ASU, YRITÄ JA VIIHDY

JUVALLA!

WWW.JUVA.FI
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KATSO VIDEOMME!

SUJUVAA ARKEA JUVALLA

Tähän esitteeseen on koottu tarpeellista
tietoa Juvan palveluista. Kuten huomaat,
Juvalla on mahdollista luoda sujuva
arki. Meillä on toimivat julkiset ja
kaupalliset palvelut, joita yhteistyössä kehitämme edelleen.
Hyvät harrastusmahdollisuudet
tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja vapaa-ajanviettoon. Kunnan keskustan uusi Martti Talvela
-kampus kauniin harmaakivikirkkomme naapurissa on meidän
kaikkien ylpeys. Turvalliset, terveelliset,
nykyaikaiset ja toimivat tilat ovat kunnan
tuorein satsaus, joka on meidän kaikkien
käytettävissä.

Meillä pääsee nauttimaan sekä Saimaasta että
pienemmistä järvistä ja vesistöistä. Juvalla
voit asua maaseudun rauhassa, järven
rannalla hyvien yhteyksien päässä.
Viitostien peruskorjaus luo MikkeliJuva osuudesta aiempaa nopeamman ja turvallisemman.
Juva on ihmisten yhteisö. Meillä
on aina osattu tehdä yhteistyötä
ja yhteisöllisyys on vahvaa. Tule sinäkin osaksi vahvan eteläsavolaisen
emäpitäjän porukkaa!
Mervi Simoska
kunnanjohtaja

KANSAINVÄLISEN

MATKAILIJAN

UNELMAPAIKKA
ASUKKAITA

n. 6 000
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TASON TRYFFELITUTKIMUSTA

PINTA-ALA
km2

1 346

MILJOONIEN
MAHDOLLISUUKSIEN
			 ALUE

MENESTYKSEKÄS

YRITYSALUE

VEHMAAN
YRITYSALUEELLA

3,3 MILJOONAA
KÄVIJÄÄ
VUODESSA

UUSI NOPEA
VALTATIE 5
VIE MIKKELIIN

25 MINUUTISSA!

Jyväskylä
145 km

Kuopio
125 km
Pieksämäki
62 km
Varkaus 51 km

JUVA
Mikkeli
45 km

Lappeenranta 152 km

Savonlinna
60 km

Pietari
360 km

Helsinki 273 km

Tutustu maalaiskyliemme palvelutarjontaan!
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HYVÄT EVÄÄT ELÄMÄÄN

Juvalla on tehty merkittäviä panostuksia lasten
ja nuorten hyvinvointiin.

VUODEN 2021
ALUSTA JUVAN
YHTENÄISKOULU
SIIRTYI UUDELLE
MARTTI TALVELA
-KAMPUKSELLE.

JUVALLA ON LUKIOTEATTERITOIMINTAAN
PANOSTAVA LUKIO.
KUNNASSA VOI SUORITTAA MYÖS AMMATTITUTKINTOJA.
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Juvan uusi kampus käsittää päiväkodin, yhtenäiskoulun, lukion ja liikuntahallin. Tammikuussa 2021 käyttöön otettu kampus on valtakunnallisesti korkeatasoinen kokonaisuus, jossa lapset ja nuoret kehittyvät ja oppivat uutta
esikouluikäisestä aina lukion loppuun saakka.
Kampuksella hyödynnetään nykyaikaisia
opetusmenetelmiä, ja lukiolaiset saavat kehittymisensä tueksi käyttöönsä muun muassa
tietokoneet.

Juvalla oppiminen ja kehittyminen jatkuu
lukion jälkeenkin. Kirjasto on juvalaisten
yhteinen viihtyisä olohuone, jossa on
tilaa niin lukemiseen, pelaamiseen,
työskentelyyn kuin seurusteluunkin.
Kuntalaiset voivat kehittää osaamistaan
myös Järvi-Saimaan kansalaisopistossa,
minkä lisäksi Mikkelin musiikkiopiston
Juvan toimipisteessä saa monipuolista
laulu- ja soitinvalmennusta.

RAKENTAMISTA JO VUODESTA 1951
• OMA ASUNTOTUOTANTO
• SANEERAUKSET
• HUONEISTOVUOKRAUS
• KIINTEISTÖHUOLTO

• MAANSIIRTOTYÖT • MAA-AINEKSET • NOSTOTYÖT

0500 654 010 • 0500 795 328 • rkl-avikainen.fi
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JUVAN KESKUSTA KEHITTYY
Juvan keskustaa kehitetään aktiivisesti
yhdessä yrittäjien kanssa.

