
KANSAINVÄLISYYS

HYVINVOINTI & TERVEYS

KESTÄVÄ KAUPUNKI

Kuopion Savilahti on alusta kasvulle, kehitykselle,
kokeiluille sekä inspiroivalle elämälle

keskellä puhtainta suomalaista järviluontoa,
globaalien yhteyksien äärellä.

Savilahti on ihmisten ja ideoiden koti,
jossa yhteisö on luonnonvoima.



TÄYNNÄ YHTEISIÄ MAHDOLLISUUKSIA
Savilahti on alue, jonka tarinaa toimijat ja 
asukkaat rakentavat yhdessä. Luovassa
ja avoimessa ilmapiirissä jokainen 
kohtaaminen on mahdollisuus.

LUONNOSTAAN ÄLYKÄS
Kun alueen eri toimijoiden verkostoista 
koottua yhteistä dataa tuodaan tehokkaasti 
kaikkien käyttöön, syntyy uusia palveluita, 
bisnestä, hyvinvointia ja parempaa arkea.

MEIDÄN SAVILAHTI
Savilahdessa yhdessä tekeminen tuottaa 
enemmän kuin osiensa summan. Alueen 
asukkaat ja toimijat luovat yhdessä 
Savilahden hengen.

Kansainvälisten osaajien, osaamisen
ja työpaikkojen keskittymän 

mahdollisuuksista hyötyvät niin startupit 
kuin suuryrityksetkin. Savilahden 
luovassa ja avoimessa ilmapiirissä 

jokainen kohtaaminen on mahdollisuus 
uusille innovaatioille, tieteelle

ja liiketoiminnalle.

VALON VAHVISTAMA
Valo nivoo Savilahden yhteen ja on läsnä 
kaikkialla. Se on koko alueen tunnistettava 
teema, jota jokainen toimija voi luoda 
ympärilleen omalla tavallaan – tieteen, 
taiteen tai tapahtumien keinoin. 

IHMISTEN JA IDEOIDEN YMPÄRISTÖ
Savilahdessa kaikki rakentaminen palvelee 
luovuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.
Kun koko ympäristö ruokkii inspiraatiota
ja avoimuutta, muuttuvat yhteiset katu-
ja kaupunkitilat kohtaamispisteiksi, joissa 
syntyy uusia ajatuksia.

KESTÄVÄ KAUPUNKI
Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat 
Savilahdessa läsnä kaikkialla, aina oma-
varaisesta energian tuotosta viisaaseen 
liikkumiseen ja tehokkaaseen kierrätykseen.

Savilahti on uuden sukupolven 
kaupunkiympäristö asumiseen, 

liiketoimintaan, innovaatioihin ja 
oppimiseen. Se on osaajia, oivalluksia ja 

vetovoimaa ympärilleen synnyttävä 
keskus, joka tunnetaan ideoistaan ja 

toimijoistaan sekä inspiroivasta 
ympäristöstään.

Kuopion Savilahti on ainutlaatuinen kaupunginosa, joka vastaa tulevaisuuden ehdoilla 
ja mahdollisuuksilla tapaamme elää, oppia, yrittää, kommunikoida ja tehdä työtä. 

Uuden ajan elämänlaatu on vapautta valita – asua sekä työn että luonnon äärellä,
olla yhtä aikaa paikallinen ja globaali, urbaani ja ekologinen, yksilöllisesti osa yhteisöä.

Savilahdessa toisiinsa sulautuvat elämän kaikki osa-alueet. Se on kansainvälisesti 
houkuttava alusta kasvulle, kehitykselle, kokeiluille sekä inspiroivalle elämälle keskellä 
puhtainta suomalaista järviluontoa, globaalien yhteyksien äärellä.

Siksi Savilahti on ihmisten ja ideoiden koti, jossa yhteisö on luonnonvoima.

YMPÄRISTÖ KEHITTYÄ JA KOKEILLA
Savilahti on bisneksen, opetuksen, 
tutkimuksen ja terveyden yhdistävä 
ekosysteemi, joka toimii kasvun alustana 
ihmisille, yrityksille, innovaatioille ja tieteelle. 
Asukkaineen se on aito elinympäristö uusien 
palveluiden ja tuotteiden testaamiselle ja 
kehittämiselle.

LÄHELLÄ KAIKKEA SINULLE TÄRKEÄÄ
Savilahti yhdistää ainutlaatuisella tavalla 
luonnonläheisen ja ekologisen asumisen, 
yhteisöllisen työympäristön, innovatiiviset 
palvelut sekä rajattomat vapaa-ajan 
mahdollisuudet yhdellä tiiviillä alueella.
Se on elämään uudenlaista laatua ja sisältöä 
tuova ympäristö, joka sykkii sinun rytmissäsi.

Savilahdessa toisiinsa sulautuvat 
innovaatiot, yritykset, kolmen 

koulutusasteen kampus ja uudenlainen 
asuminen. Se on kansainvälisesti 

houkuttava alusta kasvulle, kehitykselle
ja kokeiluille sekä inspiroivalle elämälle 

keskellä puhtainta suomalaista 
järviluontoa, globaalien yhteyksien äärellä.


