


Pietarsaaren seudulla
me ymmärrämme,

että yrittäjyys luo hyvinvointia
ja hyvinvointi laatua.

pietarsaarenseutu.fi



Pietarsaari

Luoto

Pedersöre

Kruunupyy

Uusikaarlepyy

Vahva yrittäjähenkisyys ja luonteva kansainvälisyys yhdis-

tettynä korkeaan elämänlaatuun ja turvalliseen ympäristöön.  

Täällä voidaan todistetusti hyvin. Nämä ovat puitteet seutumme 

toiminnalle, jonka tulokset edustavat luokkansa terävintä kärkeä 

jopa koko maailman tasolla. Ei niin, että siinä mitään kehumista 

olisi. Olemme vain tottuneet hoitamaan asiat sydämellä ja asian-

tuntijuudella.

Täällä asuu laatu.



Täällä asuu laatu.
Snellman.
Perheyritys Snellman on valmistanut korkealaatuisia lihatuotteita jo vuodesta 1951 

lähtien. Snellmanin veljekset perustivat yrityksen vuonna 1951, koska he halusivat 

tehdä parempaa makkaraa. Halu tehdä parempia tuotteita, sellaisia kuin itsekin 

halutaan syödä, pätee Snellmaniin tänäkin päivänä. Siksi Snellmanin tuotteissa 

käytetään enemmän lihaa, vähemmän lisäaineita ja liha on suomalaista GM-vapaata 

sian- ja naudanlihaa kunnon perhetiloilta. Tehdään niin kuin itselle tehtäisiin! 

Herra Snellmanin kotikaupunki? Tietysti Pietarsaari!

www.snellman.fi

"Meillä on aina ollut 
tahto tehdä kaikki vähän  
paremmin. Jotta onnistuisimme  
siinä, vastuullamme on luoda 
kaikille edellytykset tehdä 
parhaansa."

Roland Snellman 
Toimitusjohtaja



Täällä asuu laatu.
Baltic Yachts.
Vuonna 1973 perustettu, kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu venealan 

yritys. Erikoisalana komposiittimateriaaleista valmistettavat korkealaatuiset 

purjeveneet. Veneet valmistetaan käsityönä ja räätälöidään pikkutarkasti 

asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Suunnittelussa ja tuotannossa hyödynnetään 

uusinta teknologiaa ja innovaatioita. Maailman suurin komposiittimateriaaleista 

rakennettu purjealus – 60 metrinen ketsi – on Baltic Yachtsin tuotantoa. Yrityksen 

liikevaihto on 36 miljoonaa euroa, työntekijöitä on 230. Tuotantoa Baltic Yachtsilla 

on Bosundissa ja  Pietarsaaressa.

www.balticyachts.fi

Niklas Björkskog
Veneenrakentaja

"Täällä on pitkät veneen-
rakentamisen perinteet, 
jotka kulkevat isältä 
pojalle. Tämä on käsityö, 
joka vaatii sekä luovuutta 
että monipuolisuutta."



Täällä asuu laatu.
Mirka.
Mirka Ltd on hiomatekniikan edelläkävijä maailmassa ja tarjoaa uraauurtavia 

hiomaratkaisuja pintakäsittelyyn ja tarkkuushiontaan. Jatkuvan kehittämistyön ja 

maailmanlaajuisen myyntiverkoston ansiosta Mirka voi tänä päivänä tarjota laajan 

valikoiman hiomatuotteita ja -koneita sekä kiillotusaineita ja tarvikkeita, jotka 

mahdollistavat täydelliset pintäkäsittelyratkaisut eri tyyppisille sovelluksille. Mirka 

on voimakkaasti kasvava yritys, jolla on tytäryhtiöitä Euroopassa, Aasiassa sekä 

Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Tuotteista yli 97 prosenttia menee vientiin ja niitä 

myydään yli 100 maassa.

www.mirka.com

“Mirkan panostukset 
tutkimukseen ja tuote-
kehitykseen ovat tehneet 
meistä pintakäsittelytek-
niikoiden edelläkävijän.”

