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Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa Fennovoima Oy:lle, Rosatomkonsernille, sen alihankkijoille ja muille toimijoille tarvittavaa alueellista
tietoa heidän valmistautuessaan toimimaan Pyhäjoella ja sitä ympäröivällä
alueella.
Voimalaitosrakentamisen vaikutusalueena käsitellään Perämeren
rannikkoseutua Kokkolasta Ouluun.
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Valmistautuminen yhteistyössä
Julkisen sektorin toimijat
Syksyllä 2012 käynnistyi Hanhikivi-yhteyshanke
julkisen sektorin valmistautumiseen voimalaitosrakentamisen vaikutusalueella. Valmistautumisen
päätavoitteena on ydinvoimalahankkeesta saatavien
positiivisten aluevaikutusten maksimoiminen sekä
alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja toimintaedellytysten parantaminen suurprojektien toteutusalueena.
Hanke keskittyy pysyvien yhteistyöverkostojen
ja käytäntöjen luomiseen sekä hyödyntämiseen.
Tavoitteisiin pyritään parantamalla julkisen sektorin valmiuksia vastata suurhankkeiden mukanaan
tuomiin uusiin palvelutarpeisiin. Alueen palvelujen
kokoamisella sähköiseen muotoon ennakoidaan Hanhikivi-hankkeen myötä alueelle sijoittuvan ulkomaisen työvoiman tarpeita mm. viranomaisrekistereihin,
asumiseen, hyvinvointiin, vapaa-aikaan ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa.

Yrityksille
Raahen seudun yrityspalvelut ja BusinessOulu ovat
toteuttaneet yhteistyössä Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hanketta vuodesta
2010 alkaen. Vastaavantyyppiset yrityksille suunnatut
hankkeet toimivat myös Ylivieskan seutukunnassa
(P-P Avainveturit -hanke) sekä Kokkolan seutukunnassa (Suurhankkeiden koordinaatiohanke).
Hankkeiden tavoitteena on parantaa alueen yritysten valmiuksia osallistua kansainvälisiin suurhankkeisiin, joista lähitulevaisuudessa merkittävin
on Fennovoiman ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Yhteistyössä ovat mukana myös Kokkolan,
Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Kemi-Tornion
seudut sekä Oulun kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja FinNuclear ry.
Yrityksille hankitaan ja välitetään tietoa tulevien
suurhankkeiden tarjoamista mahdollisuuksista ja
toimittajiin kohdistuvista vaatimuksista. Vastaavasti alueen yritysten osaamisesta annetaan tietoa
suurhankkeiden toteuttajille. Yrityksille järjestetään
yleisiä infotilaisuuksia, joissa tiedotetaan suurhank-
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keiden aikatauluista ja toimitusketjujen muodostumisesta. Lisäksi järjestetään valmennuksia mm.
dokumentaatioon, verkostoitumiseen ja alihankkijoiden auditointimenettelyihin liittyen.

Raahen seudun yrityspalvelut
www.rsyp.fi/suurhankkeet
Kalajoen yrityspalvelukeskus		
www.kalajoki.fi/yrityspalvelut
BusinessOulu
www.businessoulu.com/suurhankkeet
Ylivieskan seutukuntayhdistys
www.ysk.fi
Oulaisten yrityspalvelukeskus
www.oulainen.fi/elinkeinot_ja_yrittaminen
Kokkolanseudun Kehitys Oy
www.kosek.fi

Fennovoiman Hanhikivi 1
-ydinvoimala
Ydinvoimalaitoksen suunnittelu ja rakentaminen on
mittava projekti, joka kestää n. 10 vuotta. Taatakseen
mahdollisimman hyvin sujuvan rakentamisprojektin
Fennovoima Oy on alusta asti panostanut vahvasti
hankkeensa suunnitteluun ja avoimeen vuoropuheluun yhteiskunnan eri toimijoiden ja kansalaisten

kanssa. Fennovoima teettää säännöllisesti mielipidemittauksia Pyhäjoella ja sen ympäristökunnissa
asukkaiden suhtautumisesta hankkeeseen. Pyhäjoen
ympäryskunnissa kannatus on suunnilleen yhtä
vahvaa: Kalajoen, Merijärven, Oulaisten, Pyhäjoen ja
Raahen asukkaista 65 prosenttia kannattaa Fennovoiman hanketta.
Fennovoima solmi kesällä 2013 Rosatomin kanssa
kehityssopimuksen, jolla tähdätään laitostoimitus-

sopimukseen. Hanhikivi 1 -laitoksen toimitussopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2013 loppuun
mennessä.
Projektin eri vaiheet ovat pitkäkestoisia. Kussakin
vaiheessa tehdään kattavia selvityksiä ja yhteistyötä
mm. laitostoimittajan ja sen kumppaneiden, viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Laitostoimittajavalinnan jälkeen seuraava merkittävä askel on
rakentamisluvan hakeminen kesään 2015 mennessä.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalayksikön elinkaaren vaiheet

