
OKUN KONTTORI OY
KUMMUNKATU 34, 83500 OUTOKUMPU

Tilaa tekemiselle, 
asumiselle ja tavaroille
Okun Konttori Oy hallinnoi ja kehittää Outokumpu Oy:n entisen pääkonttorin kiinteistöä 
Outokummun keskustassa.  Tarjoamme toimi- ja varastotilaratkaisuja yrityksille ja 
kotitalouksille sekä asuinhuoneita opiskelijoille.

Viimeiseltä sivulta löydät kerrosten pohjapiirustukset ja yhteystietomme.



Tilaa tekemiselle
Konttorin ensimmäisessä kerroksessa on 13 kpl 10,5 - 43 m2 
kokoisia toimistohuoneita, joista yhdessä on 5,5 m2 kassaholvi. 
Näistä voi vuokrata sopivan tilakokonaisuuden. Lisäksi 
kerroksessa on vuokralaisten yhteiskäyttötiloina keittiö, WC:t, 
aulatila ja varattavissa oleva neuvottelutila.

YRITYKSET
Yrityksissä voi tulla tarvetta toimitilalle, kun:
- nykyinen tila ei riitä tai siitä joudutaan luopumaan
- nykyistä tilaa halutaan vapauttaa esim. tuotantokäyttöön 

siirtämällä sopivia toimintoja toiseen osoitteeseen
- remontista, muutosta tms. syystä johtuen tarvitaan 

lyhytaikaista väistötilaa
- kotiyrityksen työhuone halutaan ottaa asuinkäyttöön
- kotiyrityksen toimintaa kasvatetaan ja uusia työntekijöitä 

palkataan
- aloittava yritys haluaa helposti ja nopeasti käyttöönsä 

valmiin toimistoympäristön 
- haetaan verkostoitumis- ja synergiaetuja muista yrityksistä
- muualla toimiva yritys tarvitsee määräaikaisen tai pysyvän 

asemapaikan Itä-Suomesta

Vuokra sisältää:
- sovitun toimitilan ja käyttöoikeuden yhteistiloihin
 (toimitilan kalustus sovitaan tapauskohtaisesti)
- sähkön, veden ja kiinteistön sisäverkon käytön
- mahdollisuuden sijoittaa oma palvelin tai verkkolevy 

konttorin tekniseen tilaan
- kopiointi-, tulostus- ja skannausmahdollisuuden 

kiinteistön laitteilla
 (suurien sarjojen kustannukset sovitaan tapauskohtaisesti)
- viikoittaisen siivouksen 

SEURAT JA YHTEISÖT
Kellarikerroksen päätyhuoneet sopivat esim. kokoontumis-, 
harraste- ja treenitiloiksi.

Vuokra sisältää:
- sovitun tilan (tilan kalustus sovitaan tapauskohtaisesti)
- sähkön

Lisäksi pihalta voi vuokrata 
sähkötolpallisia autopaikkoja.

Aloittavalle yritykselle helposti 
valmis toimistoympäristö!



Tilaa asumiselle
Konttorin toisessa kerroksessa on 11 kpl 10,5 – 23,5 m2 

kokoisia asuinhuoneita ja asukkaiden yhteiskäyttötiloina 
keittiö, ruokailu- ja oleskelutila sekä saniteettitila, jossa 
WC:t, suihkut ja mahdollisuus pyykinpesuun. Huoneissa on 
peruskalustus, jota vuokralainen voi täydentää tai kalustaa 
koko huoneen omilla huonekaluillaan

Tilaa tavaroille
Kellarikerroksessa on n. 100 m2 lämmintä arkisto- / 
varastotilaa. Lisäksi rakennuksen ullakolla on runsaasti 
lämmittämätöntä, kuivaa varastotilaa. Näistä saadaan 
järjestettyä halutun kokoinen varastotila lyhyeksi tai 
pidemmäksi ajaksi. Hälytysjärjestelmä valvoo kiinteistöä 
ja varastotilan oven lukitset omalla riippulukollasi. Näin 
omaisuutesi on varmassa tallessa.

Yrityksissä ja kodeissa voi tulla tarvetta varastotilalle, kun:
- nykyinen varastotila ei yksinkertaisesti riitä
- kotona tulee tarve saada varastokäytössä ollut tila 

muuhun käyttöön
- yrityksessä tulee tarve vapauttaa varastotilaa esim. 

tuotantokäyttöön
- on tiedossa työkomennus tai opiskelujakso ulkomailla tai 

vieraalla paikkakunnalla
- remontista, muutosta tms. syystä johtuen tarvitaan 

lyhytaikaista väistötilaa
- tarvitaan kausisäilytystilaa esim. auton renkaille tai 

kesä-/talviurheiluvälineille
- halutaan säilyttää tavaroita, joita ei tarvita mutta niillä 

on tunnearvoa 

Vuokra sisältää:
- sovitun varastotilan
- sähkön 

Aloittavalle yritykselle helposti 
valmis toimistoympäristö!

Tilaa väliaikaiseen tai 
pitkäaikaiseen varastointiin.



Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen paikan päälle. Mietitään yhdessä sopivin ratkaisu tarpeisiisi.

Hannu Särkikoski 050 567 0136, info@okunkonttori.fi
Kummunkatu 34, 83500 Outokumpu
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