Minkälainen on TULEVAISUUDEN SATAMALAHTI? Yhteenveto kuntalaisten näkemyksistä alueen
tulevaisuudesta
Mikkelin satamalahden kehittämiseen liittyen toteutettiin avoin internet-kysely loka-marraskuussa 2012.
Kyselyn tavoitteena oli saada erilaisia näkemyksiä ja ideoita siitä, minkälainen Mikkelin Satamalahden alue
voisi tulevaisuudessa olla. Miten siellä asutaan? Mitä siellä voi tehdä ja harrastaa? Miten luonnonläheisyys
ja digitaalisuus näkyvät? Kyselyn yhteenveto on näkyvissä myös SlideSharessa. Kyselyn toteutti Mikkelin
kaupungin toimeksiannosta Miktech Oy.
Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 213. Vastaajista 46% oli ikäluokasta 46-64 ja 39% ikäluokasta 26-45.
Naiset olivat tässä kyselyssä miehiä aktiivisimpia 72% vastausosuudella. Mikkeli on koti- ja asuinpaikka 87%
vastaajista, työssäkäyntipaikka 24% vastaajista ja vapaa-ajan viettopaikka 16% vastaajista. Suurin osa (90%)
vastaajista oli kuullut aikaisemmin Satamalahti-hankkeesta ja tiesi missä alue sijaitsee (98%). Vastaajista
12% haluaisi tulevaisuudessa asua alueella, 54% mielsi sen mahdolliseksi.
Kyselyyn vastanneet näkivät alueen Mikkelin käyntikorttina ja kuntalaisten olohuoneena.
KODIT: Satamalahti-alueelle haluttiin eniten matalia kerrostaloja (68%) sekä rivi- ja paritaloja (39%).
Kommentteja tuli myös että aluetta ei tulisi rakentaa täyteen, tai ainakin korkeat talot tulisi jättää
rakentamatta maisemaa haittaamasta.
PALVELUT: Alueelle haluttiin ennen kaikkea kahviloita ja ravintoloita (90%), venesatamaa (78%), liikunta- ja
kuntoilupalveluja (67%) ja päivittäistavarakauppa (56%). Satamalahti nähtiin kulttuurialueeksi, jossa voisi
olla näyttelyitä, taidemuseo, teatteritalo tai musiikkitalo. Myös kylpylä olisi mieluinen ja alueen historiaan
liittyvä.
YHTEISET TILAT JA HARRASTUSMAHDOLLISUUDET: Alueelle haluttiin viheralueita ja ulkoilupuisto (87%),
vuokrattavia veneitä ja kanootteja (75%), luistelupaikka (70%), uimaranta (52%) sekä tiloja yhteisten juhlien
ja tapaamisten järjestämiseen (56%). Vastaajat halusivat aktiiviseen oleskeluun edellytykset antavia
paikkoja, jotka tuovat Satamalahden alueelle elämää: tilaa ulkoilmatilaisuuksille, lapsille tilaa leikkiä ja
liikkua, puistoja piknik-kokoontumisiin sekä kävely- ja hiihtoreittejä.
EKOLOGISUUS: Alueella tulisi saavuttaa kaikki palvelut kävellen, kävely- ja pyöräilyreitit ensisijaisia ja
yksityisautoilu minimissä. Satamalahti tulisi olla ilmeeltään vihreä ja erään vastaajan mielestä ekologisuus
”toteutuu parhaiten kun ei rakenneta koko alueelle juuri mitään, vaan jätetään luonnonvaraiseksi alueeksi”.
Ekologisuus tulisi olla myös näkyvää: ” Selkeästi näkyvät uusiutuvan energian ratkaisut loisivat
ainutlaatuisen kaupunkikuvan valtatiellä ohiajaville ja vahvistaisivat mielikuvaa Mikkelistä
ympäristöteknologisena kaupunkina.” Haluttiin myös jättää ranta yleiseen käyttöön.
DIGITAALISUUS: Valaistus voisi olla älykästä ja ekologisuus voisi olla digitaalisten ratkaisujen avulla näkyvää.
Alueella haluttiin toisaalta kaupunkinäyttöjä ja toisaalta toivottiin että digitaalisuus olisi ennen kaikkea
mahdollistaja mutta ei näkyvä. Digitaalisuuteen oli kaiken kaikkiaan vaikeaa ottaa kantaa: ” Vaikea edes
kuvitella, millaista se on siinä vaiheessa, kun hanke toteutuu. Asiat kehittyvät niin nopeasti.”

MAHDOLLISUUDET YRITYS- JA ELINKEINOELÄMÄLLE: Alue haluttiin toisaalta jättää ilman yrityksiä ja
toisaalta nähtiin alueen olevan hyvä näyteikkuna esim. ekologiselle rakentamiselle ja paikalliselle
osaamiselle.