Valmistelu
• Sijoituspaikka- ja laitosvaihtoehdot
• Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
• STUKin alustava turvallisuusarvio
• Eduskunnan periaatepäätös (2010)

Hankinta
• Pyhäjoki laitospaikaksi (2011)
• Laitostoimittajan valinta (2013)
• Rakentamislupa ja muut luvat
• Maanrakennustöiden aloitus

Rosatom AES-2006 NPP/Hanhikivi site, Pyhäjoki, Finland
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Rakentaminen
• Voimalaitosrakentaminen
• Muu rakentaminen
• Käyttölupa

Käyttö
• 60 vuotta
• Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus
• Voimalaitoksen purku

Hanhikivi

Hanhikivi-alue
Hanhikivi sijaitsee Hanhikivenniemellä Pyhäjoen
kunnan ja Raahen kaupungin alueella. Alueen kokonaispinta-ala on n. 500 ha.

1

Ydinvoimalaitos
Alueen keskellä sijaitsee voimalaitosrakennus,
joka on kooltaan n. 200 x 100 m. Rakennettavan
ydinvoimalaitosyksikön laitostyyppi on Rosatomin
1200 megawatin AES-2006-painevesireaktori.
Lisätietoa voimalaitoksesta
www.fennovoima.fi

Rakennustyömaalla
kaikilla työntekijöillä
tulee ennen työskentelyn
aloittamista olla
veronumero.
Veronumerolaki
9.12.2011/1231

Veronumeroa varten tarvitaan suomalainen
henkilötunnus. Henkilötunnuksen saaminen
edellyttää henkilökohtaista käyntiä joko
verotoimistossa tai maistraatissa.
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Majoitusalue
Ydinvoimalaitoksen rakentamisaikana alueella
työskentelee enimmillään jopa 3 000–4 000 henkeä.
Suurin osa tulee työnantajansa järjestämään
majoitukseen, ja asuminen pyritään järjestämään
mahdollisimman lähellä rakennuspaikkaa. Voimalaitosalueen välittömään tuntumaan rakennetaan
1 000 hengen majoitusalue.
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Palvelukeskus
Alueella työskentelevien henkilöiden tarpeisiin on
majoitusalueen yhteyteen suunnitteilla palvelukeskus, johon on mahdollista sijoittaa viranomaisten
esim. poliisin, tullin, veroviranomaisten ja Kelan
toimintoja tai yhteispalvelupiste.
Tiloissa voi toimia mahdollisesti myös muita
palveluja, kuten lehtikioski, ruokakauppa, pankkipalveluja, kahvila, parturi ja hoitopalveluja. Lisäksi
keskukseen voi sijoittua myös muuntyyppistä
työmaa-aluetta palvelevaa toimintaa, kuten työmaapastori.

Liikennejärjestelyt
Ydinvoimalaitosta ja sen rakentamista palvelevaa
maaliikennettä varten rakennetaan valtatieltä
nro 8 uusi Hanhikiventie Hanhikivenniemelle.
Hanhikiventien pituus valtatie 8:lta mitattuna on 4
km ja leveys 8 m. Samassa yhteydessä rakennetaan
kevyen liikenteen väylä Parhalahdelta voimalaitosalueelle saakka.
Ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikana
alueen liikennemäärän arvioidaan olevan
1 000–1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Niistä 150
on raskasta ajoneuvoa. Pyhäjoen kohdalla valtatie 8 liikennemäärien arvioidaan olevan n. 2 300–
4 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, minkä vuoksi
Hanhikiventien liittymän kohdalle rakennetaan
liittymäkaista.
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Työpaikka-alue
Rakentamista tulee palvelemaan monipuolinen
joukko suunnittelutoimistoja, rakennus- ja asennusyrityksiä, konepajoja, huolto- ja kuljetusyrityksiä ja
puhtaanapito- ja vartiointiyrityksiä. Näille yrityksille tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa tarpeelliset
toimintonsa rakennusalueen yhteyteen kaavoitetulle
työpaikka-alueelle. Työpaikka-alueen tontteja myydään tai vuokrataan rakennettaviksi.
Työpaikka-alueen koko on n. 37,1 ha.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2012

