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TUTUSTU TARJOAMIIMME
MAHDOLLISUUKSIIN
VERKKOSIVUILLAMME
JA OTA ROHKEASTI
YHTEYTTÄ!

www.keski-pohjanmaa.fi

Tervetuloa menestymään Keski-Pohjanmaalle!
Keski-Pohjanmaa kuuluu Suomen menestyneimpiin työllisyys-, vienti- ja kasvualueisiin.
Kehitytään yhdessä!

Keski-Pohjanmaan liiton yhdentoista
jäsenkunnan alueella elää yli 80 000
ihmistä. Liiton harjoittama edunvalvonta tukee maakunnan asukkaiden,
kuntien, elinkeinoelämän ja eri toimijoiden hyviä toimintaedellytyksiä.
Tehtäviimme kuuluu muun muassa
maakuntasuunnitteluun liittyvistä
tehtävistä huolehtiminen. Kauttamme
voi myös hakea sekä EU- että kansallista rahoitusta maakuntaohjelman
mukaiseen kehittämistoimintaan.
Rakennamme maakunnan tulevaisuutta yhteistyössä muiden kuntayhtymien,
aluehallinnon sekä erilaisten järjestöjen
kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Keski-Pohjanmaa koostuu menestystekijöistä. Maakunnassa on
erinomaiset mahdollisuudet korkealle
prosessiteknologialle, elektroniikka- ja
hienomekaniikkateollisuudelle sekä
laadukkaalle maataloudelle. Kokkola
Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä ja maailman
suurimpia koboltin ja sinkin tuottajia.
Biolaakso taas on ekosysteemi, joka
yhdistää Keski-Pohjanmaan alueen
mittavat luonnonvarat maailmanlaajuisesti kilpailukykyiseen teollisuuteen
sekä korkeatasoiseen tutkimukseen ja
koulutukseen. Maakunnan logistiset
yhteydet ovat erinomaiset, ja tehokkaat
satamat, lentokenttä, kolme valtatietä

sekä korkealuokkaiset tietoliikenneyhteydet tukevat yritysten menestystä.
Keski-Pohjanmaan yhdentoista
kunnan alueella on sekä osaavaa
työvoimaa että korkeatasoiset valmiudet kouluttaa ammattilaisia yritysten
tarpeisiin. Osaaminen on myös helppoa
säilyttää alueella, sillä merellisyys,
keskipohjalainen puhdas luonto ja
hyvät palvelut luovat elämiselle upean
ympäristön. Keski-Pohjanmaalla on
vahva kulttuuri-identiteetti, jota
ilmentää upeiden perinnemaisemien
lisäksi muun muassa Unescon maailmanperintölistalle nouseva kaustislainen viulunsoitto. Vapaa-ajalle riittää
virkistävää tekemistä!

Inframme luo erinomaiset
edellytykset teollisuuden
menestyksekkäälle toiminnalle.
KOKKOLAN SATAMA OY
Puh. 06 824 2400
satama@portofkokkola.fi
www.portofkokkola.fi
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Teollisuushallit

Maatalousrakennukset

Talonrakentaminen

Betonielementit

Hietalahti ja Pojat Oy

Hietalahti ja Pojat Oy on perheyritys, joka myy, suunnittelee,
valmistaa, kuljettaa ja asentaa laadukkaita betonielementtejä.

www.hietalahtijapojat.fi

maatalouteen, teollisuuteen ja asumiseen

Hietalahdentie 46, 69510 Halsua
puh. 06 860 5000 • hp@halsua.fi
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