti saatavissa, esim. ruuhkat, saapuvat bussit, vapaat parkkipaikat, tiet
aurattu/hiekoitettu jne.
Sosiaalitilat pukeutumista ja peseytymistä varten kevyttä liikennettä suosiville
Kannustimet kevyen ja julkisen liikenteen käyttöön
Kävelykaveri ja kimppakyytien helppo järjestäminen
Esteettömyys

Yhteiset palvelut

•
•

Savilahti apps
Kuopion liikenteen Vilkku

Yhteydet

•
•
•
•

Saapumiseen ja paikoitukseen liittyvät palvelut, esim. huoltopisteet, sosiaalitilat jne.
Liityntäpysäköinti
Tarpeelliset palvelut liikenneyhteyksien varrella, esim. liikuntapalvelut, ruokakaupat jne.
Palvelukatu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAVILAHTI APPS

(PALVELUARKKITEHTUURI)

PALVELUARKKITEHTUURI – SAVILAHTI APPS

• Savilahti Apps -alustan päälle voidaan rakentaa aivan uusia

palveluita kehittyvien tarpeiden mukaan. Esimerkiksi Savilahden
Tinder on tällainen. Rajapintoja hyödyntämällä voidaan myös
yhtenäistää esimerkiksi tilavarauspalveluita, sekä luoda
lainaamoita ja muita synergiaa edistäviä palveluita.
(Sovellukset 1-5).

• Palveluiden pitkän tähtäimen kehityksessä organisaatioiden on
etsittävä ja luotava lähtökohtaisesti yhteisiä järjestelmiä.
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SOVELLUS 5

rajapintojen avulla erityiseen Savilahti Apps -näkymään/alustaan.
Savilahti Apps kokoaa koko kampuksen palvelut yhdeksi
kokonaisuudeksi. (APPS alusta)

SOVELLUS 4

• Yhteiseen käyttöön tulevat toiminnot ja sovellukset tuodaan

SOVELLUS 3

näistä voidaan tuoda kaikkien käytettäväksi API -rajapintojen avulla.

SOVELLUS 2

• Kullakin toimijalla on nykyisin omat järjestelmänsä (A-E). Jotkut

SOVELLUS 1

Savilahden yhtenäinen digitaalinen palvelukokemus ja
-arkkitehtuuri voidaan rakentaa seuraavasti:

API

APPS ALUSTA
API

A

B

A

C

D

E

YHTENÄINEN KÄYTTÄJÄKOKEMUS
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SOVELLUS – SAVILAHDEN TINDER
•
•
•
•

OPISKELIJAT tarvitsevat harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja.
YRITYKSET tarvitsevat työntekijöitä, harjoittelijoita ja apulaisia.
KAIKKI tarvitsevat tilapäistä apua työhön, opiskeluun ja kotiin.
SAVILAHDEN TINDER on Savilahden digitaalinen palvelualusta, joka
yhdistää tekijät ja tarvitsijat. Se on tietotori, jossa yksittäinen henkilö
tai ryhmä pystyy kertomaan tarjoamistaan palveluista. Palveluiden
tarvitsija löytää helposti tarvitsemansa osaamisen polkupyörän
huollosta tekoälyohjelmointiin.

• YHTEISÖLLISYYS JA VERTAISTUKI: Savilahden Tinderistä löydät myös
mentoreita ja sparraajia erilaisiin tarpeisiisi.

• LUOTETTAVUUS on olennainen osa palvelua. Palveluiden käyttäjät
antavat aina palautetta tarjotuista palveluista. Yhteisö varmistaa
palveluiden tarjoajien tunnistettavuuden ja luotettavuuden.

• ANSAINTA on mahdollista eri tavoin. Palveluiden käyttäjät voivat tarjota
vastineeksi rahaa, opintopisteitä tai Savilahden omaa valuuttaa.
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VALUUTTA

VALUUTTA – $AVILAHTI CRYPTO COIN
Kampukselle voidaan luoda oma digitaalinen valuutta!

• $AVILAHTI CC on vakaa – Valuutta ei heilahtele, vaan sen arvo säilyy ja se pysyy tasaisena.
• $AVILAHTI CC tarjoaa alustan – Valuutta tarjoaa edellytykset toiminto-/käyttäytymisketjujen

syntymiselle. Valuutan avulla saadaan useita hyviä asioita syntymään kytkemällä ansainta-käyttöketjuja
tavoitteiden mukaan.

