TILAA, TUKEA JA
KUMPPANUUTTA
– YRITTÄJÄN PADASJOKI
Jyväskylä 125 km

24

Tampere 100 km

Padasjoki
53
24
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Lahti 54 km
Hämeenlinna 70 km
Helsinki 160 km

MONIPUOLINEN JA VIREÄ PADASJOKI
Päijänteen rannalla sijaitseva luonnonkaunis Padasjoki
tarjoaa puitteet hyvälle elämälle.
Asumiseen on tarjolla monipuolisia, turvallisia ja viihtyisiä
valmiita vaihtoehtoja, ja uudisrakentamista varten on
saatavilla edullisia tontteja sekä kirkonkylällä että useilla
sivukylillä. Peruspalvelut on Padasjoella järjestetty hyvin,
ja esimerkiksi terveyspalveluiden pariin pääsee täällä
nopeasti ja jonottamatta. Vapaa-ajanviettomahdollisuuksia
tarjoavat upean luonnon lisäksi kirjasto, kansalaisopisto
ja uimahalli sekä palloilusalit ja urheilukentät. Padasjoen
sijainti on hyvä: matka pääkaupunkiseudulle vie Lahden
tai Hämeenlinnan moottoritietä pitkin vain pari tuntia.
Myös Tampereelle ja Jyväskylään pääsee helposti.

Meillä saat kunnasta kumppanin
– tule yrittämään Padasjoelle!
Ota yhteyttä, niin etsitään
yrityksellesi sopivat tilat!
Petri Jalkanen
puh. 044 7780 242 tai petri.jalkanen@padasjoki.fi

Yritystoiminta Padasjoella on vireää, ja täällä toimii muun
muassa konepaja- ja elintarvike- sekä vähittäismyyntialan
yrityksiä.
Myös uusille yrittäjille on aina tilaa! Tarjoamme yrityksille
edullisia tontteja ja autamme sopivien toimitilojen löytämisessä. Lisäksi autamme yrityksiä kehittymään laajan yhteistyöverkostomme avulla. Uusien yrittäjien on mahdollista
saada rahoituspalveluja Padasjoen Kehitys Oy:ltä. Teemme
yhteistyötä seudun muiden elinkeinotoimijoiden sekä
yliopistojen ja oppilaitosten kanssa, ja näin tuemme Padasjoella toimivia yrittäjiä kaikissa yrityksen perustamiseen ja
toimintaan liittyvissä asioissa.

Edulliset, joustavat ja
tarkoituksenmukaiset
tilat yrityksellesi
Poimintoja toimitilatarjonnasta:

Padasjoella on vuokrattavissa laaja valikoima niin
kunnan kuin yksityistenkin omistamia toimitiloja. Tilat
vastaavat mitä moninaisempiin tarpeisiin, ja useimpia
voidaan myös muokata vuokralaisen käyttötarkoituksiin
sopiviksi. Kunta avustaa yrittäjiä aktiivisesti niin sopivien
toimitilojen löytämisessä kuin tilojen muokkaamisessakin. Yrittäjän on myös mahdollista saada kunnalta
rahoituspalveluja toimintansa aloittamisen tueksi.

Kunta vuokraa Valutie 9:ssä KOY Padasmailan
tiloja teollisuus- ja tuotantokäyttöön. Tilat ovat
joustavasti muokattavissa yrittäjän tarpeiden
mukaan.

Taulun teollisuusalueella on koko ajan vapaana
sekä yksityisten että kunnan vuokraamia pieniä
ja edullisia hallitiloja ja hallien osia. Kysy lisää
Padasjoen kunnalta!

Korttelikeskustasta Padasjoen ytimestä löytyy
liiketiloja monenlaiseen yrittämiseen.
Padasjoen Yrityskeskus Pyrke Oy:n vasta kunnostetut tilat Valutie 4:ssä tarjoavat kaiken, mitä
tehdastoimintaan tarvitaan. Rakennuksesta
löytyvät kuormauslaiturit, tilat ovat korkeat ja
liikenneyhteydet paikalle toimivat.

Maaseudulla on lisäksi tarjolla yksittäisiä, rauhallisia
toimitiloja esimerkiksi Auttoisten, Maakesken ja
Arrakosken kylissä.

Padasjoen Asuntotalot Oy
Asuntojen vuokraus ja isännöinti
Järvi-Hämeen
OP-Kiinteistökeskus Oy
Keskustie 21, Padasjoki

Postiosoite:
Padasjoen Asuntotalot Oy
PL 33, 17501 Padasjoki

Toimisto avoinna
ti ja to klo 9.30-12.00
Muina aikoina sopimuksen
mukaan.

Isännöitsijä
Jukka Oksanen
puh. 010 254 7962
jukka.oksanen@op.fi

T
asunt äytä
ohake
mus,
pos
tuo to tita tai
imisto
on.

Hakemus on voimassa 6 kk.

Muunneltavia ja hyvin
varusteltuja tontteja

Kunnan teollisuustontit sijaitsevat lähekkäin Taulun teollisuusalueella. Hinnat ovat edullisia, tonteilla on valmiina kunnallistekniikka ja kaukolämpö. Tontteja on mahdollista lohkoa ja
yhdistellä tarpeen mukaan. Kalliopohjaiset tontit sijaitsevat
valtatie 24:n välittömässä läheisyydessä, ja niille kulkee
raskaan liikenteen kantava katuverkosto.
Kunnalla on tonttimaata tuotantotilan rakentamiseksi myös
muualle kuin kuntakeskukseen tai Taulun teollisuusalueelle;
myös kaavamuutokset ovat mahdollisia. Kysy lisää kunnasta!

PADASJOEN

M E TA LLI OY

PADASJOKI
LAHTI

Katso ajantasainen tonttitilanne:
www.padasjoki.fi
> Palvelut
> Tyo-ja-elinkeinot
> Teollisuustontit-ja-toimitilat

We serve in English too, please
do not
hesitate to contact us also in Eng
lish.
Padasjoen kunta • Kellosalmentie 20 • 17500 Padasjoki
Petri Jalkanen • 044 7780 242 • petri.jalkanen@padasjoki.fi
www.padasjoki.fi

PADASJOEN METALLI OY
Juhani Niemi, toimitusjohtaja, myynti
gsm 040 864 9483, juhani.niemi@padasjoenmetalli.fi
www.padasjoenmetalli.fi

PALVELUMME:
• koneiden ja laitteiden valmistus
asiakkaan kuvien mukaisesti
• koneiden, laitteiden ja linjakokonaisuuksien
koeajot tiloissamme ennen toimitusta
loppuasiakkaan luo
• teräsrakennetyöt
• alihankintakoneistukset
Palvelumme mahdollistavat koko valmistusketjun
hallinnan aina kokoonpanoa ja koeajoja myöten.

• www.jssuomi.fi

Jos toimitilatarjonnastamme ei löydy sopivaa, on Padasjoella
niin kunnan omistamia kuin yksityisomistuksessakin olevia
yritystontteja.

