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Painopaikka: Painolampi Ky
Jakelu: Markku Göös

Sitten takaisin runsaaseen lumeen. On tärkeää huomioida runsaan lumen tuomat turvallisuusriskit, joita ovat 
esimerkiksi risteysalueiden näkemäalueen kaventuminen lumikasojen vuoksi. Näitä madalletaan välillä, mutta 
siitä tulee toinen turvallisuusriski lapsille. Nimittäin lumikasoihin majoja ja luolia kaivava lapset ovat vaarassa 
jäädä sortuman alle ja tukehtua, kun lumikasaa ”härkitään” auraajan toimesta tai se alkaa sulamaan. Lisäksi 
runsaan lumen sulaessa kevään tullen voidaan nähdä runsaita tulvia ja kosteutta pihoilla, joten huolehtikaa 
että rakennusten vierestä sulava vesi pääsee poispäin rakennuksista ja näin vältetään kosteusvauriot sulamis-
vesistä. 

Jos lumesta on ollut riesaa, niin on siitä myös tullut iloa. Paavonkallion uusi pulkkamäki on ollut kovassa käy-
tössä, ja latupohjilla on riittänyt lumen lisäksi hiihtäjiä.

Kunnan tiloissa tapahtuu monenlaista tämän vuoden aikana; käytöstä poistuneita kiinteistöjä myydään, 
kampusalueen luokkia ja Jalmiinakodin vesikattoa remontoidaan sekä uutta liikuntahallia suunnitellaan. Lii-
kuntahallin suunnitteluun on nimetty työryhmä, jonka kautta voi tuoda omia toiveita ja näkemyksiä mukaan 
työryhmän työskentelyyn.

Tuulivoima on ollut esillä paljon kuluvan vuoden aikana. Perhossakin tuulivoimahankkeita on käynnissä. Lima-
kossa on jo tuotannossa meidän ensimmäinen tuulivoimapuistomme, Alajoelle on rakenteille tuulivoimapuisto 
ja kaavoituksessa on Kokkonevan tuulivoimapuisto, Ahvenlammen tuulivoimapuisto ja Kirvesvuoren tuulivoi-
mapuisto. Monenlaista on sillä rintamalla. Viralliset kuulutukset tulevat kunnan kuulutuksiin, mutta tiedon 
kulkua on pyritty parantamaan tekemällä tuulivoimalle oma sivu, joka löytyy osoitteesta: 
www.perho.com/tuulivoimahankkeet-perhossa/

Myös liikuntapaikkoja kehitetään tulevana kesänä. Esimerkiksi Oksakosken lähiliikunta-alueelle tulee ulkokun-
tosalilaitteita, rantalentiskenttä, minigolf-rataa yms. Paavonkallion kodan läheisyyteen tulee kuntoiluvälinei-
tä.

Asemakaava-alueella Pappilantie tullaan kunnostamaan kesän aikana ja kevyenliikenteenväylä-verkkoon on 
tulossa lisäystä. Kaavateiden valaistukseen tehdään päivitystä energiatehokkaampiin led-valaisimiin.

Vesilaitoksen mittareita aletaan uusimaan etäluettaviksi ja työ jatkuu seuraavina vuosina. Vesihuoltolaitos 
tiedottaa tästä koteihin jaettavilla tiedotteilla aluekohtaisesti.

Menossa on vielä tonttikampanja (teollisuustontit ja omakotitalotontit) ja vuokrattavana olisi lämmintä va-
rastotilaa neulomohallilla ja tämän lisäksi neulomohalliin on valmistumassa noin 300 neliön hallitila sosiaali-
tiloineen. Näistä voi tiedustella teknisestä toimesta.

Kuten voitte arvata, on teknisen toimen kädet täynnä töitä tänäkin vuonna.

Rakentavin terveisin, Tekninen toimen puolesta: Alpo Anisimaa / tekninen johtaja

Teknisen toimen kuulumisia

Luminen talvi on tuonut haasteita meille kaikille. Kunnan talvikunnossapi-
to-urakoitsijat tekevät pitkää päivää pitääkseen tiemme kulkukelpoisina. 
Siitä suuri kiitos heille. Tulevana keväänä ja kesänä tullaan 
kilpailuttamaan kunnan talvikunnossapito urakat ja siihen liittyen tiekun-
tien ja pihateiden omistajien, jotka haluavat mukaan talvikunnossapi-
toalueisiin, tulee toimittaa kunnan tekniseen toimeen hakemus. Tästä 
tulee lisää tietoa kevään aikana. 
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TONTTIKAMPANJA 2021 / YRITYSTONTIT

Perhon kunta käynnistää tonttikampanjan kunnan omistamista teollisuus- ja yritystonteista. 
Kampanja koskee kuutta eri tonttia Kirkonkylässä sijaitsevalla Partakosken teollisuusalueella.