TUTUSTU
KIINNOSTAVIIN
YRITYSTONTTEIHIMME!
www.juva.fi/yritystontit
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Juvalla syntyy menestystarinoita. Teahouse of Wehmais on Suomen elämyksellisin teehuone.
Juvan keskusta sijaitsee oivallisessa paikassa
aivan Savonlinnantien varrella. Niinpä kaikille
ohikulkeville avautuvat erinomaiset mahdollisuudet vierailla keskustan kivijalkakaupoissa tai piipahtaa vaikka idyllisellä Laavukylän
iltatorilla kesäperjantaisin.

Jotta keskusta pysyy virkeänä tulevaisuudessakin, päättivät Juvan kunta, Juvantie ry ja yli
neljäkymmentä yritystä lähteä kehittämään
kirkonkylää pitkäjänteisesti entistä elinvoimaisemmaksi. Juvan keskustasta halutaan tehdä
paikka, jossa kaikki viihtyvät.

Keskustassa on niin uutta kuin vanhaakin
nähtävää. Komea graniitista rakennettu kirkko
valmistui vuonna 1863. Nykyaikainen Martti
Talvela -kampus taas edustaa 2020-lukua.

Lisätietoja keskustan luomista mahdollisuuksista saa kunnan elinkeinoyksikön kehittämispäälliköltä.

JUVAN TORI
ON VIIHTYISÄ
KAUPPAPAIKKA,
JONNE KUKA TAHANSA
VOI TULLA MYYMÄÄN
TUOTTEITAAN.

savontp.ﬁ

Teehuone-bistro,
jossa tee ja ruoka kohtaavat
aivan uudella tavalla.

p. 0400 848 407

www.teahouse.fi
• Tilitoimistopalvelut
• Talouspäällikköpalvelu
• Konsultointi ja liiketoiminnan
kehittäminen

Juvan toimisto
ma-to klo 9-15,
Puumalan toimisto
ti klo 9-15
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VEHMAA – MILJOONIEN
KÄVIJÖIDEN YRITYSALUE

Vehmaan alue on oivallinen kauppa- ja toimintaympäristö
sekä loistava sijainti logistiikkakeskukselle.

Miljoonat ajoneuvot liikkuvat vuosittain Vehmaan alueella. Vilkas valtateiden risteys tuo
merkittäviä asiakasvirtoja vetovoimaiselle
kauppapaikalle. Alueella toimii jo kolmisenkymmentä alansa vankkaa osaajaa, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Uudet yrittäjät otetaan
mukaan ennakkoluulottomasti ja avoimesti.
Avoimuutta ja tiivimpää yhteistyötä edistetään
aktiivisesti kunnan elinkeinoyksikön taholta ja
siinä on onnistuttu hyvin.

Viimeisten vuosien aikana Vehmaasta on
kasvanut entistäkin elinvoimaisempi ja houkuttelevampi sijoittumispaikka yrityksille. Juvan
kunnalla on tarjolla Vehmaan alueella tontteja
niin kaupan yksiköille, palveluiden tarjoajille
kuin teollisuudellekin.
Lisätietoja alueen luomista mahdolllisuuksista
saa kunnan elinkeinoyksikön kehittämispäälliköltä.

JUVAN ABC:LLÄ
KÄY VUOSITTAIN
3,3 MILJOONAA IHMISTÄ.
JUVA SIJAITSEE
5-TIEN
– ITÄ-SUOMEN
VILKKAIMMAN TIEN –
VARRELLA JA MUODOSTAA
TÄRKEÄN SOLMUKOHDAN
KAIKKIIN ILMANSUUNTIIN.
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YRITYKSET OVAT
MONINKERTAISTANEET
LIIKEVAIHTOAAN SIIRRYTTYÄÄN VEHMAAN ALUEELLE.
LUE LISÄÄ JA KATSO YRITTÄJIEN
VIDEOKERTOMUKSIA
OSOITTEESSA
www.juvanvehmaa.fi.

Viitostien perusparannus Mikkeli-Juva välillä
valmistuu vuoden 2021 aikana. Sen myötä Juvan
Vehmaan strateginen sijainti Etelä-Savon keskeisenä yritysalueena vahvistuu entisestään. Erityisesti tästä hyötyy logistinen liiketoiminta.
Logistisesti Vehmaa on Etelä-Savon keskeisimmällä sijainnilla niin etelä-pohjois- kuin itä-länsisuunnassa. Se on itäisen Suomen suurimman
valtatien varrella, josta erkanee valtatie 14 Savonlinnaan ja Parikkalan raja-asemalle. Risteyksestä
on myös yhteys länteen Pieksämäen kautta.

