HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Koski Tl on keskellä kaikkea
Pieni mutta hyvinvoiva Koski Tl:n kunta
on oiva sijoittumispaikka yritykselle, jolle hyvä sijainti on tärkeä kriteeri.
- Salo, Somero, Loimaa ja Forssa ovat kaikki 30 kilometrin säteellä.
Olemme myös lähes keskellä, kun mietitään Turun, Tampereen ja Helsingin
muodostamaa kolmiota, kunnanjohtaja Jukka Matilainen sanoo.
Koski Tl on hyvä paikka uudelle yritykselle, sillä kunnassa on paljon yrityksiä ja muun muassa metalliteollisuuden
alihankintatoimintaa.
- Meillä on myös iso Westas Groupin saha, mikä luo monenlaisia mahdollisuuksia jatkojalostukseen, Matilainen huomauttaa.
Koski Tl:ssä halutaan varmistaa, että uusille yrityksille löytyy sopivaa tilaa.
Kunnassa on parhaillaan valmistumas-

sa kaavoitus kahdelle 10-tien varrella olevalle uudelle yritysalueelle, joiden
yhteenlaskettu pinta-ala on lähes 20
hehtaaria. Ritarin ja Sahatien yritysalueet ovat kunnan hallussa, joten tontit
myydään varsin kilpailukykyisin hinnoin.
- Yrittäjän tarpeet voidaan ottaa
huomioon tonttikoossa. Kaavoitus on
jo siinä vaiheessa, että rakennuslupia
voidaan myöntää. Ritarin alueelle on jo
alustavia tonttivarauksiakin - jos alue
kiinnostaa, kannustan olemaan yhteydessä vaikka suoraan minuun, Matilainen sanoo.
- Kunnan vakaa talous mahdollistaa tarvittaessa nopeankin reagoinnin
yritysten infratarpeisiin, kunnanjohtaja
muistuttaa.
Auranmaan yrityspalvelujen kautta
uusien yritysten on mahdollista saada

Loimaa

Forssa
tietoa investointituesta. Koski Tl:n kunta jakaa itse tukea pienyritysten kehittämistoimintaan.

KOSKI TL
Salo
Turku
Koski Tl:n valttina on keskeinen sijainti.

Kunnanjohtaja Jukka Matilainen pitää arvossa Koski Tl:n hyviä kouluja ja harrastusmahdollisuuksia.

Hyvä paikka asua ja yrittää
Koski Tl on viihtyisä asuinympäristö, mikä auttaa yhtä lailla työvoiman rekrytoinnissa kuin yrittäjienkin sijoittumisessa. Omakotitontteja löytyy, ja muun
muassa kuituliittymät ovat saatavilla
kaikilla kunnan omakotitaloalueilla.
- Meillä on uusi päiväkoti, puhtaan
sisäilman koulut, ja huippulukio sekä

monipuoliset mahdollisuudet kulttuuri- ja liikuntaharrastuksille. Täysimittaiset sisäliikuntamahdollisuudet, kentät
ja ulkoilureitit ovat kaikki kävelyetäisyydellä keskustasta, kunnanjohtaja Jukka
Matilainen summaa.
18 vuotta Koski Tl:ässä asuneen
yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Tanja
Leinon mielestä kunnalla ja yrittäjillä on
luontevat ja toimivat välit.
- Kunnan kanssa saa sovittua asioista helposti. Minun aikanani yrittäjät
ovat saaneet lähes aina ehdotuksensa
läpi kunnassa. Täällä kaikki asiat toimi-

vat, hän kiittää.
- Yrittäjillä ja kunnalla on yhteiset
intressit, kun kuntaa kehitetään, Jukka
Matilainen toteaa.
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