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Etäisyydet Pieksämäelle
•
•
•
•
•

Jyväskylä 88 km
Mikkeli 77 km
Kuopio 96 km
Joensuu 161 km
Helsinki 296 km

100 km säteellä Pieksämäestä
asuu 500 000 ihmistä.

Asutusta jo pitkään
Pieksämäellä on ollut
yhtäjaksoista asutusta jo
reilut 5000 vuotta.
Pieksämäen kirkkopitäjä
on perustettu yli 440
vuotta sitten.

Kuopio
Pieksämäki

Joensuu

Jyväskylä
Mikkeli
Savonlinna
Kouvola
Helsinki
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Risteysasema

1 836 km2:n kaupunki

Pieksämäelle on
suorat junayhteydet
neljästä suunnasta:
Helsingistä, Turusta,
Joensuusta ja Rovaniemeltä.

Pieksämäki on pinta-alaltaan
Suomen 54:n suurin kaupunki (2016).
Kaupunkikeskustan lisäksi Pieksämäkeen kuuluu kolme isompaa taajamaa:
Naarajärvi, Jäppilä ja Virtasalmi.

Arjen helppoutta
Pieksämäki on noin 18 000 asukkaan kaupunki
Keski-Savossa. Täällä kaupunkimainen asuminen yhdistyy luonnonrauhaan ja puhtaisiin
vesistöihin. Arkeen helppoutta tuovat kattavat
palvelut, joiden saavutettavuus on lyhyiden
etäisyyksien ansiosta hyvä.
Pieksämäen tiivis kaupunkikeskusta tarjoaa
monipuoliset, kaupunkimaiset asumismahdollisuudet. Oman kodin rakentajille on
tarjolla runsaasti edullisia ja väljiä tontteja
niin keskustan tuntumassa kuin maaseudun
rauhassa.
Harrastusmahdollisuudet ovat Pieksämäellä
monipuoliset. Vapaa-aikaa voi viettää niin
liikunnan, kulttuurin kuin yhdistystoiminnan
parissa. Täällä voit kesällä nauttia uinnista
hiekkarannalla tai lähteä talvella hiihtämään
melkein kotiovelta kaupungin keskustassakin.

Asumisen helppoutta
Pieksämäellä on runsas valikoima omakotitontteja.
Vaihtoehtoja löytyy kantakaupungista, Naarajärven,
Jäppilän ja Virtasalmen taajamista sekä haja-asutusalueelta eri puolilta kaupunkia. Rakennuspaikan voi joko vuokrata tai ostaa.
Pieksämäellä on tarjolla runsaasti myös yksityisten tontteja. Niistä voi kysellä kiinteistövälittäjiltä
ja kyläyhdistyksiltä. Vapaa-ajan asumiseen tontteja
on tarjolla mm. Anolanrannalla.
Pieksämäen Haka Oy:llä on lähes 1400 vuokraasuntoa kaupungin keskustan, Naarajärven, Nenonpellon ja Jäppilän alueella.
Huoneistotyypit vaihtelevat
yhden huoneen ja keitVuokra-asunnon
tokomeron asunnoista
hankinta kannattaa
neljän huoneen ja keitaloittaa soittamalla
tiön käsittäviin asuntoiPieksämäen Hakalle,
hin. Osa huoneistoista
puh. (015) 348 060.
on saunallisia.

Monipuoliset palvelut sekä hyvät tietoliikenneyhteydet

Kysy tonteista ja
kodin rakentamisesta
maankäyttöinsinööri,
puh. 0400 855 59,
kaavoituspäällikkö,
puh. 044 588 3223

Hiekanpään elämänkaarikylä on
ainutlaatuinen palvelukonsepti,
joka yhdistää kaupunkilaisten
elämänkaarten eri vaiheet. Hiekanpään alueella kaupunkilaisia
palvelevat mm. päiväkoti, lukio,
ammatilliset oppilaitokset sekä

ikäihmisten palvelukoti.
Lisäksi alueella on paljon
harrastusmahdollisuuksia, kuten
urheilutalo, uima- ja jäähalli,
tekonurmikenttä, uimaranta
frisbeegolfrata sekä hyvät lenkkeilymaastot ja ladut.