Hanhikiventie ja kevyenliikenteenväylä
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Vierailukeskus
Ydinvoimalaitosalueen pohjoispuolelle rakennetaan
vierailukeskus, josta on hyvä näkyvyys koko rakennusalueelle. Liikenneyhteys keskukselle rakennetaan
voimalaitosalueen ulkopuolelle pohjoiseen.
Vierailukeskus tulee palvelemaan jo voimalan
rakentamisvaiheen aikana alueelle tulevia yksittäisiä
ja ryhminä saapuvia vierailijoita. Tiloissa voi olla esittely- ja näyttelytilojen lisäksi kahvio- ja kokoustiloja.
Vierailukeskus tarjoaa informaatiota Hanhikivenniemen alueesta, luonnosta, ydinvoimalan
rakennushankkeesta ja sen kulloisestakin vaiheesta sekä yleisesti tietoa ydinvoimalatoiminnasta.
Kävijämäärien odotetaan nousevan merkittäviksi
voimalan rakentamisen käynnistyksen jälkeen.
Myös tutustumiskäynnit historialliselle Hanhikivi-rajakivelle on mahdollista järjestää vierailukeskuksen kautta.

Perustietoa Suomesta

Perustietoa Suomesta

Suomi ja suomalaiset
Suomi on demokraattinen tasavalta, jossa lainsäädäntövalta kuuluu yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen
perustuvilla vaaleilla valitulle eduskunnalle, toimeenpanovalta valtioneuvostolle ja tuomiovalta riippumattomille tuomioistuimille. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lain edessä niin sukupuolen kuin etnisen taustan
ja uskonnonkin suhteen ovat suomalaisille tärkeitä
asioita.
Koulutus on Suomessa erittäin korkeatasoista ja
maksutonta. Hyvän koulutustason ja kuntien järjestämän lastenhoidon ansiosta naisten asema työelämässä
on vahva. Suurin osa työikäisistä naisista työskentelee
kodin ulkopuolella.
Vapaa-aika
Kaikilla suomalaisilla on käytettävissään ilmaiset
kirjastopalvelut. Valtion televisio- ja radioyhtiö saa
rahoituksensa verovaroista ja useimmilla (85 %)
kansalaisilla on myös tietoliikenneyhteydet kotonaan
(Viestintävirasto 2013). Harrastusmahdollisuuksia
on paljon, ja useimmilta paikkakunnilta löytyy

monipuolisesti yleisiä liikuntapaikkoja kuntalaisten
käyttöön. Kulttuuripalveluja on tarjolla sekä taidelaitoksissa että harrasteryhmissä.
Suomessa on yhdistymisvapaus ja yhdistystoiminta onkin hyvin suosittua. Maassa toimii kymmeniä
tuhansia urheiluseuroja, kuoroja, taideryhmiä, vapaaehtoisia koulutusorganisaatioita ja harrastuspiirejä.
Suomessa on myös uskonnonvapaus, jonka mukaan
jokaisella on vapaus joko kuulua tai olla kuulumatta
uskonnolliseen yhdyskuntaan. Suomalaisista n. 76 %
kuuluu Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Suomen ortodoksiseen kirkkoon kuuluu n. 1 % väestöstä.
Teollisuus
Tärkeimpiä teollisuudenaloja Suomessa ovat metallija konepajateollisuus (n. 23 % koko teollisuuden
jalostusarvosta), puu- ja paperiteollisuus (n. 12 %)
sekä elektroniikka- ja sähkölaiteteollisuus (n. 10 %).
Palveluelinkeinojen osuus kasvaa nopeasti: niiden
osuus on tällä hetkellä noin kolmannes bruttokansantuotteesta. (Tilastokeskus, teollisuustilastot 2011).

Yli 65-vuotiaat

19 %

16 %

15–64-vuotiaat

65 %
Suomen väestön ikärakenne vuonna 2012
Tilastokeskus 2013

Korkea-aste

28 %

Perusaste

32 %

Keskiaste

40 %
Yli 15-vuotiaiden suomalaisten
koulutustaso vuonna 2011
Tilastokeskus 2013
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0–14-vuotiaat

Vesi-, jäte- ja muu
ympäristön huolto

3%
Sähkö-, kaasuym. tuotanto

14 %
Muu valmistus

Elintarviketeollisuus

8%
Tekstiiliteollisuus
Puu- ja paperiteollisuus

16 %
Elektroniikka- ja
sähkölaitteiden
valmistus

Kokkola

Suomi

(20 % virolaisia, 15 % venäläisiä, 4 % ruotsalaisia)

Hanhikivi 1
-ydinvoimala

12 %

8%
Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus

Suomi
Itsenäinen vuodesta 1917
Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995
Asukasluku 5,4 miljoonaa
240 000 ulkomaalaistaustaista asukasta

1%
Oulu

Kemian
teollisuus

13 %

Helsinki

Metalli- ja
mineraaliteollisuus

Oslo

15 %

Tallinna

Tukholma

Vilna

Kööpenhamina

Minsk

Teollisuustuotannon jalostusarvon (30,3 mrd. €)
jakautuminen eri toimialoille vuonna 2011

Varsova
Lontoo

Berliini

Tilastokeskus 2013, StatFin, tilinpäätöstilastot TOL 2009

Alkutuotanto

4%

12 %

Jalostus

15 %

Terveys- ja
sosiaaliala

Rakentaminen

16 %

Ammatillinen,
tieteellinen
ja tekninen
toiminta

Muut yksityiset
palvelut

14 %
Taide, viihde yms.