• $AVILAHTI CC ohjaa arvojen mukaiseen käyttäytymiseen – Käyttäjä hyötyy arvojen mukaisesta

käytöksestä, esimerkiksi pyöräilee töihin, jakaa resurssejaan, tarjoaa harjoittelupaikan opiskelijalle jne.
$avilahti CC käy valuuttana sisäisessä toiminnassa.

• $AVILAHTI CC ymmärretään yhdessä – $AVILAHTI CC rakentuu yhteisen cryptovaluuttaymmärryksen
varaan. Järjestetään koulutus aiheesta, jolloin yhdessä ymmärretään valuutan mahdollisuudet ja
rajoitteet.

• $AVILAHTI CC syntyy yhdessä – $AVILAHTI CC voidaan rakentaa HOLO-Chainin pohjalle. Toteutus

voidaan aloittaa järjestämällä Holo Hackathon Savilahdella, jossa selvitetään miten päästöttömän
liikkumisen kiinnostavuutta voidaan kasvattaa ja luodaan $avilahti CC. Välittömästi kokeillaan valuutan
toimivuutta halutulla ketjulla.
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MUITA
PALVELUITA

MUUT PALVELUT – OSA 1
• ASUMISEN PALVELUT Tarjoaa monipuolisia ja hyvinvointia tukevia asumisen palveluita alueen asukkaille.
• ELÄMYSKESKUS Tarjoaa elämyksiä niin kampuksen käyttäjille, alueen asukkaille kuin turisteillekin.
• HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOPALVELUT Huolehtii kampuksen sisä- ja ulkotilojen säilymisestä siistinä, terveellisenä ja
turvallisena. Tarjoaa Kampuksen käyttäjille mm. auto- ja polkupyörähuoltoa, teknistä tukea ja laitetukea.

• KANSAINVÄLISET PALVELUT Auttaa ulkomaille opiskelijavaihtoon tai töihin lähteviä, Suomeen opiskelemaan tai töihin
tulevia ulkomaalaisia, oppilaitoksia ja yrityksiä kansainvälisessä yhteistyössä jne.

• KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT Tarjoaa lainaus- ja tietopalveluja kampuksen käyttäjille. Voi olla osa varaamoa.
• (KIRJA)KAUPPA Tarjoaa opiskelu- ja työpäivän aikana sekä myös vapaa-ajalla tarvittavia tarvikkeita, välineitä ja
palveluja.

• KOHTAAMOPALVELUT Törmäyttää opiskelijoita, yrityksiä ja Kampuksen muita käyttäjiä toisiinsa tarpeisiin perustuen.
• KOKOUSPALVELUT Tarjoaa lisäpalveluita kokouksiin ja tapahtumiin, mm. tarjoilut ja laitteet.
• KYLÄSEPPÄPALVELUT Tarjoaa kampuksen käyttäjille ja alueen asukkaille pieniä palveluita edullisesti oppilastyönä.
• LABORATORIOTILAT Tarjoaa opiskelijoille, yrityksille ja tutkimuskeskuksille sopivat tilat ja tutkimusvälineet
• LEMMIKKIPARKKI Huolehtii lemmikeistä koulu- tai työpäivän, tapaamisen tai vaikka lounaan ajan.
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MUUT PALVELUT – OSA 2
• LIIKUNTAPALVELUT Tarjoaa Savilahden opiskelijoille, yrityksille ja yhteisöille yhteisiä liikuntatiloja ja ohjattua
liikuntatoimintaa.

• LIFE COUCH Tarjoaa ratkaisukeskeistä apua ja valmennusta esim. mieli- ja tunne-elämään, vuorovaikutukseen,
ihmissuhteisiin, työhyvinvointiin ja urapolkuun.

• MAJOITUSPALVELUT Mahdollistaa Kampuksella yöpymisen. Tuo Kampukselle turisteja.
• MATERIAALIPANKKI Palvelee koko kampusta materiaalinäytevarastona – Näe, koe, hypistele.
• OPISKELIJAPALVELUT Ohjaa ja neuvoo opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa.
• OPPIMISEN DIGIPALVELUT Tarjoaa opiskelua ja oppimista tukevia, digitaalisia palveluita ja alustoja.
• PUUTARHA Tuo luonnon osaksi Kampuksen arkipäivää. Mahdollistaa palaverit ja oppitunnit ulkotiloissa esim.
rikkaruohoja kitkien.