Kampanjassa teollisuustontin hinta on 0,50 €/m² ja hintaan sisältyy vesi- ja jätevesiliittymä. Kam-
panja on voimassa vuoden 2022 loppuun ja sisältää rakentamisvelvoitteen vuoden 2023 loppuun 
mennessä. 

Tontteja ei voi varata, vaan ne myydään yhteydenotto-/toteutumisjärjestyksessä.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
Kunnanjohtaja Lauri Laajala, p. 0400-517 380 / lauri.laajala@perho.com
Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 0400-510 706 / alpo.anisimaa@perho.com 
Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040-848 8243 / jyri.harju@perho.com 

TONTTIKAMPANJA 2021 / ASUINTONTIT

Perhon kunta käynnistää tonttikampanjan kunnan Kirkonkylällä, Oksakoskella, Taipaleessa ja Möttö-
sessä olevista omakotitonteista. Kirkonkylällä kampanjatontit sijaitsevat Hiekanmäen- ja Sahinkos-
ken omakotialueilla, Taipaleessa Taipaleentien alueella, Möttösessä Palokankaan, Myllykankaan ja 
Kettukankaantien alueilla sekä Oksakoskella Koulukankaan alueella. Yhteensä kampanjatontteja on 
n. 30 kpl.

Kampanja on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka ja sisältää rakentamisvelvoitteen vuoden 2023 
loppuun mennessä. Kampanjahinta on 1,00 €/tontti. Kaavatontin tai palstoitussuunnitelman ylittä-
västä mahdollisesta lisäalueesta hinta on 3,00 €/m².

Tontteja ei voi varata, vaan ne myydään yhteydenotto-/toteutumisjärjestyksessä.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
Kunnanjohtaja Lauri Laajala, p. 0400-517 380 / lauri.laajala@perho.com
Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 0400-510 706 / alpo.anisimaa@perho.com 
Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040-848 8243 / jyri.harju@perho.com 

KUNNANVALTUUSTO JALKAUTUU MAALISKUUSSA MÖTTÖSEEN
 
KUNNANVALTUUSTON kokous pidetään valtuustoaloitteen mukaisesti 
Möttösen koululla maanantaina 14.3.2022 klo 18:30 alkaen

Esityslista nähtävänä kunnan internet-sivuilla 10.3.2022 lukien www.perho.com => Asiointi ja 
päätöksenteko => Esityslistat ja pöytäkirjat 2022 => Kunnanvaltuusto
 
Kokousta pääset seuraamaan suorana internetistä osoitteessa www.perho.com
 
Kokouksen aluksi klo 18:30 – 19:00, ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä pidetään kun-
talaisten kyselytunti, jossa kuntalaiset voivat esittää kysymyksiä kunnanvaltuustolle ja johtaville 
viranhaltijoille ajankohtaisista, Perhon kuntaa koskevista asioista. 

Kysymyksen kyselytunnille voi lähettää myös etukäteen sähköpostilla osoitteeseen kirjaa-
mo@perho.com. Otsikkokenttään merkintä ”Kysymys kunnanvaltuustolle”. Kysymys ja sen 
lähettäjä julkaistaan valtuuston kokouksessa. Kysymyksiin vastataan käytettävissä olevan ajan 
puitteissa. Niihin kysymyksiin, joihin ei ehditä vastaamaan, vastataan lähettäjälle kirjallisesti.
 
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla to 17.3.2022 lähtien.
 
Pekka Riihimäki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
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Perhon kunnan tekninen toimi vuokraa hallitilaa Neulomohallista

Vuokrattavan kohteen:
 
• osoite: Teollisuustie 2 N1, 69950 Perho
• pinta-ala: yhteensä 331,7 m², sisältää halli tilaa 290 m²,  

wc alakerrassa 4,7 m² ja toisessa kerroksessa toimisto ja  
sosiaalitilaa 37 m². 