2%
Hallinto ja tukipalvelut

6%

Moskova

Riika

10 %

Julkiset palvelut

Pietari

7%

6%
Kauppapalvelut

12 %
Kuljetus ja varastointi

6%

Työpaikkojen jakautuminen eri toimialojen kesken
Suomessa vuonna 2011
Tilastokeskus 2013, työssäkäyntitilasto
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Pinta-ala 390 903 km2
Valtiomuoto perustuslaillinen tasavalta
Pääkaupunki Helsinki
Kansalliset kielet suomi, ruotsi
Rahayksikkö 1 euro = 100 senttiä
Aikavyöhyke UTC+2
Naapurimaat Venäjä, Norja, Ruotsi, Viro
Lukutaito 100 %

Perustietoa
Perustietoa Suomesta
Suomesta
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Julkiset palvelut

Julkisten palvelujen
palvelupisteiden
yhteystiedot ja osoitteet
www.suomi.fi/suomifi/
suomi/palvelukartta

Työntekijänä Suomessa

Valtiollisia palveluja ovat mm. oikeuslaitos, poliisi,
puolustusvoimat, verohallinto sekä työ- ja elinkeinopalvelut. Suomen perustuslaissa on turvattu yksilön perusoikeudet, ja laki on kaikille sama. Riita- ja rikosasioissa
tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Viranomaisten toiminta perustuu läpinäkyvyyteen. Asiakirjat ja toiminta ovat pääsääntöisesti julkisia.

Työntekijöiden ja työnantajien välisiä suhteita säädetään työlainsäädännöllä ja työehtosopimuksilla.
Niissä määritellään mm. minimipalkkaus, työntekijän oikeudet lepoaikoihin ja vapaa-aikaan, palkanmaksutavat, työpaikan olosuhteet, työturvallisuus ja
koulutukseen liittyviä asioita.

Kuntien palvelut
Suomen kunnilla on laaja itsehallinto, ja kuntien
päätöksentekijät on valittu yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvilla vaaleilla. Kunnat tai kuntien
yhteenliittymät hoitavat pääasiallisesti asukkaiden
sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut alueellaan ja järjestävät myös alueelle tuleville yrityksille tarvittavat
palvelut. Terveydenhoitopalveluita tarjotaan laajalti
myös yksityisen sektorin toimesta.
Kunnat vastaavat alueensa kaavoittamisesta asuntoja teollisuusrakentamiseen sekä valvovat rakentamista.
Kuntien velvollisuus on myös tuottaa alueelleen vesi- ja
jätevesihuolto. Kuntien maankäyttöä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kiinteistön rakentajan tulee hakea
kunnan rakennusvalvonnasta lupa rakentaa omalle
tai vuokraamalleen tontille ja hyväksyttää rakennussuunnitelmansa rakennusvalvonnalla. Kunnan
rakennusvalvonta huolehtii siitä, että kunnan alueella
saa rakentaa vain hyväksytyille rakennuspaikoille ja
rakennuslupapiirustusten mukaan. Kaikki rakentamiseen liittyvät kysymykset hoidetaan kunnan rakennusvalvonnassa. Ympäristönsuojelua valvoo kunnissa
ympäristönsuojeluviranomainen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, työlainsäädäntö
www.tem.fi/tyo/tyolainsaadanto
Työsuojeluhallinto
www.tyosuojelu.fi
Eläketurvakeskus
www.etk.fi
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Ulkomaalaisen työntekijän
oikeudet ja velvollisuudet
Suomeen tuleva ulkomaalainen tarvitsee voimassa
olevan passin tai muun matkustusasiakirjan. Suomi
kuuluu Schengen-alueeseen, mutta alueen rajojen
sisäpuolella henkilökorttia voidaan silti vaatia.
Ulkoasiainministeriö vastaa viisumipolitiikasta.
Suomen ulkomaan edustustot myöntävät viisumeita ja vastaanottavat kansalaisuusilmoituksia sekä
oleskelulupahakemuksia. Sisäministeriö vastaa
maahanmuuttohallinnosta, jonka alaisuudessa
päävastuullisina tahoina maahantulon osalta toimivat
maahanmuuttovirasto ja poliisi. Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäiset oleskeluluvat. Poliisi
myöntää jatko-oleskeluluvat sekä ottaa vastaan
EU-kansalaisten rekisteröinnin.