Erityisen tärkeä on etelä-pohjoisakseli. Suomen tärkeimmältä logistiselta alueelta, pääkaupunkiseudulta, matkaa on noin 270 km.
Raskaan liikenteen kohdalla tämä merkitsee
ihanteellista etäisyyttä kuskien pakollista
lepovuoroakin ajatellen. Vehmaa tarjoaakin
logistiikkakeskustoimijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden, olipa kyseessä terminaali- ja/tai
varastointitoiminta.
Lisätietoja logistiikkakeskukseen liittyvistä
mahdollisuuksista saa kunnan elinkeinoyksikön
kehittämispäälliköltä.

METSÄÄN, PUUTARHAAN,
VESILLE KÄRKIPYÖRÄSTÄ

JUVAN AUTO OY
TÄYDEN PALVELUN AUTOKORJAAMO
Autoalan osaamista vuodesta 1960
Päätoimintamme Juvan Autossa on
henkilö-, kuorma-autojen sekä työkoneiden
huollot, vauriokorjaukset ja maalaukset.
Erityisosaamista on esim. raskaankaluston
runkotyöt ja päälirakenteiden sekä ohjaamoiden
korjaukset.
Olemme vakuutusyhtiöiden hyväksymä
korjaamo ja varaosaliike. Uudistuneesta
FIXUS-varaosamyymälästä löytyvät varaosat
lähes kaikkiin automerkkeihin.
Juvan Autossa katsastetaan torstaisin
henkilöautot ja raskaankaluston ajoneuvot.

JUVAN AUTO OY

Kauraniementie 2-6, 51900 JUVA

HUOLTO | ASENNUS | VARAOSAT
kp.juva@karkipyora.fi | puh. 040 139 85 16
Pyydystie 2, Vehmaan risteys, 51900 JUVA
karkipyora.fi Avoinna Ark. 9–17 ja La 9–14

VAIHDE

Satu 0207 983 440

RESKONTRAT
maksuliikenne

Satu Hannikainen
020 798 3440 / 0400 175 440

TYÖNVASTAANOTTO Pasi Hänninen 040 556 2860
JA VARAOSAT
TOIMITUSJOHTAJA

Arto Hyötyläinen 040 556 2880

AUKIOLOAJAT

Ma–Pe Klo 7.30 – 16.00

www.juvanauto.fi
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KATSO LAMMEN ASUNTOJEN VIDEO!

JUVALLA ASUT
PAREMMIN!

TUTUSTU UPEAAN
OMAKOTI- JA VAPAA-AJANTONTTIVALIKOIMAAMME
OSOITTEESSA
jarvisaimaa.fi/juva.

Trajuka Oy

trajuka.fi
040 7428 215

TERVETULOA
PALVELTAVAKSI!

TUTUSTU LAMMEN
ASUNTOIHIN!
lammenasunnot.fi

JP Lasipalvelut

• Branson-traktorit 24-74 hv
• Maa- ja metsätalouden koneet ja laitteet

Puulaaksontie 2, 51900 Juva • juhani.karjalainen@trajuka.fi

Paikallista osaamista.
Yrittäjäntie 1, Juva
www.jsp-keittiot.com
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015 337 0507

Puh. 044 325 8847 | jplasipalvelut@gmail.com
www.jplasipalvelut.fi

Juvalle on helppoa asettua asumaan.
Lyhyiden etäisyyksien ja hyvien kulkuyhteyksien ansiosta myös Mikkelissä,
Savonlinnassa, Varkaudessa tai Pieksämäellä työssä käyvät ovat löytäneet
viihtyisän asuinpaikan täältä.

Lammen asunnot tarjoaa helppoa vuokraasumista, ja omakotitalosta haaveileva voi
valita uudelle kodilleen sopivan paikan monipuolisesta valikoimasta korkealaatuisia tontteja, jotka sijaitsevat maaseutumaisemassa
ja jopa järven rannalla.

Keskeisen sijaintinsa ansiosta Juva on
järkevä kotipaikka myös silloin, kun puolisot
työskentelevät eri paikoissa. Nopeiden
tietoliikenneyhteyksien ansiosta myös
etätyö onnistuu!

Mahtavan Saimaan lisäksi useat pienemmät
järvet huuhtovat Juvan rantoja. Tonteille on
jatkuva haku ja niille pääsee rakentamaan
heti. Keskustan alueen tonteille on mahdollisuus saada valokuituyhteys.