• Kohteessa kulkuoven lisäksi 4x4m nosto-ovi.
• Vuokra: 1596,32 €/kk, eli 4,88 €/m² (alv 0 %) minimi.
• Kohde vuokrattavissa 14.3.2022 alkaen.

Mikäli useampi on kiinnostunut vuokraamaan tilan, vuokrataan kohde eniten tarjoavalle. 

Lisätiedot ja tarjoukset vuokrasta 10.3.2022 klo 12 mennessä osoitteella alpo.anisimaa@perho.com

Perhon kunnalla on vuokrattavana lämmintä häkkivarastotilaa

Esim. 15m2 lukittava häkki hintaan 52,30 €/kk (sis ALV 24%)
Häkkejä löytyy n. 15 - 20 - 30m2:n kokoisina

Kysy lisää tietoa teknisestä toimistosta.
Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706
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Lauri Hietaniemen kirjan “ Otto von Fieandt  
- Suomen sodan legenda” - 

julkistamistilaisuus

Keskuskoululla, Perhonsalissa 
torstaina 24.3.2022 klo 18.00.

Kirja on Samuli Paulaharjun kirjoittaman kirjan 
Suomenselän vieriltä jälkeen laajin teos perho-

laisesta historiasta. 

Lauri Hietaniemen neljäs sotahistoriallinen teos 
kokoaa Suomenselän taistelutiedot ja kertoo 
väestön kärsimyksistä Suomen sodan aikana 
sekä taisteluista säilyneitä kansantarinoita.

Kahvitarjoilu tilaisuuden jälkeen, 
samassa yhteydessä kirjoja myynnissä 30 € kpl.

Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen 
tilaisuuteen! 

Järj. Perhon kulttuuri- ja kirjastotoimi

Perhon kotiseutuyhdistys tiedottaa

Perhon kotiseutuyhdistyksen kevätkokous

Perhon osuuspankin kerhohuoneella
to 10.3.2022 klo 18

Käsitellään sääntömääräiset kokousasiat.
Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

Johtokunta

Kirjasto tiedottaa

Näyttelyt kirjastossa:

• “Sotavuosien muistot elävät”, esillä  
asepukuja ja muuta sota-aiheista  

materiaalia 25.3. saakka

• “Polku taiteeseen” : Perhon taidepiirin 
näyttely 25.3. saakka

• “Perhon Martat - täällä taas!” -  
pienoisnäyttely Martta-toiminnasta  

ennen ja nyt 31.3.saakka
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Kutsu kaikille Perholaisille yhdistyksille 

Perhon kunta kutsuu kaikkia Perholaisia yhdistyksiä ja 
heidän edustajiaan tulemaan Perhon kirjastolle 14.3.2022 klo 18:00 
mukaan suunnittelemaan yhdessä elokuussa järjestettävää 
Perhoviikkoa, sekä saamaan tietoa yhteisestä tapahtumakalenterista. 
Näiden lisäksi haluamme kartoittaa kunnan nettisivuille päivitetyt 
tiedot kunnassamme toimivista yhdistyksistä. Yhdistysluettelon löydät
osoitteesta https://perho.com/yhdistykset-jarjestot-ja-seurat/

Jollet pääse mainittuna ajankohtana paikalle ja sinulla on ajatuksia Perhoviikon 
toiminnasta, ole yhteyksissä vapaa-aikasihteeri Jaakko Kinnuseen 040 528 9971 tai 
jaakko.kinnunen@perho.com 

Yhdistysten osalta toivomme saavamme seuraavat tiedot: vastuuhenkilö/yhteyshenkilö, 
yhteystiedot, kuvaus toiminnasta, mahd. kotisivut, sekä yhdistyksen historiaa. 

Tiedot voi lähettää s-postitse jaakko.kinnunen@perho.com, tai toni.varila@perho.com     
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Jätteiden lajittelu
Jätteet kodin jäteastioihin

• Poltettava jäte
• jauhopussit, leipäpussit
• talouspaperi, leivinpaperi
• lahjapaperi, muovitetut paperit
• märkä tai likainen paperi
• tekstiilit ja vaatteet
• kengät, kumi ja nahka
• styroksi, polyuretaani, vaahtomuovi ja kevytpeitteet
• hygieniatuotteet, kuten vaipat, siteet, laastarit
• meikit
• videokasetit, cd-levyt koteloineen
• lemmikkien kuivikkeet
• pölypussit
• kirjankannet

Polttokelpoiset jakeet, joita ei voi laittaa kiinteistön omaan jäteastiaan koon, määrän tai laadun vu-
oksi, otetaan vastaan Millespakan jätteenkäsittelyasemalla tai hyötyjäteasemilla (maksullista).