Perustietoa
Perustietoa Suomesta
Suomesta

Oleskelulupa
Euroopan unionin jäsenmaiden sekä Islannin,
Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset eivät
tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Edellä mainittujen
maiden kansalainen voi oleskella ja tehdä vapaasti
työtä Suomessa enintään kolmen kuukauden ajan.
Mikäli oleskelu kestää yli kolme kuukautta, hänen
on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa paikallisen
poliisin toimipisteessä. Muiden kuin yllämainittujen maiden kansalainen tarvitsee yleensä Suomen
myöntämän oleskeluluvan työn perusteella voidakseen työskennellä Suomessa.
Oleskelulupaa tulee hakea. Hakemus jätetään
ulkomailla Suomen edustustoon (esim. suurlähetystöön) tai jo Suomessa oltaessa paikallispoliisille.
Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan myöntää
maahanmuuttovirasto. Tämän jälkeen poliisi myöntää uuden määräaikaisen oleskeluluvan (jatkolupa).
Työntekijän oleskelulupaa haettaessa hakemuksen
liitteenä tulee aina olla työnantajan täyttämä ja allekirjoittama liitelomake työntekijän oleskelulupahakemukseen (TM 0.54).
Jos työ- ja elinkeinotoimisto antaa myönteisen
osapäätöksen, maahanmuuttovirasto voi myöntää
työntekijälle oleskeluluvan. ELY-keskuksen sivuilta
löytyvät lupa- ja rekisteröintiasioita käsittelevien työ-

Asia

Vastuuviranomainen

www-sivut

Viisumi

Edustusto

www.formin.fi

Oleskelulupa, Suomen
kansalaisen perheenjäsen

Poliisi

www.poliisi.fi

Oleskelulupa, Suomessa asuvan
ulkomaalaisen perheenjäsen

Maahanmuuttovirasto

www.migri.fi

EU-kansalaisen ja häneen
rinnastettavan oleskelulupa

Poliisi

www.poliisi.fi

Työntekijän
oleskelulupa
		

Työvoimapoliittinen harkinta:
Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
Muut edellytykset: Maahanmuuttovirasto

Elinkeinoharjoittajan
oleskelulupa
		

Elinkeinon kannattavuuden edellytykset:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Muut edellytykset: Maahanmuuttovirasto

Oleskelulupien
jatkaminen

Poliisi,
erityistapauksissa Maahanmuuttovirasto

www.poliisi.fi
www.migri.fi

Kansalaisuushakemus ja -ilmoitus

Maahanmuuttovirasto

www.migri.fi

Muutoksenhaku
		
		

Hallinto-oikeudet
(turvapaikka-asiat: Helsingin hallinto-oikeus)		www.oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus

Kotouttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset, kunnat

www.ely-keskus.fi

Perustietoa maahanmuuttajille

Valtion ja kuntien yhteistyönä

www.infopankki.fi

ja elinkeinotoimistojen yhteystiedot. Hakuprosessi
voi kestää jonkin aikaa.
Muutto Suomeen
Ulkomailta muuttavia työntekijöitä koskee Suomen
laki. Säädöksien soveltaminen riippuu mm. siitä,
kuinka kauan työntekijä työskentelee Suomessa.
Mikäli työskentely Suomessa kestää yli kuusi kuukautta, työntekijän tulee maksaa veronsa Suomeen,
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www.te-palvelut.fi
www.migri.fi
www.ely-keskus.fi
www.migri.fi

www.migri.fi, www.infopankki.fi

Maahantuloon ja oleskeluun liittyvissä asioissa palvelevat viranomaiset
Kotouttaminen kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle, jonka käytännön toimista alueella vastaa
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Työskentelyyn, työnhakuun tai esim. ammatin hankkimiseen Suomessa antavat apua ja lisätietoja paikalliset
TE-toimistot, jotka palvelevat myös yrityksiä.

poikkeuksena vuokratyöntekijät. Jos ulkomaalainen
oleskelee Suomessa enintään kuusi kuukautta ja
hänen työnantajansa on suomalainen yritys (tai työnantajalla on kiinteä toimipaikka Suomessa), palkasta
maksetaan Suomeen 35 %:n suuruinen lähdevero.

Lisätietoja
www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/
Ulkomailta_Suomeen

Hanhikivi 1 -ydinvoimalayksikön rakennustyömaalle
työskentelemään tulevilla täytyy ennen työskentelyn
aloittamista olla veronumero, joka on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin. Ennen veronumeron
saantia ulkomaalaisen työntekijän täytyy hankkia
suomalainen henkilötunnus, joka vaatii henkilökohtaisen käynnin joko maistraatissa tai verotoimistossa.
Suomeen työskentelemään tulevaa auttavat ensisijaisesti paikallisen TE-toimiston asiantuntijat.

