HYVÄT KUNNAT

ilmoitus

Sijoitu Somerolle – yllätyt iloisesti!

Somero osaa yllättää monin
tavoin. Idyllisen maalaismaiseman keskeltä löytyy vireä
kaupunki, jonka palvelut on
trimmattu huippukuntoon.
Myös Someron elinkeinoelämä on yllättävän monipuolinen. Somerolla on esimerkiksi vahva metalli- ja elektroniikkateollisuuden perinne.
Somerolle sijoittumisessa
voi olla yllättävän paljon järkeä pelkästään jo seudun alihankintateollisuuden vuoksi,
mutta Someron ehdoton valtti on sittenkin sen keskeinen
sijainti.
- Somerolta on tunnin matka niin Turkuun kuin Helsinkiin, ja Tampereellekin vain
hiukan enemmän. Sadan kilometrin säteellä asuu iso osa
suomalaisista, joten yrityksille riittää markkinoita, kehittämisasiantuntija Antti Leino
havainnollistaa.
Somerolle tämän vuoden
keväällä muuttanut Leino on
ollut iloisesti yllättynyt siitä
tekemisen meiningistä, jota
paikkakunnalta löytyy.
- Meillä on 9000 asukkaan kaupungissa 750 toimivaa yritystä. Peräti 40 prosentilla näistä yrityksistä on
myös kasvuhalua – tämä selvisi, kun keväällä kartoitimme
yritysten kehitysnäkymiä.

Somerolla
yrittäminen
onnistuu!

Elinkeinopalvelut
omissa käsissä
Hyvää kehitystä halutaan tukea panostamalla vahvasti
omaan elinkeinotoimeen. Yritysneuvontaa tarjoavat elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo sekä elinkeinotoimen uutena kehittämisasiantuntijana Antti Leino.
- Pyrimme auttamaan tänne sijoittuvia ja täällä toimivia
yrityksiä kaikin tavoin. Omien
palveluidemme lisäksi yritykset voivat käyttää myös Yrityssalon palveluja esimerkiksi vaativimmissa rahoitus- ja
kansainvälistymisasioissa,
kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo.
- Päätöksenteko on meillä ketterää. Koko organisaatiomme ymmärtää elinkeinoelämän tärkeyden ja pienessä organisaatiossa pystymme toimimaan tarvittaessa ripeästikin.
Kaupunki on satsannut
myös maanhankintaan ja
kaavoitukseen.
- Uusi 13 hehtaarin Ruunalan yritysalue on aivan
keskustan tuntumassa. Kunnallistekniikka on alueella
valmiina, ja ensimmäinen yritys on jo aloittanut rakennustyöt.
Jokioistentien varrella on
tontteja myös paljon tilaa vievälle kaupalle.
- Teettämässämme tarveanalyysissä tällaiselle kaupalle nähtiin potentiaalia. Somero on omaa kokoaan suurempi talousalue, sillä meillä on täällä merkittävää kesäasutusta: yli 2000 vapaa-ajan asuntoa luo merkittävästi lisää kysyntää erityisesti kesäaikaan, Suikkanen
toteaa.
Tonttien hinnoittelu on
yrittäjäystävällistä. Edullises-

Someron investoinneista tulevaisuuteen kertoo tänä vuonna valmistunut Kiiruun koulukeskus. Antti Leino ja Sami Suikkanen uskovat korkeatasoisten peruspalvelujen houkuttelevan myös yrityksiä Somerolle.
maaseutukaupunta 3,5-5 euron neliöhinnas- kaupungin, Salon kaupungin miseen
ta on mahdollista saada alen- ja Lounean Älykaupunkihan- gissa kehitetään yhteistyösnuksia nopealla rakentami- ke, jossa Somero on tiiviisti sä muun muassa Turun yliopiston, Turun ammattikorsella tai uusia työpaikkoja mukana.
- Haemme sopivia malleja keakoulun ja Salon ammatluomalla. Yritystontteja löytyy
myös Harjun teollisuusalueel- aiemmin miljoonakaupunkei- tiopiston kanssa. Mukaan hahin suunnatuista älykaupun- lutaan nivoa myös somerolaila 1,75 neliöhintaan.
kijärjestelmistä ja jalostam- sia yrityksiä.
Elinvoimaa ja älyä
me niistä meille sopivia järSomeron kaupunginjohtaja jestelmiä. Tällaista ei ole So- Elämänlaatua Somerolla
näkee tärkeimpänä tehtävä- meron kokoisissa kaupun- Somerolla etsitään keinoja
nään kaupungin elinvoiman geissa aiemmin tehty, Sami myös yritysten kasvavan työSuikkanen toteaa.
voimatarpeen turvaamiseksi.
ylläpidon.
Uusia
lähestymistapo- Nuoret pyritään koukut- Pyrimme ottamaan siihen entistä proaktiivisem- ja digitaalisuuden hyödyntä- tamaan jo hyvin varhaisessa
man otteen. Parhaillaankin
meillä on suunnitteilla monia
hankkeita. Etsimme muun
muassa uusia tapoja tukea
sitä yhteisöllisyyttä, joka Someron tapaisessa kaupungissa on ehdoton vahvuus.
Yksi ennakkoluulottomista ratkaisuista on Someron

Vuonna 2012 käyttöön otettu uimahalli on Someron ylpeys.
vaiheessa opiskeluaikana ja
saattamaan yhteen seudun
yritysten kanssa. Hankkeita
kehitetään seutukaupunkiverkoston kanssa, Antti Leino kertoo.
Kaupungin elinvoimaa turvaavat myös Someron kaupungin tämän vuosikymmenen merkittävät investoinnit
korkeatasoisiin peruspalveluihin.
- Upea, vuonna 2012 valmistunut uimahallimme on ollut iso investointi, mutta pa-

nostamme liikuntaan muutenkin. Liikuntatoimen panostukset asukasta kohden
ovat Varsinais-Suomen huippua, Sami Suikkanen mainitsee.
Someron suurin investointi kautta aikojen on kuitenkin
tänä vuonna käyttöön otettu
uusi Kiiruun koulukeskus.
- Uskon, että nämä ovat
niitä kivijalkoja, jotka houkuttelevat Somerolle asumaan ja
myös yrittämään, Sami Suikkanen sanoo.

www.somero.fi/yrittajalle/
Kehittämisasiantuntija Antti Leino
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antti.leino@somero.fi
Elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo
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tanja.uusitalo@somero.fi

