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Meriniityn
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www.yrityssalo.fi/vapaattoimitilat

Rautatieasema
Keskusta

Meriniitty -

Varsinais-Suomen monipuolisin yrityskeskittymä
Aivan Salon ydinkeskustan eteläpuolella sijaitseva Meriniitty on noin 300 yrityksen ja 4000 työntekijän keskittymä. Tilaa
yritystoiminnalle on yhteensä noin 140 hehtaaria. Valtakunnallisesti tärkeimmälle kansainväliselle yhteydelle Turku–Helsinki-moottoritielle (E18) on matkaa vain reilu viisi minuuttia, ja rautatieasema sekä linja-autoasema sijaitsevat aivan alueen
kyljessä.

Merkittävä kaupan keskittymä ja teollisen tuotannon tukijalka
Alue on merkittävä tilaa vaativan erikoiskaupan, teollisuuden ja muun liiketoiminnan keskittymä, johon on sijoittunut runsaasti eri kokoluokkien yrityksiä. Erikoistumisaloja ovat mm. elektroniikkateollisuus, suunnittelu- ja ohjelmistopalvelut sekä
auto- ja rautakauppa.
Meriniitty on loistava sijoittumispaikka erityisesti tilaa vaativalle kaupalle, teolliselle tuotannolle, tuotekehitys- ja suunnittelupalveluille sekä yritystoiminnan tukipalveluille.

Tilaa moniin tarpeisiin
Meriniitystä löytyy sekä vuokrattavia että myytäviä toimitiloja pienistä toimistohuoneista useiden tuhansien neliöiden tuotantotiloihin. Suuressa
osassa tonteista on mahdollisuuksia myös lisärakentamiseen. Ajantasaiset tiedot Salon ja Meriniityn vapaista toimitiloista löytyvät kootusti osoitteesta www.yrityssalo.fi/vapaattoimitilat.

Sijoitu
Meriniittyyn

Monipuoliset yritysverkostostot
Meriniityn runsas yritysten määrä ja toiminnan monipuolisuus luovat erinomaisen verkoston, josta löytyy yrityskumppaneita liiketoiminnan kehittämiseen sekä tuotteiden ja palveluiden ostamiseen
ja myymiseen.

Palvelut kävelyetäisyyden päässä
Lähes kaikki yritysten, työntekijöiden ja yrittäjien tarvitsemat palvelut – rautakaupasta ruokapaikkoihin – löytyvät Meriniitystä kävelyetäisyyden päästä. Vieressä sijaitseva keskusta täydentää alueen
palvelutarjontaa.

1. Vapaita toimitiloja Varsinais-Suomen
monipuolisimmassa yrityskeskittymässä.
2. Loistava sijainti keskustan ja
julkisten liikenneyhteyksien lähellä.
3. Lähes kaikki yritysten tarvitsemat
palvelut kävelyetäisyyden päässä.

Meriniityn alueen
yrityksiä mm.

NORJA

Microsoft Oy, Orion Oyj
Eltel Networks Oy, Salon Seudun Sanomat Oy
Sanmina – SCI Enclosure Systems Oy, Finnfoam Oy
Kuljetusliike K. Jokinen Oy, Itella Posti Oy
Leinovalu Oy, Piiroinen Oy
Högfors Oy, Satel Oy
Pii Hotel

RUOTSI

SUOMI

Oslo

SALO

Turku
E 18

Tukholma

E 18

E 18

Helsinki
Tallinna

VIRO

E4

VENÄJÄ

Useita autoliikkeitä,
lounasruokaloita sekä
rauta- ja maatalousliikkeitä

TANSKA

Riika

Kööpenhamina

LATVIA

LIETTUA

Vilna

Salo

Pietari

PUOLA

Hampuri

Berliini

Loistava sijainti
Reilun sadan kilometrin säteellä elää yli kaksi miljoonaa suomalaista ja monipuoliset
liikenneyhteydet maailmalle ovat kunnossa. Turku-Helsinki -moottoritie (E18) kulkee Salon läpi Suomen tärkeimpiin satamiin ja lentokentille. Lisäksi hyväkuntoinen
kantatie 52 halkaisee seudun pohjois-eteläsuunnassa ja helpottaa matkantekoa
Tampereelle ja Hangon suuntaan. Salossa sijaitsee myös Salo Seaportin lastaus- ja
varastosatama.

Kärkitoimialat ja osaaminen
Salossa on satoja menestyviä ja palkittuja yrityksiä, joista moni toimii kansainvälisillä markkinoilla. Vahvimpia ovat ICT-ala, perusteollisuus ja
palvelutoimiala sekä muovi- ja metalliteollisuus. Alueen yritykset
voivat olla yrityksesi tulevaisuuden päämiehiä, asiakkaita tai
alihankkijoita.
Salosta löytyy eri alojen ammattitaitoista työvoimaa sekä
huippuosaajia; erityisesti ICT-sektorilla on koulutettua osaavaa
työvoimaa, jolta löytyy kansainvälistä kokemusta, hyvä kielitaito, monipuolista osaamista eri liikkeenjohdon ja teknologian
aloilla sekä pitkä työkokemus.

Kustannustehokkuus
Salo on kustannustehokas vaihtoehto myös Saloon muuttaville
työntekijöille, sillä asuntojen ja tonttien hinnat ovat edullisia.
Täältä saat omakotitalon samaan hintaan kuin Helsingistä yksiön
ja tontin alkaen 200 €. Salosta löytyy monipuolinen luonto, rikas
historia, laadukas kulttuuritarjonta, hyviä ostosmahdollisuuksia
sekä aktiviteettitarjontaa kaikkien makuun. Lue lisää osoitteesta
www.saloon.fi

Gdansk

SAKSA

Salosta tunnissa
Lentokentille;
Helsinki-Vantaa ja Turku
Satamiin:
Helsinki, Turku ja Hanko
Helsinkiin

Salon
lupaus yrityksellesi:
1. Löydämme osaajat
yritykseesi tarvitsitpa sitten 5
tai 300 osaajaa.

2. Löydämme yrityksellesi tilat.
Tarjolla 20 – 26 000 m2 toimisto-,
logistiikka- ja tuotantotilaa sekä yritystontteja
hyvillä yhteyksillä.
3. Selvitämme yrityksellesi
sopivat tuet.

Tutustu muihin vaihtoehtoihin www.sijoitusaloon.fi
Tampereelle

Turkuun
Riikki

Meriniitty

Salo

Muurlan
Portti

Metsäjaanu

Ajopelto

Helsinkiin

Perniön
yritysalueet

Hankoon

Ota yhteyttä:
Mika Mannervesi
kaupunkikehityspäällikkö
Salon kaupunki
044 778 5001
mika.mannervesi@salo.fi

Sijoitu Saloon
Salon kaupunki ja elinkeinoyhtiö Yrityssalo hoitavat yrityksesi tarvitsemat
tuki- ja asiantuntijapalvelut nopeasti, jotta voit keskittyä yrityksesi omaan
ydinosaamiseen. Yritystoiminnan luvat hoidetaan joustavasti ja yrityksen aikataulut huomioiden. Sijoittumispalvelujen yhteyshenkilön kautta yrityksesi sijoittuminen Saloon on vaivatonta.
Haluamme vahvistaa elinvoimaista kasvukeskustamme
entisestään ja etsimme aktiivisesti uutta yritystoimintaa
Saloon. Liity mukaan menestyjien joukkoon!
Kaupunginjohtaja
Antti Rantakokko

Jyrki Sjöholm
toimitusjohtaja
Yrityssalo Oy
040 053 3854
jyrki.sjoholm@yrityssalo.fi