Mitä Suomeen
työhön tulevan tulee
ottaa huomioon ennen
muuttoaan ja Suomessa?
www.te-palvelut.fi/
te/fi/pdf/esitteet/
suomeentyohon_esite.pdf

Lähde: estudio.edupoli.fi/moty. Työelämätietoa maahanmuuttajille: www.tyoelamanverkko-opisto.fi/petmo.

Suomalaisen työelämän kulttuuri ja tavat
Luotettavuus ja aikataulut

• Aikatauluista pidetään tarkasti
kiinni.
• Jos myöhästyt sovitusta
tapaamisesta, ilmoita.
• Sananlasku sanoo: aika on rahaa.
• Myöhästyminen voidaan kokea
myös loukkaavana.
Oma-aloitteisuus

• Oma-aloitteisuus tarkoittaa sitä,
että kun huomaat jotain mitä
pitäisi tehdä, teet sen tai sanot
esimiehelle, että sinun mielestäsi
jokin työ pitäisi tehdä.
• Saatuasi yhden työn valmiiksi,
aloita uusi työ itse tai sano esimiehellesi, että työ on valmis.
Suoruus

• Suomessa puhutaan yleensä
suoraan ja lyhyesti.
• Jos sinulle annetaan liian vähän
aikaa työhön, voit sanoa sen.
• Suomessa pyydetään asioita
suoraan. Sinulta voidaan pyytää
hyvin suoraan: ”Ota tämä!”
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• Suomessa käytetään vähän sanoja
”ole hyvä”, ”kiitos” tai ”anteeksi”.
Älä loukkaannu, jos muut eivät
niitä käytä. Voit käyttää niitä itse,
koska se on kohteliasta.
• Myös oma mielipide sanotaan
suoraan.

• Työntekijät suunnittelevat usein
itse, miten ja missä järjestyksessä
tekevät työnsä.
• Työpaikalla voi yleensä pukeutua
rennosti. Palveluammateissa ja
teollisuudessa käytetään yleensä
työnantajan antamia työvaatteita.

Tasa-arvo

Tiimityö

• Suomessa tasa-arvo on tärkeää.
Samasta tai samanarvoisesta
työstä maksetaan samaa palkkaa.
• Naisten ja miesten työssäkäynti
on Suomessa lähes yhtä yleistä.
• Suomen laki kieltää kaiken
syrjinnän työpaikalla.
• Kaikkia pitää kohdella työssä
samalla tavalla.
• Suomessa ihmisen asema ja
valta eivät välttämättä näy
pukeutumisessa.
• Yleensä työntekijät ja esimiehet
sinuttelevat toisiaan.
• Jokainen saa sanoa oman
mielipiteensä.

• Suomessa tehdään usein työtä
ryhmässä tai tiimityönä, jolloin
työntekijät ovat ryhmä, joka
suunnittelee itse työnsä: mitä
yhdellä viikolla tehdään, miten
työt jaetaan ja mitä välineitä
käytetään.
Vaatimattomuus

• Suomalaiset arvostavat vaatimattomuutta.
• Suomalaiset eivät yleensä kehu
itseään ja perhettään.
• Kerro, mitä osaat ja osoita tämä
työssä.

Perustietoa Suomesta

Yritysten sijoittuminen
Suomeen
Suomi on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa
turvalliseksi, helpoksi ja korruptiovapaaksi toimintaympäristöksi:

“As a telling measure of its
macroeconomic stability, Finland
enjoys the highest possible status with
the global credit rating agencies Fitch
Ratings, Moody’s and Standard &
Poor’s. According to the latest report
from Fitch, Finland’s AAA status “is
underpinned by sound public finances,
a solid external position, high income
per capita, demonstrable political and
social stability and an impeccable
debt service record.”
Invest in Finland 2013

Suomessa halutaan lisätä yritystoimintaa. Sen
vuoksi yrityksen perustaminen Suomeen ja toimiminen maassa halutaan tehdä mahdollisimman
helpoksi. Yrityksien neuvontaorganisaatioita on
useita, ja viranomaiset pyrkivät toimimaan joustavasti yritystoiminnan aloittamisen ja kehittämisen eri
vaiheissa.

