Yhteistyön maakunta

A region of collaboration

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 jäsenkuntien
alueella elää yli 80 000 ihmistä. Liiton
harjoittama edunvalvonta tukee maakunnan asukkaiden, kuntien, elinkeinoelämän sekä eri toimijoiden tarpeita ja
toimintaedellytysten kehittämistä.
Vastaamme maakuntamme elinvoimaisuuden ja alueen kehittämisestä aluekehittämisviranomaisena. Huolehdimme alueellamme maakuntakaavan
suunnittelusta ja edistämisestä yhteistyössä kuntien ja laajan yhteistoimintaverkoston kanssa. 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 korkean teknologian tuotannolle, elektroniikkaja hienomekaniikkateollisuudelle sekä
laadukkaalle maataloudelle. Kokkola
Industrial Park (KIP) on PohjoisEuroopan suurin epäorgaanisen
kemianteollisuuden keskittymä ja
maailman suurimpia koboltin ja
sinkin tuottajia. Biolaakso 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-Pohjanmaalla on sekä osaavaa
työvoimaa että korkeatasoiset valmiudet kouluttaa ammattilaisia yritysten
tarpeisiin. Merellisyys, turvalliset
olosuhteet, keskipohjalainen puhdas
luonto sekä hyvät palvelut ja harrastamismahdollisuudet luovat elämiselle
upean ympäristön ja sitovat osaajat
maakuntaamme. 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

Kannen kuva kaustislaisesta viulunsoitosta: Krista Järvelä

VISIT OUR WEBSITE TO
LEARN MORE ABOUT THE
OPPORTUNITIES WE OFFER
AND CONTACT US FOR
FURTHER INFORMATION.

www.keski-pohjanmaa.fi

A region of collaboration
Central Ostrobothnia is one of Finland’s most successful
regions in terms of employment, export and growth.
Let’s develop together!

The municipalities of the Regional
Council of Central Ostrobothnia are
home to over 80,000 people. The
Regional Council engages in lobbying
to help ensure beneficial operating
conditions for the region’s residents,
municipalities, trade, industry and
various other operators. As a regional
development authority, we are responsible for the vitality and development
of our region. We also develop and
advance the regional land use plan in
cooperation with a vast cooperation
network and the municipalities.

Teollisuushallit

Through us, parties can also seek both
EU and national funding for development activities that comply with the
regional programme. We build the
future of our region in collaboration
with other joint local authorities,
regional administration and various
organisations. We also build and
maintain networks as an important
part of our operations. Don’t hesitate
to contact us!
There are many success factors in
Central Ostrobothnia. The region
offers excellent opportunities for

Maatalousrakennukset

high-tech manufacturing, the electronics industry and precision engineering
industry as well as high-quality agriculture. Kokkola Industrial Park (KIP) is the
largest inorganic chemical industry
cluster in northern Europe and one of
the world’s largest producers of cobalt
and zinc. Biovalley, is an ecosystem that
combines the abundant natural resources of Central Ostrobothnia with a
globally competitive industry and
advanced, high-quality research and
education. The region offers excellent
logistics connections, with effective
ports, an airport, three trunk roads and
first-rate data connections that bolster
the success of companies.
Central Ostrobothnia offers a skilled
workforce and outstanding resources for
training professionals to meet the needs
of companies. The proximity of the sea,
safe environment, the clean Central
Ostrobothnian nature and good services
in addition to great opportunities to
pursue hobbies provide an attractive
environment for residents and connect
professionals to our region. Central
Ostrobothnia has a strong cultural
identity. For example, the Kaustinen
fiddle-playing tradition, which is to be
added to the UNESCO cultural heritage
list. The region offers plenty of inspiring
and refreshing leisure activities!

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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• www.jssuomi.fi
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