TULE TEKEMÄÄN
TULEVAISUUTTA
SIJOITU PUUMALAAN
Haluamme vahvistaa
luonnonkaunista kuntaamme
kutsumalla sinut mukaan,
tarjoamalla erinomaisen
ympäristön jossa voi menestyä
ja kasvaa.

Tontteja ja
toimitiloja
yrittämiseen
PUUMALASSA

Tarjoamme
yrityksellesi
erinomaisen sijaintipaikan Saimaan sydämessä
Puumalassa. Kulkuyhteydet ovat sujuvia: kantatie 62
kulkee yrityskylän läpi. Etäisyys Puumalan keskustaan on noin yksi kilometri – vain parin minuutin
siirtymisen päässä. Arki sujuu ketterästi!
Yhdessä tunnissa pääset maanteitse Mikkeliin,
Savonlinnaan tai Imatralle. Matkaa Pietariin on vain
260 km. Pääset sujuvasti lentoon Lappeenrannan
kansainväliseltä lentokentältä.
Ja mikä ehkäpä parasta, Puumalasta on erinomaiset
vesiyhteydet! Syväväylä kulkee aivan keskustan palveluiden vierestä ja se mahdollistaa vesiliikenteen
Suomenlahdelta Saimaan kanavaa pitkin, jopa Nurmekseen tai Iisalmeen saakka! Syväväylä on avoinna
valtaosan vuotta.

Yritystontin kauppa
tai vuokraaminen
Kunta myy yritystontteja valtuuston hyväksymällä
hinnalla 0,67 € / m2. Merkittävän puuston arvo lisätään kauppahintaan. Tällöin voit myös jättää tontista
tarjouksen. Tonttien myynnistä päättää kunnanhallitus. Mahdollisesta rakentamisvelvoitteesta sovitaan
kaupan yhteydessä.
Yritystontin ostaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä
Puumalan kunnan tekniseen toimeen, Keskustie 14,
52200 Puumala.
Yritystonttiasioissa palvelevat:
tekninen johtaja Kimmo Hagman,
p. 0500 654 590, kimmo.hagman@puumala.fi,
elinkeinokehittäjä Heikki Pietarinen,
p. 050 465 7977, heikki.pietarinen@puumala.fi
ja kunnanjohtaja.
Myös yritystontin vuokraaminen on mahdollista.
Olethan tällöin yhteydessä tekniseen johtajaan
Kimmo Hagmaniin.
Rakennuslupia koskeva asiointi hoituu ympäri
vuorokauden ja hankkeen alusta loppuun verkossa
Lupapisteen kautta osoitteessa www.lupapiste.fi.
Rakennusvalvonta-asioissa sinua palvelee
rakennustarkastaja, p. 050 301 2875,
rakennusvalvonta@puumala.fi.
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Ehdotamme
sinulle

Vapaita toimitiloja
ostettavaksi tai
vuokrattavaksi

C

seuraavia yritystontteja
Puumalan Yrityskylästä:

LIIKETILOJA

B

A VENETIE 5–9 TONTTI
YRITYSKYLÄMME YRITYKSIÄ MM.

Alueen koko on noin 2,8 ha. Tontti sopii erinomaisesti tilaa vievän yritystoiminnan käyttöön, kuten
logistiikan, kaupan tai varastoinnin aloille. Teholuku
rakentamiseen on 0,15. Matkaa Mikkeli-Imatra-kantatielle on vain korttelin verran, eli liikenteeseen
pääsy on vaivatonta!

Juha Kyllönen Ky, metsäkoneurakoija
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry
Mirrin ja Mintun puutarha
Puumalan Huoltohalli
Puumalan Pakastamo, Jääsaukko Oy
Puumalan Talotarvike Oy
Sav Yachts Oy, venealan korjaamo
ja venehotelli
Vesi- ja Lämpö,
I.Purhonen

B AIROTIE 8 JA 10
Airotie 8 ja 10 ovat tällä hetkellä metsäisiä, hyväpuustoisia ja suojaisia tontteja mutta lähellä Mikkeli-Imatra-kantatietä. Tontti 8 on kooltaan 6.600 m2
ja tontti 10 on kooltaan 4.700 m2. Tontit 8 ja 10 ovat
vierekkäin, joten tarvittaessa ne voidaan yhdistää
jolloin saat suuremman yritystontin käyttöösi. Rakentamisen teholuku on 0,20.

