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Savitaipaleen Yritystalon perusinfo 
 
Liikenneyhteydet ja pysäköinti 
 
Yritystalon osoite on Kievarintie 1. Talon edessä on pysäköintitilaa parillekymmenelle autolle. 
Iltaisin voit käyttää myös Peltoinlahdentien puoleista pysäköintitilaa. Siihen mahtuu neljää autoa.  
 

Yritystalossa työskentelevät 

 
Yritystalon vuokralaiset 1. krs 
 

1 Kaakon Viestintä Oy 
2 Savitaipaleen Isännöinti 
3 Eksote 
4  Eksote 
5 Eksote 
6 Kaakon Viestintä OY 
7 Tuulan jalkahoito, Tuula Suurkaulio, 050 5371 195, tuula.suurkaulio@netti.fi 
8 LähiTapiola, Mervi Laari, 050 643 1730, mervi.laari@lahitapiola.fi 
9 Eksote 

Suomen Terveystalo Oy (kulku ulkokautta) 

 
Yritystalon vuokralaiset 2. krs 
 
10 Kaakkois-Suomen lomituspalvelut 
12 BBcom, Bart Braam, 050 524 6352, neobra@gmail.com 
13  Suomen Jalkapallovalmentajat ry, Sirppa Vakkila, 040 845 3934, sjv@elisanet.fi 
18 TEHOSA   
19 Vuokrattavissa oleva kokoustila  
20 Pihamon Pito ja Palvelu, Päivi Pihamo, 0505847603, paivipihamo@gmail.com 
 

 
Vuokrattavat tilat 
 

Yritystalosta voit vuokrata tarpeidesi mukaisen toimitilan. 
Sisustusarkkitehdin suunnittelemaa esimerkkihuonetta/mallitila 
vuokraamme yrittäjien ja yhteistyökumppaneidemme 
lyhytaikaiskäyttöön. 
 

Nykyiset toimijat ja vapaat tilat: 
 Yritystalon 1. kerros 

 Yritystalon 2. kerros 
 
 

Yhteiset tilat ja vuokraan sisältyvät muut palvelut 
 
Oman toimitilasi lisäksi saat käyttöösi edustustason yhteiskäyttötilat, kahvio-, neuvottelu- ja 
sosiaalitiloineen. Siivous, sähkö, lämmitys, vesi sekä toimistokalusteet ja -laitteet sisältyvät 
vuokraan.  Me huolehdimme puitteista – sinä voit keskittyä nauttimaan työstäsi ja tekemään 
tulosta. 
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Kokous- ja juhlatila 
 
Kokous- ja juhlatila on talossa työskentelevien vapaassa käytössä normaaleina työaikoina, ellei 
sitä ei ole varattu kokouskäyttöön talonväelle tai ulkopuolisille. 
 
Varaustilanteen näet ja varaukset saat tehdä ensisijaisesti tästä!. 
 
Kokoustilasta: 

 Neuvottelupöydät ja -tuolit 20 –30 hengelle 
 70-tuumainen taulutelevisio ja internetyhteys 
 Kokous- ja juhlatilaa vuokrataan myös ulkopuolisille (18 €/tunti, sis. ALV). 
 Voit tilata myös pitopalvelun suoraan tästä.  
 Yritystalossa työskentelevät voivat maksutta järjestää omia asiakastilaisuuksiaan. 

Iltaisin ja viikonloppuisin 

 Tilaan varaamisen yhteydessä saat ovikoodin, jolla pääset sisään iltaisin ja viikonloppuisin. 

Hyvä kokous- ja juhlatilan käyttäjä, pidäthän tilaisuuden päätyttyä huolta 
siivouksesta, ikkunoiden ja ovien sulkemisesta sekä valojen sammuttamisesta, kiitos! 
 

Internet-palvelut 
 
Savitaipaleen kunta on hankkinut yritystaloon valokuituliittymät. Vuokralainen solmii Saimaan 
Kuidun kanssa internetpalvelusopimuksen, jossa voi valita internetpalvelun nopeudeksi 
100M/100M (28,90 €/kk), 300M/300M (34,90 €/kk) tai 1000/1000 (69,90€/kk). 
 
Ota yhteyttä suoraan: asiakaspalvelupäällikkö Heli Pajuvirta, heli.pajuvirta@saimaankuitu.fi, 040 
707 4772. 
 

Postipalvelut 

Yritystalossa ei ole erillisiä aulapalveluja. Yrityspostit jaetaan yritystalon päädyssä sijaitseviin 
lukollisiin postilaatikkoihin. 

Yhteystiedot 
 Kokoustilavaraukset ensisijaisesti varauslomakkeella. 

(https://www.visitsavitaipale.com/yritystalo-varauslomake) 

 Lisätietoja varauksista: Minna Tynkkynen, minna.tynkkynen@savitaipale.fi,  040 713 
1879 

 Vuokrasopimukset: Tekninen johtaja, Vesa Roiko-Jokela,  
vesa.roiko-jokela@savitaipale.fi, 040 0558 063 

 Yritystalon talonmies: Mika Räsänen, 040 673 2279. 

 Tekninen päivystäjä (vain vika- ja hätätilanteissa): 040 8677 229. 
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