ONNI JA OSAAMINEN
SAMALLA RANNALLA

SAVILAHTI
2030

NYKYISIN
9 000 OPISKELIJAA
10 000 TYÖPAIKKAA
n. 30 ASUKASTA
= 19 000 TOIMIJAA

SAVILAHDEN NYKYISIÄ TOIMIJOITA:
Kuopion yliopistollinen sairaala
Itä-Suomen yliopisto
Savonia-ammattikorkeakoulu
Technopolis Kuopio
Kauppakeskus (Prisma)
Harjulan sairaala
Tutkimuskeskuksia
Teknologiayrityksiä
Savisaaren vapaa-ajan toimijat

TULEVIA TOIMIJOITA
Savon ammatti- ja aikuisopisto (+ 4500 opiskelijaa)
Savonia-ammattikorkeakoulu (+ 2000 opiskelijaa)
Uusia asukkaita (+ 6000 asukasta)
Yrityksiä, työpaikkoja ja palveluita (+ 3000 työpaikkaa)

2020-LUVUN AIKANA

Keskelle Kuopiota, Kallaveden rannalle muodostuu vuoteen 2030
mennessä 34 000 ihmisen asumis-, opiskelu- ja työskentelyalue. Savilahden vahvuuksia ovat toimijalähtöinen kaupunkisuunnittelu, hyvät liikenneyhteydet sekä lumoava järviluonto. Alueella jo
nyt sijaitsevat oppimis- ja osaamisympäristöt luovat hyvän pohjan
alueen kehittämiselle.

15 000
13 000
6 000
OPISKELIJAA

TYÖPAIKKAA
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TOIMIJAA

PUIJONLAAKSO

Älyllistä elämää 360°
SAVILAHTI
KESKUSTA

Savilahdessa voi tehdä älykkäitä valintoja elämän eri osa-alueilla
niin asumisen, työskentelyn, opiskelun kuin vapaa-ajankin osalta.
Savilahteen rakentuu moninaisia mahdollisuuksia, joissa nykyteknologian avulla lisätään hyvinvointia. Kohtaamispaikat opiskelijoille,
työssäkäyville ja asukkaille mahdollistavat ajatusten vaihtoa ja uusien
innovaatioiden syntyä.

NEULAMÄKI
TAUSTALLA NÄKYMÄ SAVILAHDEN KESKUSTAAN
VISUALISOINTI: ARKKITEHTITOIMISTO HARRIS JA KJISIK

VISUALISOINTI: ARKKITEHTITOIMISTO AJAK

KAMPUSRANNAT
360°

Savilahden vahvuuksia ovat järviluonto sekä työ- ja opiskelupaikkojen, palveluiden
ja kaupungin keskustan läheisyys. Alueelle on suunnitteilla monipuolisia ratkaisuja
omistus- ja vuokra-asumiseen: moderneja kerrostaloja sekä rivitaloja. Savilahdessa
yhdistyvät terveellinen rakentaminen ja nykyteknologian hyödyntäminen. Monipuoliset vapaa-ajan viettomahdollisuudet, puistoalueet ja rantamaisemat lisäävät Savilahden viihtyisyyttä ja luonnonläheisyyttä. Uusia asuntoja on suunnitteilla myös
alueen sydämessä sijaitsevaan Savisaareen.
Alueelle syntyy luontevasti asuintilojen lisäksi yhteisiä ”olohuoneita” ja harrastetiloja.
Modernissa asuinyhteisössä asukkailla on uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

OPISKELU
/ELINIKÄINEN OPPIMINEN
/OPPIMISYMPÄRISTÖT

ASUMINEN
/ARJEN HELPPOUS
/PALVELUT LÄHELLÄSI
/LUONNONLÄHEISYYS
/UUDENLAISET ASUMISEN RATKAISUT
/LOISTAVAT LIIKENNEYHTEYDET

Älyllistä elämää

TYÖ JA YRITTÄMINEN
/INNOVAATIOT
/VERKOSTOJEN HYÖDYNTÄMINEN
VAPAA-AIKA
/LIIKUNTA
/ITSENSÄ KEHITTÄMINEN
/LUONTO

NÄKYMÄ POUKAMAAN
VISUALISOINTI: ARKKITEHTITOIMISTO AJAK

OSAAMISYMPÄRISTÖT
360°
Savilahti on perustellusti vahva osaamiskeskittymä,
jossa on mahdollista rakentaa menestystä. Valmiit verkostot ja monialainen huippuosaaminen avaavat ovet
myös maailmalle. Savilahdessa työskennellään mm.
hyvinvointiteknologian, tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa.

Vakiintunutta
osaamista ja
startup-yrityksiä
Eri alojen osaajien kohtaamisissa syntyy innovaatioita, joiden ympärille on jo perustettu menestyviä startup-yrityksiä. Toimitiloja Savilahdessa on
teollisille kuin palveluyrityksillekin. Opiskelijoita
kannustetaan yrittäjyyteen, ja oppilaitoksista yritykset saavat osaavia työntekijöitä.

KUVA: ARKKITEHTITOIMISTO AJAK

NÄKYMÄ UUTEEN SAVILAHDEN KESKUSTAAN
KUVA: ARKKITEHTITOIMISTO HARRIS JA KJISIK

KOHTI
YHTEISTÄ
PÄÄMÄÄRÄÄ

Savilahden vahvuudet syntyvät alueen ihmisistä ja heidän
kohtaamisistaan. Kun monialaista osaamista ja erilaisia ajatuksia
törmäytetään, syntyy uusia innovaatiota. Tällaisista kohtaamisista
on syttynyt myös Savilahden kehittämisen kipinä.
Savilahti-kokonaisuuden onnistuminen vaatii kaikkien Savilahden
vaikutuspiirissä olevien ihmisten kuulemista. Osoitteessa
www.savilahti.com voit sinäkin osallistua keskusteluun.
Seuraa Savilahden kehittymistä ja ota kantaa!

LISÄTIEDOT:
Antti Niskanen,
projektijohtaja
Puh. 044 718 5120
antti.niskanen@kuopio.fi

www.savilahti.com

KUOPIO
FINLAND