• PÄIVÄKOTI/LASTENHOITO Huolehtii lemmikeistä koulu- tai työpäivän, tapaamisen tai vaikka jumppatunnin ajan.
• RAUHALLISET PIENRYHMÄTILAT Tarjoaa mahdollisuuden hiljaiseen työskentelyyn.
• RAVINTOLAPALVELUT Tarjoaa esim. lounasta, päivällistä ja välipalaa niin Kampuksen käyttäjille, alueen asukkaille kuin
turisteillekin.
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MUUT PALVELUT – OSA 3
• TERVEYSPALVELUT Tarjoaa yhteiset terveys- ja tukipalvelut Kampuksen käyttäjille.
• TKI-PALVELUT Ohjaa ja tukee tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä sekä oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen
verkostoitumista.

• YHTEINEN OPINTOTARJOTIN Tarjoaa yhteisiä opintoja koulutusasteesta ja -alasta riippumatta sekä mahdollistaa
kohtaamisen.

• VERTAISTUKIPALVELUT Tarjoaa Kampuksen käyttäjille eri elämäntilanteissa sekä elämän kriiseissä vertaistukea ja
kohtalotovereita.

• VIIHDEPALVELUT Mahdollistaa myös vapaa-ajan vieton Kampuksella ja tukee 24/7 ajatusta.
• WELLNESS-PALVELUT Edistää hyvinvointia palveluilla, esim. kampaamo, hieronta, kosmetologi, myös opiskelijatyönä.
• YRITTÄJÄPALVELUT Tarjoaa tukea, mentorointia ja verkostoja Kampuksen nykyisille ja tuleville yrittäjille vauvasta
vaariin.

• 24/7 KÄYTTÖ JA TURVAPALVELUT Mahdollistaa Kampuksen käytön turvallisesti 24/7.
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10 YRITTÄJYYS JA
YRITYSYHTEISTYÖ

AINA ASKELEEN EDELLÄ – OPPILAITOSTEN JA
YRITYSTEN YHTEISELLÄ POLULLA
•
•
•
•
•

YHTEISTYÖALUSTA. Savilahden kampus on alueen toimijoiden yhteinen toiminta-ja innovaatioalusta.
JOHTAMINEN toteutetaan synergiaan tähtäävän joustavuuden periaatteella.
LISÄARVO syntyy yritysten ja oppilaitosten monialaisesta yhteistyöstä.
YHTEINEN TEKEMINEN tehdään näkyväksi monin tavoin.
YHTEINEN KOKEILUKULTTUURI yhdistää toimijoita ja kehittää kampuksen innovaatiokyvykkyyttä. Kokeiluja
vauhditetaan yhteisellä kokeilurahoituksella.

• AKTIIVINEN KUUNTELU JA NOPEA TIEDOTUS. Savilahti on avoin ja rehellinen. Yritysten aktiivinen kuuntelu
varmistaa, että oppilaitoksissa kehittyy oikeiden asioiden osaajia.

Seuraavat toimenpiteet käynnistetään välittömästi:

• YHTEISÖJOHTAMINEN varmistaa että toimijoiden yhteistyö kehittyy ja rikastuu. Yhteisöjohtaja on toimii
kaikkien toimijoiden hyväksi.

• SAVILAHDEN TINDER on sovellus, joka yhdistää kampukset toimijat: tarpeet ja toimijat.
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SAVO SKILLS LAB – TAITO JA TARVE KOHTAAVAT
• SKILLS LAB on ulospäin suuntautunut palvelutoiminta, jonka tehtävänä on yhdistää Savilahden osaaminen
Savon elinkeinoelämän osaamistarpeisiin, ja samalla luoda työ- ja harjoituspaikkoja.

• SKILLS LAB on jatkuva kohtaamisen ja kontaktoinnin prosessi, joka on aktiivinen netissä, tiloissa ja

kampuksen ulkopuolella, ilmoitustauluilla ja tapahtumissa. Tavoitteena on varmistaa, että Savon yritykset
löytävät ja saavat tarvitsemansa asiantuntijat.

• KUMPPANEITA ovat mm. alueen peruskoulut, lukiot, julkiset ja yksityiset työvoimaorganisaatiot,
yrittäjäjärjestöt, sekä kehitteillä olevat uudet palvelukokonaisuudet (mm. SOTE).

• HAASTEENA on alkuvaiheessa toiminnan vastuutus: millä tavoin eri ammattialat tuodaan yhteen ja
yhteiseen prosessiin ja kuka vastaa toiminnasta.