Biojäte

• Ruuantähteet, pienet luut
• Pilaantuneet elintarvikkeet
• Kahvin ja teen porot suodatinpusseineen
• Perkausjätteet (kalat, marjat)
• Hedelmien, vihannesten, juuresten ja kananmunien kuoret
• Kiinteät rasvat
• Talouspaperi, lautasliinat, nenäliinat, munakennot
• Kasvinosat, kuihtuneet kukat, leikkokukat
• Biohajoavat pakkaukset

Jätehuoltomääräyksien mukaan kiinteistön poltettavaan jätteeseen ei saa laittaa biojätettä. Bio-
jätteelle sovitaan kuljetusyrityksen kanssa erilliskeräys tai se kompostoidaan lämpökompostorissa 
kiinteistöllä. Erilliskeräyksessä biojätteelle käytetään ruskeaa 140 l tai 240 l keräysastiaa, joka tyhjen-
netään vähintään kahden viikon välein.
Biojäte pakataan sanomalehden pariin sivuun käärittynä tai erilliseen biojäte- tai paperipussiin. 
Biojäte laitetaan astiaan mahdollisimman kuivana. Nestemäiset biojätteet valutetaan ensin viemä-
riin. Näin jäteastiasta pysyy siistinä eikä biojäte myöskään jäädy talvella kiinni jäteastiaan. Astiaan ei 
laiteta biojätteiden pakkauksia.

Lue lisää biojätteistä www.biojate.info

Kompostointi

Biojätteen voi käsitellä kompostoimalla kiinteistöllä.
Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten tehdyssä lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoi-
dussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Puutarhajätettä voidaan kompostoida 
lämpöeristämättömässä kompostorissa, kehikossa tai avoaumassa.
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Jätteet ekopisteelle

Lasipakkaukset

• Puhdistettu pakkauslasi (=lasipurkit ja -pullot)
• Poista metallikorkit ja -kannet
• Etikettejä ei tarvitse poistaa

Metalli

• Alumiinitölkit ja -vuoat
• Kattilat
• Metallikannet ja -korkit
• Säilyketölkit, litistä yli 5 litraiset
• Etikettejä ei tarvitse poistaa

Keräyspaperi

• Kaikki postiluukun kautta talouteen tullut paperi, myös ikkunalliset kirjekuoret
• Puhtaat ja kuivat sanomalehdet, mainokset, kirjekuoret, kopiopaperi, luettelot, pokkarit
• Kirjat, kannet irrotetaan ja sisälehdet lajitellaan paperinkeräykseen ja kannet poltettavan jättee-

nastiaan.

Rinki-ekopisteille lisäksi

Kartonkipakkaukset

• Aaltopahvilaatikot
• Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit
• Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset
• Kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset, esim. muro- ja keksipaketit
• Paperipussit ja -kassit
• Pizzalaatikot, munakennot
• Kartonkiset kertakäyttöastiat
• WC- ja talouspaperirullien hylsyt
• Käärepaperit, esimerkiksi kopiopaperin kääreet
• Juomien pahviset monipakkaukset, esim. sixpackit ja salkut

Muovipakkaukset 

• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja 
valmisruokapakkaukset sekä kahvi- ja sipsipussit

• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten litistettyinä
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Lähes kaikki muovi voidaan kierrättää lukuunottamatta PVC-muovia, joka merkataan numerolla 03 ja 
kirjainlyhenteellä PVC
                                                                                             
Ympäristölautakunta 
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
www.kaseka.fi

TIEDOT V. 2021 MAKSETUISTA TUISTA VIPU-PALVELUSSA

Näet Vipu-palvelussa viime vuonna maatilallesi maksettujen tukien määrät sekä tiedot mahdollisista 
kuitatuista takaisinperinnöistä yms. Tiedot saat Maatila-valikosta kohdasta Maksutapahtumat.

Maksutapahtumien näkymässä on eritelty tiedot, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa. Samanlainen 
erittely on nyt myös maksutapahtumista saatavalla tulosteella.

