SIJ O I T U
Kiteen Puhokseen

KESKI-KARJALAN KEHITYSYHTIÖ OY
www.keti.fi

TEOLLISUUSTILOJA
— Lastulevytehtaan entiset tilat Puhoksessa: peruslevyhalli, viimeistelyhalli, MEL-halli, tuotevarastohalli, keskusvarasto, paja, toimisto– ja sosiaalitilat sekä ruokala.
— Yhteensä noin 23 000 m².
— Tuotantorakennus (1970-71) 1-3 kerrosta, yhteensä 11 900 m²:
• Peruslevyhalli 3300 m2 (144 x 23 x 11 m), päätyjen nosto- ja kääntöovi 4 x 5 m. Väliovia.
• Viimeistelyhalli 6800 m2 (144 x 47 x 6 m).
• Keskusvarasto ja paja yms. 1700 m2 (144 x 11,5 x 8,5 m), pajassa 2 nosto-ovea 4 x 5 m,
pajan kääntöovi 4 x 3 m.
• Toimisto-, sosiaali– ja ruokailutilat. Keittiö koneineen ja laitteineen.
— MEL-tehdas (1989): lämpöeristetty halli soveltuu tuotantoon tai varastointiin.
3000 m² (67 x 47 x 5,5 m). Nosto-ovi 4 x 5 m.
— Tuotevarasto (1971): huopakattoinen kylmävarasto 6700 m² (97 x 72 x 7 m).
Ovet ja oviaukot: liukuovet 4 x 6 m ja 4 x 5 m, oviaukko 7 x 6 m.
Teollisuusraiteet läpi varaston.
— Lähettämö (1987): erillinen rakennus, 83 m², siirrettävissä.
— Palovesipumppaamo (1971) 71 m².
— Porttirakennus (1985) 24 m².

Samalla alueella vapaata tilaa monenlaiseen yritystoimintaan myös Puhos-hallissa.
Katso lisätiedot: www.kiteenpuhos.fi.

MIKSI PUHOKSEEN
Kiteen Puhoksen teollisuusalueella on vuosikymmeniä toiminut puutuote- ja puunjalostusteollisuutta ja sen tukipalveluja.

Erinomaiset logistiset yhteydet
• Valtatie 6:n vieressä
• Puhoksen teollisuusalueelle rautatieyhteys, teollisuusraiteet
• Nopea yhteys Venäjälle ja aina Kiinaan saakka rautateitse Niiralan kansainvälisen
rajanylityspaikan (24/7) kautta
• Henkilöjuna Kitee-Helsinki alle 4 h
• Puhoksessa oma teollisuussyväsatama, syväys 4,2 m, meriyhteys Itämerelle
• Lentoyhteys Joensuusta, lentoasemalle 80 km

Mahdollisuuksia sijoittuville yrityksille
• Noin 20 ha kaavoitettua teollisuuden tonttimaata
• Valmista tehdastilaa
• Alueella oma muuntamo, 110/20 kV sähköasema

MIKSI KESKI-KARJALAAN
Suomen parhaat yritystuet!
• Perustamistuki, max 35 000 €, investointituet koneisiin, laitteisiin, tiloihin, max 35 %
• kehittämistuki yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen max 50 % (tuotteet, menetelmät, prosessit, osaaminen, kansainvälistyminen, esimerkiksi uusien markkinoiden 		
hakeminen, kv-messut, asiantuntijapalvelut, avainhenkilön palkkaus)
• lisäksi kuljetustuet

Osaavaa työvoimaa!
•
•
•
•
•

Keski-Karjalassa teolliseen tuotantoon tottunutta ja sitoutunutta työvoimaa
työvoimakustannukset Etelä-Suomea edullisemmat
työvoimakoulutusta räätälöidysti ja joustavasti yritysten tarpeisiin
koulutustuet henkilöstön täydennys-, rekry- ja työvoimakoulutukseen, oppisopimus
edulliset asuin- ja elinkustannukset

Yrityspalvelut sekä tutkimus- ja kehittämisverkostot!
Valmiiden tilojen, erinomaisen infran ja liikenneyhteyksien lisäksi sijoittuva yritys saa tarvitsemansa tuen ja palvelut seudullisen elinkeinoyhtiön KETI Oy:n kautta. KETI auttaa sijoittumisessa ns. yhden luukun periaatteella. Tutustu palveluihin www.keti.fi.
Kattavat yritysneuvontapalvelut
• liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut
• laajat yritysverkostot ja sidosryhmäyhteistyö, myös Venäjä-palvelut ja valmiita kontakteja
Tutkimus- ja kehittämisverkostot
• Itä-Suomen Yliopisto
• Karelia-ammattikorkeakoulu
• Luonnonvarakeskus
• Joensuun Tiedepuisto
• Lappeenrannan teknillinen Yliopisto

YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIA
Kiteellä ja Puhoksen alueella toimii useita merkittäviä energia- ja ympäristöalan toimijoita,
erikoistunutta pienteollisuutta sekä metalli- ja konepajateollisuutta.
Niiralan rajanylityspaikan läheisyydessä toimii logistiikka- ja huolinta-alan yrityksiä, joiden
asiantuntemusta voi hyödyntää esimerkiksi Venäjän rajan ylittävissä kuljetuksissa.

Puhoksen teollisuusalueen toimijat
Kansainväliset teollisuusyritykset:
• Stora Enso Wood Products Oyj Kiteen Saha
• Surfactor Finland Oy
• Hexion Oy
Teollisuuden kunnossapito:
• Efora Oy
• Maintpartner Oy
• Seppo Eskelinen Oy
Logistiikkapalvelut:
• Fin-Terpuu Oy
• Puhoksen Veturipalvelu Oy
• Joensuun Laivaus Oy
• Puhoksen Satama Oy
Lounaspalvelut, kokous- ja virkistystilat:
• Lounasravintola Rebekka Ky
• Kotileipomo H. Vaittinen Ky
• Koivikon Kievari Oy – tasokas ravintola,
kokoustilat ja edustussauna
www.koivikonkievari.fi

OTA YHTEYTTÄ

Kiinteistö Oy Puhoksen Lastu
TAPANI IGNATIUS
045 601 5449
ignatius.tapani@gmail.com