• ALOITUS Työ kannattaa aloittaa esimerkiksi yhteisellä tapahtumalla, Savilahden ”Slushilla”. Tapahtuma on
tärkeä myös kampuksen palvelutoiminnan brändin luomisessa.
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VOISIKO OLLA NÄIN?
Miten Savilahdenkampus voisi olla tiennäyttäjä yrittäjyyden
kehittäjänä ja yritteliäisyyden sparraajana?
Charrette tuotti mm. seuraavia ehdotuksia:

• Opiskelijanumerosta Y-tunnus: Jokaisella opiskelijalla on

lähtökohtaisesti Y-tunnus, joka mahdollistaa erilaiset yrittäjyyteen
tähtäävät tai valmistavat toimet ilman eri byrokratiaa.

• Savilahden kansalaisuus: Kela-kortti toimii Savilahden

kansalaisuuden tunnuksena. Sitä voi käyttää tunnistautumiseen,
ostoksiin, varauksiin, jne.

• Savilahti Crypto Coin – Savilahden oma valuutta. Perustamalla oma

kryptovaluutta, kaikki tekeminen voidaan muuttaa transaktioiksi. Mm.
saapuminen polkupyörällä auton sijaan kasvattaa kryptotiliä.

• Rakennetaan innovatiivisia yhteistyöratkaisuja ja -polkuja yritysten ja
opiskelijoiden välille. Mm. Työvoimapankki ja Yrittäjäkatu.
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11 ALUEIDEN
VISUALISOINTEJA

Viitteellinen
©ideascout 2018 havainnollistus

SAVILAHDEN
KAMPUKSEN
SYDÄN –
TECHNOPOLIKSEN
ALUE

PAVILJONKI JA
TORIALUE –
VIHERKATTOPAVILJONKI

Viitteellinen
©ideascout 2018 havainnollistus

LOUVRETTE,
TERVEISET
PYRAMIDEILTA

Viitteellinen
©ideascout 2018 havainnollistus

Viitteellinen
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MARKKINAKATU –
AJATUS
KATETUISTA
SISÄTILAKADUISTA

SECOND FLOOR –
NOUSTAAN OMALLE
TASOLLE

Viitteellinen
©ideascout 2018 havainnollistus

12 ALUEEN
3D-MALLINNUS

SAVILAHDEN KAMPUKSEN 3D-MALLINNUS
http://3dtalo.fi/savilahti_charrette/
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13 JATKOTOIMENPITEET

TULEVAT TOIMET: KAMPUSJOHTAMISEN KEHITYS
JOHTAMINEN

Välitön

Lyhyt aikaväli

Keskipitkä aikaväli

2018

2019

2020

2021

Pitkä aikaväli
2022

2023->

Savilahti Seminaari
Yksi keskeisimmistä toimenpiteistä on perustaa
Savilahti Kampus -tiimi kaikkien toimijoiden
yhteisessä Savilahti Seminaarissa. Toiminnan
perustana on yhteinen kehitys- ja toimintavisio.

KV toiminnan johtaminen
Yhteinen brändikehitys
Yhteinen kokeilurahoitus
Yhteinen viestintä
Kokeilukulttuurin aloitus
Yhteisöjohtaja / manageri
Yhteistyöjulistus
Yhteisen vision määrittely
Digi & tekoäly kampuksella
Kokeillaan
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Vähäinen merkitys

Suuri merkitys

TULEVAT TOIMET: YHTEISÖLLISYYDEN KEHITYS
Välitön
YHTEISÖLLISYYS

2018

Lyhyt aikaväli
2019

Keskipitkä aikaväli
2020

Pitkä aikaväli
2021

2022

2023->

Sisätori / Sydän
Avoimet kampustapahtumat

Avoimet pajat ja studiot
Ulkotori ja käveltävät kadut

Jaetut ajoneuvot
Digitaalinen yhteisö
Alueen identiteetti
Kytkeytyminen Savilahden
asuinalueeseen
Opetustilojen ja
toimintamallien kokeilu
Kokeillaan
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Vähäinen merkitys

Suuri merkitys

Yhteisöllisyyttä voidaan
alkaa välittömästi luomaan
useilla rintamilla. Tärkeintä
on aloittaa.