Pesulapalvelut
Koti- ja Yrityssiivoukset
• LVI-MYYNTI/ASENNUS/HUOLTO
• RAKENNUS- JA SANEERAUSTYÖT
• VESIVAHINKOJEN KORJAUSTYÖT
• MAA- JA ILMALÄMPÖPUMPUT
• JÄTEVESISUUNNITELMAT
• IV-KANAVIEN PUHDISTUS/SÄÄTÖ
• SAVORAK-LAITURIMYYNTI
• KAIVINKONETYÖT

Tirrolantie 1
51900 JUVA
puh. 050 556 9504

www.kisara.fi

Juvantie 5, 51900 JUVA • puh. 0400 967 379
pyykkipaikka@gmail.com • www.pyykkipaikka.fi
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LIIKKUMISEN
RIEMUA
JUVA KUULUU SAIMAA
GEOPARK -ALUEESEEN,
JONKA UPEILLE REITEILLE
TULLAAN LIIKKUMAAN
KAUEMPAAKIN.
www.saimaageopark.fi/
sijainti/juva/
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Juva on miellyttävä paikka viettää sekä arkea
että vapaa-aikaa. Siitä kertoo muun muassa
se, että kunnassa on yli 2 000 kesämökkiä.
Juvan luonto houkuttelee liikkumaan, ja upeiden järvimaisemien lisäksi kuntaa ympäröivät
metsät tarjoavat erilaisia virkistysmahdollisuuksia.

Juvalla voi harrastaa liikuntaa ympäri vuoden.
Vesiliikuntakeskus Sampola, hiihtokeskus Hasamäki, juvalaiset ratsastustallit, kuntosalit ja uudet kuntoportaat tarjoavat erilaisia liikuntamahdollisuuksia koko perheelle.
Kuntakeskuksessa on myös uimarantoja, lenkkipolkuja, Kampuksen liikuntatilat sekä kentät
jalkapallon, pesäpallon, tenniksen sekä frisbeegolfin harrastamiseen.

Niin pysyvät nämä:
LÖYDÄ PARAS OLO
JUVALTA!
www.juva.fi/vapaaaika-ja-matkailu

Usko
Toivo
Rakkaus

Mukana arjessa ja juhlassa jo
vuodesta 1442!

juvanseurakunta.fi
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VISIT
JUVA
TUTUSTU JUVAN
MATKAILIJOILLE
TARJOAMIIN
MONIPUOLISIIN
MAHDOLLISUUKSIIN!
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Juvalla on mistä valita. Ainutlaatuisia käyntikohteita on sekä keskustan alueella että viihtyisissä kylissä.
Koko perhe voi käydä melomassa Oravareittiä
pitkin tai käydä tutustumassa upeaan Hiidenmaan polkuverkostoon. Luonto- ja kulttuuripolku Gottlundin kierros esittelee Juvan kirkonkylän
kulttuurihistoriallisia kohteita ja luonnonnähtävyyksiä.
Talvella ulkoilemaan kutsuvat kirkonkylän valaistut hiihtoladut sekä Hasamäen laskettelurinteet.

Hasamäen vuokraamosta voi lasketteluvälineiden lisäksi vuokrata maastopyöriä, joita on
varattu myös korkealaatuisella Juva Campingin leirintäalueella majoittuvien käyttöön.
Juvan kulttuuritarjontaan kuuluvat muun
muassa Pattoin perintötalo, Partalan museoalue ja korkealaatuinen kesäteatteri. Juvalla voi nauttia myös maukkaista lähiruokaelämyksistä. Lähiruokaa ja muita paikallisia
tuotteita on kesäaikaan tarjolla esimerkiksi
kuuluisalla Koikkalan kesätorilla ja Laavukylän
iltatorilla.

MAJOITU JUVALLA!
www.juva.fi/majoitus

TAIKANIEMI

Metsästys ja metsästystarvikkeet

www.taikaniemi.fi

Koti- ja siivouspalvelut
puh. 040 652 6865
elina@taikaniemi.fi

Kotieläinpiha
Taikaniemen farmi

Jokkerit Trading Oy
Kaskitie 7, 51900 Juva
jouko.paunonen@jokkerit.fi
www.jokkerit.fi
puh. 0500 653 313
www.kaakana.fi
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Juvan kunta

Juvantie 13, PL 28
51901 Juva
puh. 040 755 1100
juva.kunta@juva.fi
www.juva.fi

ENERGIAYHTIÖ, JOKA
RYHTYY SANOISTA TEKOIHIN
• www.jssuomi.fi

#energiaaelämään

Jokainen haluaa pelastaa maailman, mutta matka sanoista käytännön tekoihin
on pitkä. Siksi me Lumme Energialla olemme päättäneet toimia hieman toisin.
Me tartumme ihmisen kokoisiin haasteisiin ja teemme paikallisia ihmetekoja – yhdessä.
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lumme-energia.fi
SEURAA MEITÄ