Ruokavirasto ei postita enää maatiloille yhteenvetoja maksetuista viljelijätuista.
Lisätietoja maaseutuasiamieheltä.

KOTIELÄINTUKIEN ENNAKKOHAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 10.3.2022

Vuoden 2022 kansallisen kotieläintuen pohjoisen tuen ennakon haku sekä sika- ja siipikarjatalouden 
tuen haku päättyy 10.3.2022.  Ennakkoa voi hakea emolehmistä, emolehmähiehoista, sonneista, 
häristä, teurastetuista hiehoista, uuhista ja kutuista.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa on vain yksi hakukerta. Voit hakea en-
nakkoa ja lopullista tukea tai vain lopullista tukea viimeistään 10.3.2022.

NAUTAREKISTERIN VALTUUTUS

Ruokaviraston nautarekisteri tulee muuttumaan huhtikuussa 2022. Uuden rekisterin tultua käyttöön 
yhteys neuvonnan rekistereihin katkeaa. 

Jotta tieto siirtyy kuten tähänkin asti, pitää nautatilan rekisteröidyn eläinpitäjän antaa valtuutus 
Mtech Digital Solutions Oy:lle.  Valtuutuksella varmistat, että tieto siirtyy jatkossakin Ruokaviras-
ton nautarekisterin ja tuotosseurannan, keinosiemennyksen ja jalostuksen välillä kertakirjauksella 
ja että Minun Maatilani -ohjelma toimii. 

Muutos koskee kaikkia nautatiloja, jotka
• kuuluvat tuotosseurantaan
• käyttävät keinosiemennystä tai alkionsiirtoja
• kuuluvat Faban terveys- ja lihakarjan tarkkailuun
• käyttävät jotain Minun Maatilani -sovellusta tai jotain muuta Mtechin, Faban, ProAgrian ohjel-

maa tai palvelua, joka liittyy nautoihin (esim. eläinmääriin)
• aikovat joskus käyttää jotain yllä olevista
• myyvät joskus eläimiä tiloille, jotka käyttävät em. palveluja

Valtuutus kannattaa antaa tarvittaessa myös Eläinten terveys ETT ry:lle ja myös omalle teurastamol-
lesi.

Jos valtuutusta ei tehdä, eläintenpitäjän pitää ilmoittaa tapahtumat erikseen neuvonnan tietoihin ja 
Ruokaviraston nautarekisterin puolelle, tieto ei siirry automaattisesti.

Valtuutus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen uudistusta.  Ohjeet valtuuksien antamiseen löydät Ruo-
kaviraston sivuilta. Valtuudet annetaan osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet. Muista ottaa käyttöön 
valtuuden tarkenne. Tarkenteeksi lisätään tilatunnus.

Hyödyllisiä linkkejä:

Minun maatilani tiedote https://www.minunmaatilani.fi/blogi/ruokaviraston-nautarekisteri-uudi-
stuu-muista-mtech-valtuutus/

Nautaeläinpitäjäksi rekisteröityneen henkilön voi tarkistaa https://epr.ruokavirasto.fi/

Ruokaviraston ohje https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekiste-
rointi/nautaelaimet/uusi-nautarekisteri-hanke/suomi.fi-valtuuttaminen/

Mtechin opastevideo https://www.minunmaatilani.fi/ohjeet-ja-videot/valtuutusohje/

MTK:n opetusvideo https://www.mtk.fi/-/nautarekisteri
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KASEKA TIEDOTTAAKASEKA TIEDOTTAA
TULEVIA TILAISUUKSIA

Maatilan omistajanvaihdospäivä  Kälviällä 
to 31.3.2022 (myös etämahdollisuus)

EU-tukikoulutukset live-tilaisuuksina
ma 11.4.2022 klo 9.30-15.00, Kälviä, Keski-Pohjanmaan opisto, Opistontie 1

Tuki-infot Teamsin välityksellä

to 5.5.2022 klo 10.00-12.30, lähetys Pohjois-Pohjanmaalta
pe 6.5. 2022 klo 10.00-12.30, lähetys Keski-Pohjanmaalta
Tiedotamme tilaisuuksista myöhemmin lisää.

INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA JATKUVASTI 

Maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka 
ovat: 

16.10. – 15.1. 
16.1. – 15.3. 
16.3. – 15.8. 
16.8. – 15.10. 

Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra . 

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (mm. lo-
pullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen kuin olet saanut ELY-keskuksesta 
päätöksen!
Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu 
ennen hakemuksen vireille tuloa. Ennen päätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia.
Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heikki Rautio antaa lisätietoja asiasta: heikki.rautio@ely-keskus.fi, p. 
0295 028 612, vaihde 0295 028 500. 

KUNNAN TUKI MAATILOJEN KEHITTÄMISEEN

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.2.2022 hyväksynyt talousarviossa olevan määrärahan käytön v. 
2022  seuraavasti:

     tuki enint. €/suunnitelma/hanke (alv 0 %)
- omistajavaihdosneuvonta 60 %  400 €
- tulosanalyysi   60 %  300 €
- budjetointi   60 %  300 €
- kustannusanalyysi  60 %  100 €
- kehittämisneuvonta  60 %  300 €
- maatilojen sopimukset  
 työkyvyttömyyden, 
 avioeron ja kuoleman  
 varalle    60 %  300 €

Lisäksi määrärahaa käytetään maatalousyrittäjien työssäjaksamista ja ammatillista osaamista tuke-
viin koulutuksiin, yhteisiin tilaisuuksiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

   Maataloustoimisto
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Kokkolan ja Perhon seudun toimitilarekisteri
Kokkolan ja Perhon toimitilarekisteri tarjoaa ajantasaista tietoa alueen vapaista liike-, 
varasto-, toimisto- ja teollisuustiloista. Toimitilarekisteri kokoaa yhteen paikkaan alu-
eemme kiinteistövälittäjien sekä myös yksityisten toimijoiden toimitilatarjonnan sekä 
alueen liike- ja teollisuustontit.

Rekisteri on ennen kaikkea tarkoitettu vapaita toimitiloja etsivien yritysten käyttöön, 
mutta myös muille toimijoille. Rekisteristä toimitiloja etsivä näkee tarjonnan nopeasti 
ja toisaalta tiloista ilmoittavat saavat tiedon vapaista tiloista helposti julkaistua. Eten-
kin rekisteri palvelee alueelle muuttavaa yritystä, joka tarvitsee apua tilahankinnassa 
eikä välttämättä tiedä alueella yleisesti tunnettuja tahoja, joilta tiloja voisi tiedustella.

Vapaita toimitiloja voi rekisteristä etsiä Kokkolan ja Perhon alueelta. Toimitilarekiste-
rissä sekä alueen kiinteistövälittäjät että myös yksityiset henkilöt, yritykset ja muut 
organisaatiot voivat ilmoittaa vapaista toimitiloista. Mikäli sopivaa toimitilaa ei ole 
tarjolla juuri sillä hetkellä, toimitilarekisteriin voi myös ilmoittaa tilatarpeensa koh-
taan etsitään. Palvelu on käyttäjille täysin maksuton.

Vapaita liike-, varasto-, toimisto- ja 
teollisuustiloja sekä tontteja voi rekisteristä 
hakea toimitilan tyypin mukaan (liike-, varasto, 
teollisuus- ja toimistotilaa ja tontit), ilmoituksen
luokittelun (myydään, vuokrataan), kunnan sekä 
toimitilan koon mukaan. Toimitiloja voi hakea 
joko yhden edellä mainitun määrittelyn 
perusteella tai useammalla eri määrittelyllä 
samanaikaisesti.

Ilmoita oma kohteesi veloituksetta
Ilmoita vapaa toimitilasi tai tonttisi täysin 
maksutta! Tarvitset vain kohteen perustiedot 
(sijainti, pinta-ala, hinta, varustelu) sekä 
hyvälaatuisen valokuvan.

https://kokkola.toimitilapalvelut.fi/ 

Anne Koskinen
Yrityskehittäjä, Perhon kunta

Keskustie 2 
69950 Perho
044 780 9241
anne.koskinen@kosek.fi

Löydät KOSEKin myös Facebookista
www.facebook.com/KokkolanseudunKehitys

Tervetuloa
 

Kunnanjohtajan etätreffeille 
tiistaina 8.3.2022 klo 18.00.-19.30.

 
Yritysesittelyssä ovat vuorossa:

 
Kuljetus J. Möttönen Oy

 
ja

Liity treffeille: 
https://perho.com/yleinen/etatreffit/


