Sijoitu Saloon

Perniön
yritysalueille

www.salo.fi/yritystontit

Leppäkorpi
Kankkonummi
Metala

Perniön

yritysalueilla menestyt

Perniön yritysalueet muodostavat yhdessä eteläisen Salon merkittävimmän yritystoiminnan keskittymän, jossa on noin 20
yritystä ja 200 työpaikkaa. Tilaa yritystoiminnalle on yhteensä noin 52 hehtaaria. Alueilla on myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimivia ja menestyviä kärkiyrityksiä. Metalliteollisuus, rakennusteollisuus ja autoteollisuus ovat alueiden vahvoja
aloja, mutta myös palveluita ja kauppaa on merkittävästi. Yhteydet ovat hyvät ja esim. vieressä kulkeva kantatie 52 vie Hangon satamaan.

Tontteja monipuolisiin tarpeisiin
Perniön yritysalueisiin kuuluvat Kankkonummi, Metala-Leppäkorpi sekä
Pernänmetsä. Alueet ovat tarkoitettu pääosin teollisuus- ja varastotoimintaan, mutta esimerkiksi Leppäkorven alueella on myös liiketilarakentamiselle osoitettuja tontteja. Pernänmetsän alueella on asumista ja pienyrittäjyyttä yhdistäviä tontteja. Tontit ovat tasaisuuden ja
maaperän johdosta edullisesti muokattavissa rakennuspohjaksi.
Ajantasaiset tiedot vapaista tonteista löydät osoitteesta
www.salo.fi/yritystontit.

Palvelutarjonta
Perniön kirkonkylältä löytyy monipuoliset palvelut. Perniön palvelutarjonta vastaa myös lukuisten kesäasukkaiden tarpeisiin, sillä
Salossa on yli 7000 vapaa-ajanasuntoa, joista suuri osa eteläisen
Salon alueella.

Sijoitu
Perniön yritysalueille
1. Eteläisen Salon merkittävin
yritystoiminnan keskittymä
hyvillä kulkuyhteyksillä.
2. Tonttien koko 3 500 - 19 000 m2.
Tilaa myös maa-alaa
vaativille toiminnoille.
3. Tonttien hinta noin 4 € / m2.
Tontit ovat myös
vuokrattavissa.

Perniön alueiden
yrityksiä mm.
Teijo-Talot Oy
Finnparttia Oy, Nummek Oy
Rr-Sorvaus Oy, Esko Gustafsson Oy
Wipro Infrastructure Engineering Oy
Maalausliike Jarmo Laaksonen Ky, Rt-Maalaus Oy
Kuljetus Nurmela, Kuljetusliike Niko Gustafsson
AM Automäkinen Oy, ABC-liikennemyymälä
Näpsä-Laiturit Oy, Perniön Rakennustyö Oy
Moto-Alm Oy, Perniön Saunapalvi Oy
S-Rauta Perniö-Agrimarket
Pajakulma Oy
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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.

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

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.

Kustannustehokkuus

LATVIA

Vilna

Loistava sijainti

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.
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Hampuri

Salo

SUOMI

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

2. Löydämme yrityksellesi tilat.
Tarjolla 20 – 26 000 m2 toimisto-,
Salo on kustannustehokas vaihtoehto myös Saloon muuttaville
logistiikka- ja tuotantotilaa sekä yritystontteja
työntekijöille, sillä asuntojen ja tonttien hinnat ovat edullisia.
hyvillä yhteyksillä.
Täältä saat omakotitalon samaan hintaan kuin Helsingistä yksiön ja tontin alkaen 200 €. Salosta löytyy monipuolinen luonto,
3. Selvitämme yrityksellesi
rikas historia, laadukas kulttuuritarjonta, hyviä ostosmahdollisuuksopivat tuet.
sia sekä aktiviteettitarjontaa kaikkien makuun. Lue lisää osoitteesta
www.saloon.fi

Tutustu muihin vaihtoehtoihin www.sijoitusaloon.fi
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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