Mats Sundell
R&D Director



Täällä asuu laatu.
Ekeri.
Euroopan johtava logistiikka- ja kuljetusteknologiaosaaja on erikoistunut 

räätälöitävien ajoneuvojen, sivusta avattavien perävaunujen sekä umpiperä-

vaunujen valmistukseen. Yli 75 % tuotannosta menee vientiin. Toiminta on 

voimakkaassa kasvussa. Ekerin toiminnan kulmakivinä ovat asiakassuuntainen 

toimintamalli ja ehdoton laatuajattelu. Perheyhtiön kotipaikka on Pedersöre, kuten 

on ollut jo yli puolen vuosisadan ajan.

www.ekeri.fi

"Meillä on ammattitaitoinen, 
sitoutunut henkilökunta, 
jatkuvan parantamisen 
kulttuuri sekä luja tule-
vaisuudenusko."

Matti Laurila
Toimitusjohtaja



"Mikä tehdään,
tehdään hyvin.
Ja kun onnistutaan, 
onnistutaan yhdessä."

Jenny Le
Tuotantotyöntekijä

Täällä asuu laatu.
Nordic Lights.
NORDIC LIGHTS® valmistaa ensiluokkaista, korkeateknologista työvalaistusta 

ja ajovaloja raskaille teollisuuden ajoneuvoille kaivos-, rakennus-, metsä-, 

materiaalinkäsittely- ja maanviljelyteollisuuden aloilla. Tuotteemme ovat 

alansa parhaat, ja niitä valmistetaan teollisuuden johtavimpien yritysten, 

kuten Caterpillarin, Liebherrin, Sandvikin ja Komatsun tarpeisiin. Kehitämme, 

muotoilemme, valmistamme ja testaamme kaikki tuoteperheemme omassa 

tehtaassamme Pedersöressä (NORDIC LIGHTS® on osa Herrmans Oy Ab:ta).

www.nordiclights.com



"Tavoitteenamme on 
kulttuuri, jossa kannus-
tamme ihmisiä luomaan 
uusia ideoita, kokeilemaan, 
epäonnistumaan ja lopuksi 
onnistumaan."

Jan-Henrik Svensson
Toimitusjohtaja

Täällä asuu laatu.
Beamex.
Beamex on maailman johtavimpia kalibrointiratkaisujen toimittajia, ja yritys vastaa 

myös prosessilaitteiden haastavimpiin vaatimuksiin. Beamexin kattavaan tuote- ja 

palvelutarjontaan kuuluu tuotteita kannettavista kalibraattoreista työasemiin,  

kalibrointiohjelmiin, varusteisiin, toimialakohtaisiin ratkaisuihin ja ammattitaitoiseen 

palveluun. Yritys tarjoaa paremman kalibrointiratkaisun ja paremman kalibrointitavan. 

Tytäryhtiöidemme, sivutoimistojemme ja laajan itsenäisten jakelijoiden verkostomme 

kautta Beamexin tuotteet ja palvelut ovat saatavilla yli 80 maassa. Beamexillä on yli  

12 000 asiakasta maailmanlaajuisesti.

www.beamex.com



Täällä asuu laatu.
Fluid-Bag.
Ainutlaatuinen, erittäin kestävä nesteiden kuljetusratkaisu, jossa materiaalimäärä on 

äärimmäisen pieni ja joka tuo suuria säästöjä kuljetuskustannuksiin. Fluid-Bagin teol-

lisuuden kuljetus- ja säilytystarpeisiin tarkoitettuja säiliöitä käytetään elintarvikkeista 

ja kauneudenhoitotuotteista kaivosteollisuuden voiteluaineille ja autoteollisuuden 

äänenvaimennusmassoille. Fluid-Bag on joustava, mutta kestää tarvittaessa kovaakin 

käyttöä. Kestävyys on avainsana, jota myös sovellamme ympäristöön ja talouteen. 