Toimivat tietoliikenneyhteydet
ovat ohittamaton osa nykyaikaista asumista. Pieksämäelle
toteutettava markkinoiden
nopein valokuitu tuo laatua arkeen ja vapaa-aikaan: valokuitu
mahdollistaa esim. sujuvan

etätyön, etäopiskelun, viihdeja pelipalvelut, videoiden ja
valokuvien jakamisen, etäterveydenhoidon ja hoivapalvelut
sekä tulevaisuuden älykodin
palvelujen hallinnan (lämmitys,
ilmastointi, turvapalvelut).

Perinteinen
koulukaupunki
Pieksämäellä oppilaitoksissa opiskelee noin 2 000 opiskelijaa.

Edullisia tontteja
Vuokratontit keskimäärin 300-500 €/
vuosi, myyntihinnat
5 000-15 000 €.

Oppilaitoksia ovat lukio, Bovalliusammattiopisto (Spesia 1.1.2018),
Etelä-Savon ammattiopisto ESEDU,
Seurakuntaopisto ja Diakoniaammattikorkeakoulu

Valokuitu on tätä päivää
Valokuitu mahdollistaa yhteyden
nettiin jopa 900M nopeudella
sekä kattavan valikoiman maksutv-kanavia.
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Mökkeilyn
helppoutta
Vapaa-ajan asumisessa ja lomailussa
Pieksämäki on pistämätön. Täällä on
helppo yhdistää lepo, liikunta ja mielenvirkistys. Pieksämäen luonnon tarjoamat
mahdollisuudet ulkoiluun ja retkeilyyn
ovat ympärivuotiset. Kulttuuria on puolestaan tarjolla niin teatterista taidenäyttelyihin ja itsensä sivistämiseen Seutuopistossa. Ja mitä olisi mökkiloma ilman
kiireetöntä ostosreissua Pieksämäen
kauppatorille.
Perinteisenä mökkikuntana Pieksämäeltä löydät laajan mökkivalikoiman niin
vakituiseen käyttöön kuin hetken lomailuunkin. Mökkejä ja mökkitontteja löytyy
eri puolilta laajaa kaupunkia.

Tuhansien
mökkien kaupunki
Pieksämäellä on yli 3 000
vapaa-ajan asuntoa.
Moni vapaa-ajan asunto
sijaitsee jonkin Pieksämäen
32 aktiivisen kylän alueella.

Suomen vanhin
meteoriittikraateri
Pieksämäen Iso-Naakkimajärvestä löytyy Suomen vanhin
meteoriittikraateri. Ikää sillä
on 1200 miljoonaa vuotta ja
kokoa n. 3 kilometriä.

Vedenjakaja-alue

Vaeltamaan ja melomaan

Pieksämäki on vedenjakaja-aluetta, vedet laskevat
kolmeen ilmansuuntaan.

Pieksämäen ympäristöstä löytyy vaellus- ja
melontareittejä moneen lähtöön.

Kaupungin alueella on yhteensä
452 järveä. Keskusta sijaitsee
alueen viidenneksi suurimman
järven, Pieksäjärven rannalla.

Jo keskustan tuntumasta pääsee vaellusreiteille,
joista voi valita mieleisensä 2 – 20 kilometrin
väliltä. Melontareiteistä tunnetuimpia ovat Naarajoki ja Majavareitti. Sopivan mittaisia reittejä löytyy
innokaille melojille 20 –130 kilometrin väliltä.
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Sadun ja seikkailun Nukkekoti
Lumoava Nukkekoti sijaitsee
Pieksäjärven rantamaisemassa
Hiekanpääniemen kainalossa.
Talon alakerrassa sijaitsevat
Kahvila Kultakutri ja teatterisali. Yläkerrassa ovat Joonas
Auringon satuvintti, merirosvoprinsessa Persiljan kammari
ja merirosvokapteeni Joonas
Auringon hytti. Viehättävä

silla. Joonas Auringon Ateljee
ja Nikkarointiverstas ovat
ohjattujen toimintatuokioiden
näyttämöinä.

pihapiiri kutsuu omiin leikkeihin
Peuhumökissä, kauppapuodissa, riippusillalla ja kapulalos-