TULEVAT TOIMET: KOKEILUTOIMINTA
KOKEILUT

Välitön

Lyhyt aikaväli

Keskipitkä aikaväli

2018

2019

2020

Selitys
2021

Yhteinen paja

Kokeilu pajojen yhdistämisestä

Savilahden Tinder

Digityökalu tekijöiden ja tarvitsijoiden kohtaamiselle

Yhteisöluokka

Tilakokeilu yhteistiloista ja toimintamallista Opistotiellä

Polkupyörähuolto

Työmatkapyöräilyn peruspalvelun kokeilu

Youtube-kanava

Kampuksen yhteisen ”TV-kanavan” kokeilu ideoiden
jakamiseen.

Muotoilukokeilut

Muotoiluopiskelijoiden kokeilut tilojen kehittämiseksi

”Torikahvit”

Kokeilu yrityksiä ja oppilaitoksia yhdistävistä tapahtumista

Showroom

Opiskelijatöiden ja yritysten palveluiden esittelyiden
kokeilut sisällä ja ulkona.

Savilahti Slush

Kokeilu: Savon yhteinen innovaatiotapahtuma

Digiajan savusauna

Digiajan Savusaunan prototyypin rakentaminen
monialaisena opiskelijatyönä

Drone lentokenttä

Kokeileva toiminta omasta lentokentästä.

Kokeillaan
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Vähäinen merkitys

Suuri merkitys

SAVILAHTI KAMPUS – YHTEINEN JULISTUS
1. SAVILAHTI-TIIMI Me, yritysten ja oppilaitosten edustajat, sekä kaupungin johto olemme yhdessä sitoutuneet Savilahden vision

toteuttamiseen. Me perustamme elävän, energisen, hyväyhteyksisen, luovan ja kestävän Savilahden Kampuksen määrittelemällä sen roolin
kaupungin sisällä Kuopion sekä Savon keskeisenä innovaatiokampuksena. Tähän päästään joukolla fyysisiä, sosiaalisia ja virtuaalisia
muutoksia sekä nojaamalla paikallisten toimijoiden energian, palveluiden ja rakennetun ympäristön laadun varaan.

2. SAVILAHDEN IDENTITEETTI Savilahden kampuksen alueella tulee olemaan selkeä identiteetti. Siitä tulee elävä, yhteisöllinen, energinen,
särmikäs ja ainutlaatuinen kohde Savossa.

3. SAVILAHDEN ALUEEN SYNERGIA Savilahden alueella toimivat organisaatiot työskentelevät yhdessä Savilahden alueen suojelemiseksi,

parantamiseksi ja sen arvostuksen lisäämiseksi. Etusijalla on lisäarvon tuottaminen yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä. Organisaatiot
varmistavat, että Savilahti säilyy tasapainoisena yhteisönä, jossa kaikki voivat toimia osaamisen, innovaatioiden ja liiketoiminnan
kehittämiseksi..

4. UUDET HANKKEET SAVILAHDEN ALUEELLA Jokaisen Savilahden alueella toteutetun uudisrakentamis- ja kehityshankkeen tulee olla
inspiroiva, värikäs ja särmikäs sekä sisältää monimuotokäyttöä. Hankkeissa on sallittava keskeneräisyyden ajatus: aina on tilaa
parantamiselle, innovaatioille ja kokeilun kautta oppimiselle. Kokeilut ovat kehittämisen ydin.

5. HYVÄT PAIKAT SAVILAHDEN ALUEELLA Savilahden alueesta tulee hyvien paikkojen kampus. Alueelle luodaan tunnistettavia ja saavutettavia
fyysisiä paikkoja, jotka kannustavat yhteiseen tekemiseen, kohtaamisiin ja sosiaalisuuteen.

6. SAVILAHTI TOIMINNAN KESKUKSENA Savilahdesta tulee toiminnan keskus, joka tarjoaa vireää toimintaa arkipäivinä, iltaisin,

viikonloppuisin ja eri vuodenaikoina. Savilahti toivottaa vakituiset toimijat, vierailijat ja pop-up toimijat tervetulleiksi. Opiskelijat ovat
tervetulleita kampuksen kehitykseen. Savilahdesta tulee juhlien ja tapahtumien järjestämispaikka vuoden ympäri. Siellä on palveluita ja
paikkoja kaikenkokoisille kulttuuririennoille särmikkäistä valtavirran ulkopuolisista tapahtumista ulkoilmakonsertteihin.
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7. SAVILAHTI SAA VOIMAA LUONNOSTA. Kaikki Savilahden alueelle rakennetut uudet rakennukset suunnitellaan vastaamaan korkeimpia
ekostandardeja. Ne edistävät myös luonnon monimuotoisuutta. Kaikki kampuksen läpi kulkevat reitit samoin kuin pihat ja aukiot
viheriöidään. Savilahdesta löytyy luonnolliset kytkennät järveen, metsään ja puhtaaseen ilmaan.