Tuote valmistetaan myrkyttömistä muoveista, jotka voidaan kierrättää ja hävikki käy-

tössä on minimaalista. Noin 95 % tuotannosta menee vientiin ja suurimmat markkinat 

ovat Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

www.fluid-bag.com

”Tuntuu hyvältä 
työskennellä yrityksessä, 
jonka juuret ovat Pohjan-
maalla ja joka panostaa 
pitkäjänteisesti alueella.”

Gunborg Enbär
Tuotantotyöntekijä



Täällä asuu laatu.
OSTP.
OSTP Finland Oy Ab on yksi maailman johtavia ruostumattomien hitsattujen prosessi-

putkien ja putkenosien valmistajia, jonka tärkeimmät markkina-alueet ovat Pohjois-

maissa ja Euroopassa. Työturvallisuus, laatu, kestävyys ja minimaalinen huoltotarve 

ovat tekijöitä, jotka saavat yhä useammin prosessi-, öljy ja kaasu- sekä rakennus-

teollisuuden valitsemaan OSTPn toimittajaksi. Toiminta Pietarsaaressa käynnistyi jo 

vuonna 1949 JARO-nimellä ja näin ollen perusta on yli 60-vuotisessa osaamisessa 

ruostumattoman teräksen valmistuksessa. Viimeisen viiden vuoden aikana toiminta 

on kasvanut kahdesta tuotantolinjasta yhteentoista linjaan ja vastaa nyt 75 % koko 

konsernin tuotantokapasiteetista. Samanaikaisesti tehtaalla on investoitu 

korkeampaan automaatioasteeseen.

www.ostp.biz

”Turvallinen työympäristö on 
edellytys sille, että tunnemme 
itsemme luottavaisiksi, moti-
voituneiksi ja voimme sisäistää 
omat roolimme OSTPssä.”

Thomas Pettersson
Toimitusjohtaja



Täällä asuu laatu.
Prevex.
Prevex perustettiin 1955, eli yritys on Suomen muovialan vanhimpiin kuuluva. 

Prevex on Euroopan johtavia vesilukkojen toimittajia. Olemme erittäin tietoisia siitä 

mitä asiakkaamme tarvitsevat, ja tämä toimii perustana ajattelutavassamme sekä 

varmistaessamme asemamme innovatiivisena edelläkävijänä. Investoimme vuosittain 

merkittäviä summia tuotekehitykseen, ja keskitymme innovatiivisiin ja ainutlaatuisiin 

ratkaisuihin sekä tehokkaampiin valmistusprosesseihin. Tavoitteenamme on vähentää 

jatkuvasti tuotteidemme ympäristövaikutusta minimoimalla valmistusprosessin vai-

heet, tuottamalla kestäviä tuotteita ja optimoimalla logistiikkaamme. Tästä on hyötyä 

meille kaikille!

www.prevex.com

"Pääsemme tavoitteisiimme 
yhteisellä panostuksella, 
laatuajattelulla ja innovaa-
tiolla. Olemme jatkuvasti 
liikkeessä."

Thomas Nyström
Talousjohtaja



Täällä asuu laatu.
Rani Plast.
Ab Rani Plast Oy perustettiin vuonna 1955, jolloin nuori mies nimeltään Nils Ahlbäck 

halusi itselleen työpaikan kotikylältään Teerijärveltä. Tänä päivänä Rani Plast on 

Suomen suurin muovikalvoalan yritys ja liikevaihto reilut 200 miljoonaa. Yritys on 

perheomistuksessa ja suurin osa tuotannosta on edelleen Teerijärvellä, josta kaikki 

aikoinaan alkoi. Yksi syy Rani Plastin menestykseen on, että yritys on aina uskalta-

nut investoida. Viimeisin investointi on uusi maatalouskalvojen tuotantolinja, joka 

on maailman suurin lajissaan.

www.raniplast.com

"Olemme aina vaalineet pie-
nen perheyrityksen hengen 
säilyttämistä, vaikka Rani 
Plast onkin nykyään maail-
manlaajuinen konserni."