Perheiden talo
Perheiden talossa järjestetään avoimen varhaiskasvatuksen palveluina
lapsille ja perheille kerhoja sekä
erilaisia ryhmätoimintoja. Taloon voi
tulla käymään aina kun talo on auki;

Avoinna kesäkaudella 2017
6.6.-5.8.2017
ti-pe 10-16, la 10-14
www.pieksamaennukkekoti.fi

maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin. Talossa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa sekä päivähoidon
ohjaaja ja perheohjaaja.
www.pieksamaki.fi/ palvelut/paivahoito-ja-esiopetus/avoin-varhaiskasvatus-perheiden-talo

Satutuokiot
kirjastoissa
Sukella satuun, tupsahda tarinaan! Kirjaston
Satutuokioissa tarinan kerronnan lisäksi
kädentaitoja, loruilua,
musisointia ja muuta
hauskanpitoa. Kaikille
avoimet satutuokiot on
suunnattu 3-6 -vuotiaille
ja heidän aikuisseuralaisilleen.
www.kirjasto.pieksamaki.fi

Poleeni – kaikkien
yhteinen olohuone
Kulttuurikeskus Poleeni on pieksämäkeläisten yhteinen olohuone. Vuonna 1989
valmistunut rakennus on paitsi 343 paikkainen monitoimisali, myös kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto, kahvila, nuorisotila,
kotiseutuarkisto ja näyttelytila.
Avarassa aulatilassa järjetetään myös
juhlia sekä klubimuotoisia konsertteja.
Poleenin sali on Poleenin Teatterin kotisali.
Lisäksi kulttuurikeskusessa järjestetään eri
teattereiden vierailunäytöksiä, konsertteja,
taidenäyttelyitä sekä tapahtumia kaiken
ikäisille.
Kattavat tiedot tarjonnasta löydät Poleenin
kotisivuilta www.poleeni.fi.
Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13
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Liiku ja nauti
elämästä
Pieksämäki tarjoaa monipuoliset
mahdollisuudet monenlaisen liikunnan
harrastamiseen. Täältä löytyvät mm.
uima- ja jäähalli, urheiluhalli, lähiliikuntapaikkoja, melonta- ja vaellusreittejä,
kattava latuverkosto sekä runsaasti
erilaista ohjattua liikuntaa.
Lisätietoja palveluista ja liikuntapaikoista
www.sport.pieksamaki.fi

Tiesitkö tämän?
• Eri puolilla kaupunkia on neljä
monipuolista lähiliikuntapaikkaa.

Elämyksiä
matkailijalle
Pieksämäen vireä tapahtumatarjonta ja monipuoliset palvelut kutsuvat viettämään rentouttavaa
lomaa. Tapahtumista tunnetuin on heinäkuussa
järjestettävä Big Wheels -harrasteautotapahtuma.
Sitä täydentävät Savo Vintage -messut.
Upea tapahtumapaikka Veturitori entisöityjen Pieksämäen Veturitallien kupeessa tarjoaa puitteet konserteille, messuille, tansseille ja muille tapahtumille.
Majoittua voi retrohotelli Savonsolmussa, Wanhan
Neuvolan Majatalossa, Lomatriolla, Lomapirtillä,
Nikkarilassa, Partaharjussa ja lisäksi kesäaikaan
Motoparkissa. Myös mökkimajoitusta on runsaasti
tarjolla.

• Pieksämäeltä löytyy kolme
frisbeegolfrataa.

Kesäisin kulttuuritarjontaa täydentävät tunnelmallinen Kulttuuripappila Sylvi sekä useat kesäteatterit
ja tapahtumat kylillä ja kantakaupungissa.

• Hiekanpään puistoluistelurata
rantapuistossa kattaa 900
metriä puistokäytäviä talvella.

Tietoa Pieksämäen matkailupalveluista
löydät kootusti www.visitpieksamaki.fi.

Pieksämäen kaupunki
Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki
PL 125, 76101 Pieksämäki
Puh. (015) 788 2111
kirjaamo@pieksamaki.fi
www.pieksamaki.fi
www. poleeni.fi

www.visitpieksamaki.fi
www. sport.pieksamaki.fi