8. KATUELÄMÄ SAVILAHDEN ALUEELLA Savilahden kaduista tulee eläviä ja houkuttelevia hyvien valaistusstrategioiden, korkealaatuisen ja

ainutlaatuisen yleisten alueiden materiaalivalikoiman sekä rakennusten katutason ja katujen välisen paremman vuorovaikutuksen ansiosta.

9. HYVIEN YHTEYKSIEN SAVILAHTI Savilahdesta tulee hyvin integroitu osa kaupungin keskustaa. Julkisen liikenteen verkosto tulee olemaan
hyvä. Jalankulku- ja pyöräilyreittejä Savilahden sisällä sekä Savilahden ja ympäröivien alueiden välillä selkeytetään ja niiden
turvallisuutta, elävyyttä ja esteettisyyttä lisätään.

10. PYSÄKÖINTI SAVILAHDEN ALUEELLA Savilahdesta tulee esimerkillinen kampus, jossa kaupungin linjaukset mahdollistavat vaiheittaisen

maanpäällisen pysäköinnin vähentämisen tilan vapauttamiseksi kauniin rakentamisen ja elävien yleisten tilojen luomista varten. Pyörät
tulevat aina olemaan tervetulleita Savilahden kampuksella ja loogisesti sijoitettuja pyöräparkkeja tulee olemaan useita..

11. SAVILAHDEN ALUEEN YMPÄRISTÖINNOVAATIOT. Savilahdesta tulee hyvin valaistu ja värikäs alue. Korkealaatuista ja hyvin suunniteltua
valaistusta käytetään korostamaan rakennuksia, paikkoja, tiloja ja ihmisiä. Valaistuksesta tulee osa alueen identiteettiä. Vastaavasti
alueen ja paikkojen akustiikkaa, saavutettavuutta ja terveellisyyttä kehitetään tavoitteellisesti.

12. BISNES SAVILAHDEN ALUEELLA Savilahden kampuksella kannustetaan aloitteelliseen, yrityslähtöiseen ja sosiaaliseen toimintaan.
Paikallista osaamista tuetaan ja edistetään.

13. SAVILAHDEN KEHITTÄMINEN Me Savilahti Kampuksen jäsenet hyväksymme sen, että kehitys voi olla monimutkainen prosessi, mutta

sitoudumme toimimaan yhdessä Savilahden kampuksen vision saavuttamiseksi ja resurssien jakamiseksi ilman konflikteja tai kilpailua.
Olemme suvaitsevaisia ja mukaan ottavia ja kunnioitamme monimuotoisuutta. Pidämme mielemme avoimina kaikille ideoille ja
perehdytämme toisiamme tehtyihin päätöksiin liittyen. Pyrimme laadullisiin askel kerrallaan tapahtuviin muutoksiin, jotka koskettavat
tulevia sukupolvia.

Savilahti Kampuksen jäsenten allekirjoitukset
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14 YHTEISTYÖSSÄ

EDELLÄKÄVIJÄT* JA ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT
• Pasi Lappalainen*, partner, Oddy Inc. Viestinnän digitalisaatio, Savilahden markkinointi.
• Jere Ruotsalainen*, toimitusjohtaja, Fantasia Works. Toiminnalliset ja elämykselliset tilat.
• Jukka Sormunen*, rehtori, Kuopion klassillinen lukio. Virtuaali opetusympäristöt, yritysyhteistyö.
• Jari Laru*, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto. Teknologiatuettu oppiminen ja opettaminen.
• Markku Saarelainen, yliopistonlehtori, Itä-suomen yliopisto. Teknologiatuettu oppiminen ja opettaminen.
Digitaalisuus ja oppimisympäristöt.

• Ebba Lund, CEO IASP. Kansainvälinen kampuskehitys ja innovaatioympäristöt.
• Bert-Jan Woertman, Commercial Director, Eindhoven University of Technology Campus. Kampuskehitys.
• Hannu Eronen, johtaja, Technopolis. Yritysyhteistyö ja verkostot, Savilahden aluekehitys ja toimijat.
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