Perustaminen ja rekisteröityminen
Suomeen perustettavan yrityksen tulee yritysmuodosta ja koosta riippumatta rekisteröityä Suomessa
yritysrekisteriin. Tiedot menevät samalla myös
verottajalle. Ilmoituksesta käy ilmi, tuleeko yritys
palkkaamaan henkilökuntaa ja ilmoittautuuko se
arvonlisäverovelvolliseksi (ALV). Yritys on arvonlisäverovelvollinen, jos se myy Suomessa tavaroita tai
palveluita osana liiketoimintaa ja tilikauden liikevaihto on yli 8 500 euroa.

Yrityksen perustaminen ja
toimimiseen liittyvät prosessit
Ota yhteyttä paikallisiin yrityspalvelukeskuksiin.
Yhteystiedot talousalueittain sivuilla 56–57.

Y-tunnus
Rekisteröinnin yhteydessä yritys saa oman Y-tunnuksensa, jota sen tulee käyttää tunnistautumiseen kaikissa toiminnoissaan: mm. palkanmaksussa, verojen
ja muiden maksujen maksussa ja laskuissa.
Lisäksi 1.7.2014 alkaen yritykset ovat velvollisia
antamaan ilmoituksen Verohallintoon urakkatiedoistaan ostamiensa rakentamispalveluiden osalta.

Ulkomaisen yhtiön toiminta Suomessa ja
työnantajavelvoitteet
www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/
Ulkomainen_yritys_Suomessa
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Yritystoiminnan säätely
Yritystoimintaa säädellään Suomessa riippuen mm.
siitä, minkälaista toiminta on, onko yrityksessä
henkilökuntaa, toimiiko se luvanvaraisella alalla ja
kuinka sen toiminta vaikuttaa ympäristöön. Ennen
yritystoiminnan aloittamista on tärkeä tarkistaa,
tarvitaanko toimintaan erillinen lupa tai ilmoitus.

Lisätietoja luvanvaraisista toimialoista
www.perustamisopas.fi

Yrityksen työntekijöihin
liittyvät velvoitteet
Työnantajan tulee huolehtia palkoista tehtävät ennakonpidätykset kunkin työntekijän verokortin osoittamalla tavalla. Palkkoihin liittyvät sosiaaliturvamaksut
(2,4 % v. 2013) ja palkoista pidätetyt ennakonpidätykset
tulee ilmoittaa ja maksaa verohallinnolle kuukausittain.
Kaikilla rakennustyömailla Suomessa työskentelevillä henkilöillä on oltava näkyvissä henkilötunniste,
johon on merkitty myös veronumero. Työnantajan tulee
huolehtia jokaisen työntekijän veronumero veronumerorekisteriin. Myös lyhytaikaisesti Suomeen töihin tulevat ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät tarvitsevat
henkilötunnuksen ja veronumeron. Henkilötunnus ja
veronumero haetaan paikallisesta verotoimistosta.

Verohallinnon yhteystiedot
www.vero.fi/fi-fi/tietoa_verohallinnosta/yhteystiedot

Kaikilla rakennustyömailla otetaan käyttöön
1.7.2014 alkaen työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva erityinen kuukausittainen ilmoitusvelvollisuus.
Jokainen työmaalla toimiva yritys on 1.7.2014 alkaen
velvollinen ilmoittamaan päätoteuttajalle työmaalla
työskentelevien työntekijöidensä tiedot, jotta päätoteuttaja voi tehdä työntekijäilmoituksen työmaan
osalta Verohallintoon.
Vakuutukset
Työntekijöille tulee ottaa myös pakolliset tapaturma- ja eläkevakuutukset, jotka yritys ostaa yhteistyökumppaniksi valitsemaltaan vakuutusyhtiöltä.
Suomessa toimii sekä kotimaisia että kansainvälisiä
vakuutusyhtiöitä. Työnantajat voivat myös ostaa
vapaaehtoisia lisävakuutuksia työntekijöilleen.
Eläketurvakeskus
www.etk.fi
Työterveyshuolto ja työsuojelu
Työnantajan velvoitteena on järjestää työntekijöilleen
työterveyshuolto ja työsuojelu. Työsuojelussa keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden
työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle
aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Työterveyshuollon
työnantaja voi ostaa joko paikalliselta julkiselta
terveydenhuollolta tai yksityisiltä palveluyrityksiltä.
Työterveyshuolto voi olla vain terveystarkastuksen
sisältävä ja työkykyä edistäviä peruspalveluja tarjoava
tai hyvinkin kattava ja monipuolinen, myös sairaanhoitoa tarjoava etu työntekijöille.