Simon Fagerudd
Tuotantojohtaja



Täällä asuu laatu.
Fresh Servant.
Suomen paras salaattitehdas. Fresh on kasvanut paikallisesta vihannestukusta

tuoresalaattien markkinajohtajaksi. Tavoitteenamme on olla asiakkaan ykkösvalinta,

siksi panostamme rohkeaan innovointiin ja laatuun. Laadun takaavat Freshin loistava 

henkilökunta sekä moderni tuotantoteknologia, automaatio ja digitalisaatio, jotka pa-

rantavat tuoreutta, läpimenoaikoja, toimitusvarmuutta ja kapasiteettia. Tarjoamme aina 

jotain uutta – aina jotain hyvää, niin asiakkaille, kuluttajille kuin myös omalle porukalle.

www.fresh.fi  |  www.hetkessä.fi  |  www.salaattimestari.fi

"Yhdessä onnistuminen, 
toisten auttaminen ja jat-
kuva oppiminen on tehnyt 
meistä Suomen parhaan 
salaattitehtaan."
Sami Haapasalmi
Toimitusjohtaja



Pietarsaari

Luoto

Pedersöre

Kruunupyy

Uusikaarlepyy Luoto
Luoto on nuorekas, täällä on kattavat 

kunnalliset palvelut, erinomaiset 

ulkoilumahdollisuudet ja houkut-

televat asuinalueet aivan rannan 

tuntumassa. Teollisuuden ja kaupan 

tarpeita palvelevat teollisuusalueet 

hyvien yhteyksien päässä lähellä Pie-

tarsaarta ja Kokkolaa. Ja aktiivinen tuki 

yritystoiminnalle esimerkiksi tontti- ja 

toimitilaratkaisujen kautta. Kaikki 

tämä upeassa saaristoympäristössä – 

kuten kuntamme nimi jo vihjaakin! 

» larsmo.fi

Kruunupyy
Kruunupyy on virkeä kunta toimeliai-

suuden ja yritteliäisyyden keskipis-

teessä. Erinomainen logistinen sijainti 

Pietarsaaren ja Kokkolan välissä. Hyvät 

ja toimivat yhteydet kansainvälisille 

markkinoille. Täällä yrittäjyys ei ole 

vain elinkeino, vaan elämäntapa. 

Ilmankos kotiseuturakkaus on meillä 

Kruunupyyssä poikkeuksellisen 

suurta!

» kruunupyy.fi

Pedersöre
Pedersöressä on kiinnostava sekoitus 

yritteliäisyyttä, nuorekasta draivia, 

osaamista ja joustavuutta, jotka luovat 

tilaa kasvavalle ja luovalle elinkeino-

elämälle. Monet yritykset menestyvät 

globaaleilla markkinoilla. Täällä on 

laaja tarjonta tontteja teollisuudelle ja 

kaupan alalle, ja lisäksi asuinalueita 

erilaisissa ympäristöissä. Nämä tarjo-

avat paljon valinnanvaraa niille, jotka 

rakentavat kotinsa Pedersöreen. Eli 

kaikkea on ja lisääkin mahtuu!!

» pedersore.fi

Pietarsaari
Pietarsaari on seudun elinkeinojen ja 

palvelujen keskuspaikka. Maantieteel-

linen sijaintimme ja hyvät maantie-, 

rautatie- ja lentoliikenneyhteydet sekä 

oma satama tarjoavat toiminnalle 

hyvät edellytykset. Alueella toimii yri-

tyksiä elinkeinoelämän kaikilta aloilta. 

Monet yrityksistä nojaavat vahvasti 

vientiin, ja toiminnan kansainväli-

nen leima on helposti aistittavissa. 

Kiinnostunut kuulemaan lisää? Ota 

epäröimättä yhteyttä. Meillä kysyjälle 

vastataan varmasti!

» pietarsaari.fi

Uusikaarlepyy
Uusikaarlepyy on pikkukaupunki 

parhaimmillaan ja monipuolinen 7500 

asukkaan yhteisö. Leimallista sille 

on talouden ja kulttuurin yhteistyö. 