E

D

1. Kiinteistö Oy Liikekeskus, Keskustie 17, Puumala

F

Kaksi reilunkokoista työhuonetta+kokoustila/keittiö+arkistohuone. 101,5m2. Ikkunallinen liikehuoneisto toisessa
kerroksessa. Näköala kirkonkylään ja torille. Käynti yläkertaan Keskustien puolelta. Sopii esimerkiksi useamman
henkilön toimistoksi tai muuksi työhuoneistoksi.

C AIROTIE 13 TONTTI

ETÄTYÖ

Airotie 13 on Venetien ja Airotien kulmauksessa,
aivan Mikkeli-Imatra-kantatien läheisyydessä. Tontti
rajautuu naapurin käytössä olevaan yritystonttiin.
Tontin koko on 3.300 m2 ja teholuku rakentamiseen
on 0,20.

Tässä erinomaisia
mahdollisuuksia etätyöpaikoiksi.
Saat kehitettyä itsellesi oman
etätyöpaikan kauniiden näköalojen
ja erinomaisten palvelujen sekä
asuinmahdollisuuksien ääreltä.
Kaikki järjestyy kävelymatkan
sisällä! Helppoa arjen
sujuvuutta!
2. Koulukartano, Niementie 3, Puumala

D AIROKUJA 5–7 TONTTI
Kooltaan 4.500 m2 tontti on vastikään myydyn yritystontin naapurissa. Teholuku rakentamiseen on 0,25.

E AIROKUJA 6 TONTTI
Tontti on kooltaan 2.600 m2. Liikennöinti Mikkeli-Imatra-kantatielle on lyhyen etäisyytensä vuoksi
varsin helppoa. Tontti on aivan kantatien vieressä joten yrityksesi ja sen toimitilat näkyvät tiellä liikkujille
helposti. Teholuku 0,25.

F AIROKUJA 9 TONTTI

1

Tontti on reilunkokoinen 4.900 m2. Tontin sijainti
on tien päässä joten ohikulkevaa liikennettä ei ole.
Näkyvyys Mikkeli-Imatra-kantatielle on hyvä, joten
yrityksesi voi saada sen ansiosta lisänäkyvyyttä ohikulkevan liikenteen suhteen. Teholuku 0,25. Kunnallistekniikka järjestetään tarpeen mukaisesti.
Kunnallistekniikka järjestetään kaikille tonteille
tarpeen mukaisesti.

Huoneita toimistokäyttöön 20–24m2. Lisäksi yhteisiä
tiloja esim. aula, taukotilat jne. Varustelultaan erilaisia
työhuoneita kauniilla näköalapaikalla, mm. näkymät
Puumalansalmelle. Sopivia esimerkiksi toimistokäyttöön,
etätyöhön tai muuksi työhuoneeksi. Hyvät sähköistykset
ja tietoliikenneyhteydet. Esteetön kohde.
Tienpuolen huoneet vuokra 200 €/kk (sis alv). Rannanpuoleiset huoneet vuokra 250 €/kk (sis alv). Hintaan
sisältyy lämpö, vesi, sähkö, jätemaksu. Vuokraan voidaan
tarvittaessa sisällyttää yrityshautomopalveluita.
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3. Kunnantalo,
Keskustie 14, Puumala

Puumala
Helsinki

Huoneita toimistokäyttöön
14,5m2. Tarjolla etätyökäyttöön soveltuvia työhuoneita.
Lisäksi neuvottelu- ja kokoustiloja saatavilla. Hyvät tietoliikenneyhteydet (valokuitu).
Vuokraan voidaan tarvittaessa sisällyttää yrityshautomopalveluita. Vuokra 8€/pv,
100 €/kk (sis. alv)
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Kartta Puumalan kunta 2016 /
Maanmittauslaitos 2016

1. LÖYDÄMME YRITYKSELLESI TILAT.
Tarjolla on valmiita 25–105 m2 toimistotiloja
sekä yritystontteja jotka voidaan räätälöidä tarpeisiisi.
2. AUTAMME osaajien löytämiseksi yritykseesi.
3. SELVITÄMME yrityksellesi sopivat tuet.
4. TARJOAMME edulliset asumiskustannukset sekä
helpon arjen sujuvuuden jokapäiväisissä asioinneissa.
5. MAHDOLLISTAMME luonnonkauniit maisemat,
joissa voi viihtyä ja harrastaa, Saimaan sydämessä.

Keskustie 14, 52200 Puumala puh. 015 888 9500 (vaihde), www.puumala.fi
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Puumalan lupaus yrityksellesi:

