Vi som bor i Jakobstadsregionen
förstår att företagsamhet
skapar välmående
som i sin tur skapar kvalitet.

jakobstadsregionen.fi

Larsmo
Jakobstad

Kronoby

Här bor kvaliteten.
Stark företagaranda och naturlig internationalitet. Hög livskvalitet
och en trygg, harmonisk omgivning. I Jakobstadsregionen mår

Pedersöre
Nykarleby

man bevisat bra. De här elementen är grundstenarna i vår verksamhet, som gett toppresultat i sin klass även på global nivå. Inte
för att det skulle ge anledning till beröm. Vi är helt enkelt vana att
göra saker ordentligt, med känsla och expertis.

Här bor kvaliteten.
Snellman.
Familjeföretaget Snellman har producerat köttprodukter av hög kvalitet sedan 1951.
Bröderna Snellman grundade företaget år 1951 eftersom de ville tillverka bättre korv.
Önskan att göra bättre produkter, sådana som också vi själva vill äta, gäller inom
Snellman även idag. Därför använder vi mer kött och färre tillsatsämnen i Snellmans
produkter och köttet är GM-fritt, finländskt gris- och nötkött från rejäla familjegårdar.
Varifrån kommer då Herr Snellman? Från Jakobstad, förstås!
www.snellman.fi

"Vi har alltid haft en vilja att
göra allt lite bättre. För att
lyckas med det är det vårt
ansvar att skapa förutsättningar för alla att göra sitt bästa."
Roland Snellman
Verkställande direktör

Här bor kvaliteten.
Baltic Yachts.
Det här internationellt kända och erkända båtföretaget grundades 1973 och har
specialiserat sig på högkvalitativa segelbåtar upp till 70 m tillverkade i komposit.
Båtarna byggs för hand och skräddarsys i detalj enligt kundernas önskemål.
Ny teknologi och innovationer spelar en viktig roll både i designskedet samt i
produktionen. Baltic Yachts har bl.a. byggt världens största segelbåt i komposit
– en ketch på 60 m. Företagets omsättning är 36 miljoner euro och det sysselsätter
230 personer. Produktionen ligger i Bosund och i Jakobstad.
www.balticyachts.fi

"Här finns långa båtbyggartraditioner som
gått i arv från far till son.
Det är ett hantverk som
kräver både kreativitet
och mångsidighet."
Niklas Björkskog
Båtbyggare

“Mirkas satsningar på
forskning och produktutveckling har gjort oss
till en föregångare inom
ytbehandlingstekniker.”
Mats Sundell
R&D Director

Här bor kvaliteten.
Mirka.
Mirka Ltd är världsledare inom slipmaterialteknologi och erbjuder banbrytande
sliplösningar för ytbehandling och presicionsslipning. Tack vare kontinuerligt
utvecklingsarbete och ett globalt försäljningsnätverk kan Mirka idag erbjuda ett
brett sortiment av slipprodukter och -maskiner samt polermedel och tillbehör som
möjliggör kompletta ytbehandlingslösningar för olika typer av applikationer. Mirka
är ett starkt växande företag med dotterbolag i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Över 97 procent av produkterna exporteras och säljs i mer än 100 länder.
www.mirka.com

"Vår kompetenta och
lojala personal är vad som
gör Ekeri framgångsrikt.
Tillsammans skapar vi
en arbetskultur präglad
av ständig förbättring och
stark tro på framtiden."
Matti Laurila
Verkställande direktör

Här bor kvaliteten.
Ekeri.
Ekeri är Europas ledande specialist inom logistik- och transportteknologi och
specialiserad på kundanpassade släpvagnar och skåppåbyggnader med öppningsbar sida. Verksamheten är i kraftig tillväxt och över 75 % av företagets
omsättning kommer från export. Kundorienterade processer och kvalitetstänk
är hörnstenarna i Ekeris verksamhet. Familjeföretaget finns i Pedersöre, precis
som det har gjort i över ett halvt sekel.
www.ekeri.fi

Här bor kvaliteten.
Nordic Lights.
NORDIC LIGHTS® tillverkar förstklassig, högteknologisk arbetsbelysning och
körljus för tunga fordon inom gruv-, bygg-, skogs-, materialhanterings- och
jordbruksindustrin. Våra produkter hör till branschens bästa, och tillverkas
för industriledare såsom Caterpillar, Liebherr, Sandvik och Komatsu.
NORDIC LIGHTS® utvecklar, designar, tillverkar och testar alla våra produktfamiljer i vår egen fabrik i Pedersöre (NORDIC LIGHTS® är en del av Herrmans
Oy Ab).
www.nordiclights.com

"Vad vi än gör,
gör vi det väl. Och när
vi lyckas, gör vi det
tillsammans."
Jenny Le
Industriarbetare

Här bor kvaliteten.
Beamex.
Beamex är en av världens främsta leverantörer av kalibreringslösningar som möter
också de mest utmanande krav för processinstrument. Beamex omfattande produktoch serviceurval – från bärbara kalibratorer till arbetsstationer, kalibreringsprogram,
tillbehör, branschspecifika lösningar och yrkesskicklig service – erbjuder en bättre
lösning för kalibrering, ett bättre sätt att kalibrera. Genom våra dotterbolag, filialkontor och vårt breda nätverk av självständiga distributörer är Beamex produkter och
tjänster tillgängliga i över 80 länder. Beamex har över 12 000 kunder världen över.
www.beamex.com

"Vi strävar efter en
kultur där vi uppmuntrar
människor att skapa nya
idéer, testa, misslyckas och
till slut lyckas."
Jan-Henrik Svensson
Verkställande direktör

Här bor kvaliteten.
Fluid-Bag.
En unik logistiklösning för vätskor som är extremt hållbar, gjord av ytterst liten mängd
material och som ger stora inbesparingar i transportkostnader. Fluid-Bags behållare
för transport och förvaring av vätskor inom industrin används för allt från livsmedel
och kosmetika till smörjmedel för gruvindustrin och ljuddämpningsmassor inom bilindustrin. En Fluid-Bag är flexibel, men står pall för hårda tag när så behövs. Hållbarhet
är ledord som också appliceras på miljö och ekonomi. Produkten tillverkas av giftfria
plaster som kan återvinnas och behållaren ger ett minimalt svinn vid användningen.
Fluid-Bag exporterar cirka 95 % av tillverkningen och de största marknaderna finns i
Europa, Sydostasien och Nordamerika.
www.fluid-bag.com

"Det känns tryggt
att jobba för ett företag
som har rötterna stadigt i
Österbotten och som satsar
långsiktigt i regionen."
Gunborg Enbär
Industriarbetare

Här bor kvaliteten.
OSTP.
OSTP Finland Oy Ab är en av världens ledande tillverkare av svetsade processrör och
rördelar av rostfritt stål, med fokus på marknaderna i Norden och Europa. Säkerhet, kvalitet, hållbarhet och minimala underhållsbehov är faktorer som får allt fler inom speciellt
process-, olje och gas- samt byggindustrin att välja OSTP som leverantör. Anläggningen
i Jakobstad grundades redan 1949 under namnet JARO och bygger därmed på över
60-årigt kunnande inom rostfritt stål. De senaste fem åren har verksamheten vuxit från
två produktionslinjer till elva och står nu för 75 % av koncernens produktionskapacitet.
Samtidigt investerade vi i högre automatiseringsgrad.
www.ostp.biz

"En säker arbetsmiljö är
en förutsättning för oss att
känna oss trygga, motiverade och involverade i våra
roller i OSTP."
Thomas Pettersson
Verkställande direktör

Här bor kvaliteten.
Prevex.
Prevex grundades år 1955, vilket gör företaget till ett av de äldsta verksamma företagen
inom plastbranschen i Finland. Prevex är en av de ledande leverantörerna av vattenlås i
Europa. Vi har en djup insikt i vad kunderna behöver, vilket är grunden för hur vi tänker
och säkerställer vår position som innovativa föregångare. Varje år investerar vi betydande summor i produktutveckling med fokus på innovativa och unika lösningar samt
effektivare tillverkningsprocesser. Vi strävar ständigt efter att minska våra produkters
miljöpåverkan genom att minimera stegen i tillverkningsprocessen, producera hållbara
produkter och optimera vår logistik. Detta drar vi alla nytta av!
www.prevex.com

"Vi når våra mål genom
gemensamt engagemang,
kvalitetstänkande och
innovation. Vi är ständigt
på gång."
Thomas Nyström
Ekonomidirektör

Här bor kvaliteten.
Rani Plast.
Ab Rani Plast Oy grundades år 1955 då en ung man vid namn Nils Ahlbäck ville
skapa sig ett jobb i sin hemby Terjärv. Idag är Rani Plast Finlands största företag
inom plastfilmsbranschen med en omsättning på drygt 200 miljoner. Företaget är
fortfarande familjeägt och största delen av produktionen sker i Terjärv där allting
en gång började. En orsak till Rani Plasts framgång är att företaget alltid vågat investera – nu senast startade man upp en ny produktionslinje för lantbruksfilmer
som är världens största i sitt slag.
www.raniplast.com

"Vi har alltid varit måna om
att bevara det lilla familjeföretagets anda, trots att
Rani Plast idag är en global
koncern."
Simon Fagerudd
Produktionsdirektör

Här bor kvaliteten.
Fresh Servant.
Finlands bästa salladsfabrik. Fresh har vuxit från lokal grönsakspartihandel till
marknadsledare inom färska sallader. Fresh målsättning är att vara kundens första
val, därför satsar vi på modiga innovationer och kvalitet. Kvaliteten säkras av vår fina
personal samt av modern produktionsteknologi, automation och digitalisering, vilka
förbättrar färskhet, genomkörningstider, leveranssäkerhet och kapacitet. Vi erbjuder
alltid något nytt – alltid något gott, såväl för kunden, konsumenten som för vårt eget
gäng.
www.fresh.fi | www.hetkessä.fi | www.salaattimestari.fi

"Att lyckas tillsammans,
hjälpa varandra och hela
tiden lära oss nya saker
har gjort oss till Finlands
bästa salladsfabrik"
Sami Haapasalmi
Verkställande direktör

Larsmo
Jakobstad

Kronoby

Pedersöre

Jakobstad

Nykarleby

Pedersöre har en intressant mix av en-

Jakobstad är regionens centralort och

I Nykarleby visar småstaden sin bästa

treprenörskap, ungdomlig framåtanda,

knutpunkt för näringsliv och service.

sida; 7 500 invånare bildar ett litet men

driftighet, kunskap och flexibilitet, som

Det geografiska läget med goda lands-

mångsidigt samhälle, där handelsliv

skapar utrymme för ett kreativt och

vägs-, järnvägs- och flygförbindelser

och kultur samarbetar. Vi är världens

expansivt näringsliv. Många av våra

samt en egen hamn erbjuder idealiska

största producent av rävskinn, med

företag har gjort framgångsrika sats-

förutsättningar för företagsverksamhet.

ett högt antal företagare och full sys-

ningar på den globala marknaden. Vi

Det finns företag från alla branscher

selsättning. Företagens utvidgnings-

har ett stort utbud tomter för industrin

i området. Många företag satsar på

planer, antalet unga företagare och

och handeln. Och vi har bostadsområ-

export, vilket gör atmosfären interna-

efterfrågan på bostadstomter visar, att

den i olika miljöer som erbjuder många

tionell. Vill du veta mera? Tveka inte att

framtidstron här är stark. Vi är öppna

valmöjligheter för den som bygger

kontakta oss. Vi svarar alltid!

för allt nytt – tankar, människor och

sitt hem i Pedersöre.

» jakobstad.fi

företag.

Kort sagt: allt finns - mera ryms!
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Goda förbindelser. Jakobstadsregionen ligger logistiskt fördelaktigt. Det är ett av få områden i Finland som har
allt: goda landsvägs-, järnvägs- och flygförbindelser samt en egen hamn. Tack vare de goda förbindelserna finns vi på
lagom kort avstånd från större städer som Helsingfors, Stockholm och Göteborg.

Utbildningstjänster av hög kvalitet. Yrkesskolan Optima, som svarar för grundläggande yrkesutbildning i Jakobstadsregionen, har flera år i rad utsetts till Finlands bästa yrkesskola, senast 2018. Högskoleutbildning

Så föds
kvaliteten.

i regionen ger yrkeshögskolan Novia och Centria yrkeshögskola vid Campus Allegro i Jakobstad. Symbiosen mellan
utbildningsorganisationerna och näringslivet erbjuder ett gott underlag för rekrytering av kunnig personal och för
utvecklingsverksamhet.

Levande språkbad. Två språkgrupper skapar en unik atmosfär i Jakobstadsregionen. Här finns också en
snabbt växande grupp människor, som varken har svenska eller finska som modersmål. Den gamla rollen som smältugn för kulturer och språk har gjort atmosfären kreativ och tolerant.

Gott serviceutbud av privata och offentliga tjänster. Du får service av hög kvalitet utan att köa.
Dessutom är prisnivån på bostäder och tjänster sådan, att personer från storstadsområden ofta har svårt att tro att det
är sant.

Internationell handel sedan 1652. Jakobstadsregionen har i århundraden varit öppen för nya idéer.
Samma öppenhet har vi för företagande. Finlands första exportandelslag Viexpo startade i Jakobstad 1970 och är
framgångsrikt ännu idag. Andelslaget gav de lokala företagen ett försprång som fortfarande syns i regionens internationaliseringsgrad.

I Jakobstadsregionen inser vi, att entreprenörskap skapar välmående. Området
Jakobstadsregionen har ca 50 000 invånare, över 21 500 arbetsplatser och 3 700 företag.

erbjuder goda förutsättningar för företagsverksamhet och ett nätverk av aktörer som producerar företagstjänster.

Ca 40 av företagen sysselsätter 50 personer vardera. Kompetens byggd genom handlingar, mångsidiga nätverk och en hög inter-

Utvecklingsbolaget Concordia vill vara företagarnas partner och erbjuda tjänster av toppkvalitet för företag i olika

nationaliseringsgrad öppnar effektivt nya dörrar - också för globalt samarbete.

utvecklingsskeden. Du är välkommen till Jakobstadsregionen!

Här bor
kvaliteten.

På frågor som gäller Jakobstadsregionen svarar
info@concordia.jakobstad.fi +358 (0)10 239 7550

jakobstadsregionen.fi
@UtvecklingsbolagetConcordia
@Concordia_Jstad

@jakobstadpietarsaariregion
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