Uusikaarlepyy on maailman suurin 

ketunnahkojen tuottaja ja täystyöllis-

tetyssä kaupungissa yrittäjien määrä 

on huomattava. Tulevaisuudenusko 

näkyy yritysten laajennussuunnitel-

missa, nuorten perustamien uusien 

yritysten määrissä ja asuntotonttien 

kysynnässä. Avoin kaikelle uudelle 

– niin ajatuksille, ihmisille kuin yrityk-

sillekin.

» nykarleby.fi



Tästä
syntyy

laatu.

Pietarsaaren seudulla on n. 50 000 asukasta, yli 21500 työpaikkaa ja 3700 
yritystä. Noin 40 yritystä työllistää 50 henkeä. Tekemällä hankittu osaaminen, monipuoliset verkostot ja korkea 

kansainvälistymisaste avaavat tehokkaasti uusia ovia – aina globaaleja yhteistyöverkostoja myöten.

Toimivat yhteydet. Pietarsaaren seudun sijainti on logistisesti edullinen. Yksi harvoista Suomessa alueella 

kohtaavat hyvät maantie-, rautatie- ja lentoliikenneyhteydet sekä oma satama. Pietarsaaren seutu sijaitsee sopivan 

lyhyen matkan päässä hyvien yhteyksien ansiosta suuremmista kaupungeista kuten Helsinki, Tukholma ja Göteborg. 

Laadukkaat koulutuspalvelut. Pietarsaaren seutua palveleva toisen asteen ammatillinen koulutusyhty-

mä Optima on valittu useana vuonna peräkkäin Suomen parhaaksi ammatilliseksi oppilaitokseksi. Kolmannen asteen 

koulutuksessa Campus Allegrossa Pietarsaaressa toimivat ammattikorkeakoulut Novia ja Centria. Symbioosi oppilai-

tosten ja elinkeinoelämän välillä tarjoaa hyvän alustan osaavan työvoiman rekrytoinnille ja kehittämistoiminnalle.

Elävä kielikylpy. Kaksi kieliryhmää luo Pietarsaaren seudulle oman ainutlaatuisen ilmapiirin. Seudulla on 

myös nopeasti kasvava joukko ihmisiä, joilla on muu äidinkieli kuin suomi tai ruotsi. Vuosisatainen asema kielten ja 

kulttuurien sulatusuunina on synnyttänyt seudulle luovan ja suvaitsevan ilmapiiriin. 

Hyvä palvelutarjonta yksityisissä ja julkisissa palveluissa. Laadukkaita palveluja saa 

ilman ruuhkia ja jonottamista. Lisäksi asuntojen ja palvelujen hintataso on luokkaa, jota ruuhka-Suomesta tulevan on 

vaikea uskoa todeksi.

Kansainvälistä kauppaa vuodesta 1652. Pietarsaaren seutu on vuosisatojen ajan ollut avoin uusille 

ideoille. Sama avoimuus uusia asioita ja ihmisiä kohtaan näkyy myös suhtautumisessa yrittäjyyteen. Pietarsaaressa 

aloitti vuonna 1970 toimintansa Suomen ensimmäinen vientiosuuskunta Viexpo, joka toimii menestyksekkäästi tä-

näkin päivänä. Tämä on antanut seudun yrityksille etumatkan, joka edelleenkin näkyy seudun kansainvälistymisas-

teessa.

Pietarsaaren seudulla ymmärrämme, että hyvinvointi tulee yrittäjyydestä. Seutu 

tarjoaa hyvät edellytykset yritystoiminnalle sekä laajan verkoston toimijoita, jotka tuottavat yrityspalveluita. Kehittä-

misyhtiö Concordia on yrittäjän kumppani ja tarjoaa laadukkaita yrityspalveluja yrityksille niiden eri kehitysvaiheissa. 

Tervetuloa Pietarsaaren seudulle yrittämään!



Pietarsaaren seutua koskeviin kysymyksiisi vastaa 
info@concordia.jakobstad.fi   +358 (0)10 239 7550

pietarsaarenseutu.fi
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@UtvecklingsbolagetConcordia @jakobstadpietarsaariregion

#Pietarsaarenseutu   #täälläasuulaatu

@Concordia_Jstad Jakobstad Region Development Company Concordia

Täällä
asuu laatu.