Työterveyslaitos
www.ttl.fi
Työsuojeluasiat
www.tyosuojelu.fi

Yrityksen verotus, kirjanpito ja
yritystoimintaa tukevat palvelut
Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia, ja niiden on
tilikausittain jätettävä veroilmoitus verottajalle. Osakeyhtiöt ilmoittavat tilinpäätöstietonsa myös Kaupparekisteriin. Työntekijöistä ja heille maksetuista palkoista on vuosittain tehtävä vuosi-ilmoitus verottajalle ja
työeläkevakuutukset hoitaneelle vakuutusyhtiölle.
Yritysten kaupparekisteritiedot ovat julkisia, ja
niihin sisältyy myös yrityksen vuosittain antamat
tilinpäätöstiedot. Yritysten kaupparekisteritietoja voi
ostaa Patentti- ja rekisterihallituksesta.
Henkilötunnuksen antamista lukuun ottamatta kaikki verohallinnon palvelut toimivat sähköisinä palveluina.
Esimerkiksi ohjeiden haku, työntekijöiden verokorttien
haku ja muutokset sekä veroilmoitukset voidaan tehdä
sähköisesti. Verohallinnon paikallistoimistoissa saa lisäksi henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa.

Verohallinnon valtakunnallinen
puhelinneuvontapalvelu
+358 20 697 050

Suomen sosiaaliturva ja verotus
www.intofinland.fi
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Suomessa on tyypillistä, että yritykset ostavat
kirjanpito-, palkanmaksu- ja veroasioidensa hoidon
ulkopuolisilta tilitoimistoilta, jotka yleensä ovat auditoituja ja kuuluvat alansa valtakunnalliseen liittoon.
Tilintarkastus- ja juristipalveluja myy Suomessa iso
joukko alan yrityksiä, joista osa on kansainvälisiä
suuryhtiöitä ja osa pieniä, paikallisia palveluyrityksiä.

Taloushallinto
www.taloushallintoliitto.fi
Juristipalvelut
www.asianajajaliitto.fi
Tilintarkastusyhteisöt
www.khtyhdistys.fi, www.htm.fi

TE-toimisto tuntee alueensa työntekijät ja työmarkkinat ja auttaa yrityksiä löytämään työhön juuri
oikean osaajan.

Rekrytointipalvelut
www.te-palvelut.fi
www.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston
yrityspalveluiden puhelinpalvelu
+358 295 056 502 (arkisin 8–16.15)

Alueelle sijoittuva yritys voi hankkia yritystoimintaansa tukevia palveluja myös alueen muista
yrityksistä ja lisäksi vuokrata työvoimaa henkilöstöpalveluyrityksiltä.

Toimintaympäristö
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Seinäjoki

Fennovoiman ydinvoimalahankkeen taloudelliset vaikutukset tuntuvat koko Suomessa. Tässä oppaassa
keskitytään kuvaamaan rakentamiseen osallistuville
tahoille ydinvoimalahankkeen toimintoja tukevaa
toimintaympäristöä. Alueena tarkastellaan n. 200 km
pitkää rannikkoaluetta Oulusta Kokkolaan. Tulevan
ydinvoimalan rakentamispaikka Hanhikivi ja Pyhäjoen
kunta sijaitsevat rannikkoalueen keskellä.
Alueella asuu yli 440 000 asukasta, joista työikäistä (15–64-vuotiasta) väestöä on n. 64 %. Maahanmuuttajataustaisia asukkaita on n. 10 000. Suurimmat yksittäiset ryhmät ovat venäläiset, virolaiset ja
ruotsalaiset.
Liikenteellisesti alue sijaitsee suotuisasti: rannikolla on viisi kansainvälistä satamaa ja kaksi kansainvälistä lentoasemaa. Suomen päärataverkko kulkee
alueen halki pohjois-eteläsuuntaisesti.

Alueen saavutettavuus
Tieverkko
Tiestö on hyvässä kunnossa, ja tieverkosto on kattava.
Valtatie 8 toimii etelä-pohjoissuuntaisten erikoiskuljetusten väylänä. Sen liikennetiheydet ovat korkeimmillaan n. 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Tärkeitä poikittaisyhteyksiä ovat mm. valtatie 27
välillä Kalajoki–Iisalmi, valtatie 28 välillä Kokkola–

Kajaani ja kantatie 88 välillä Raahe–Pulkkila. Valtatie
E75 kulkee etelä-pohjoissuuntaisesti koko Suomen
halki Helsingistä Ouluun ja edelleen Utsjoelle, josta
valtatie jatkuu Norjan puolelle.

Suomen tiestö
portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/
liikenneverkko/tiet/tienumerokartat

Etäisyydet Hanhikivelle
Paikkakunta
Pyhäjoki
Raahe
Kalajoki
Oulainen
Ylivieska
Oulu
Kokkola

Välimatka
13 km
23 km
42 km
52 km
81 km
96 km
108 km

Matka-aika
10 min
20 min
30 min
45 min
65 min
75 min
85 min
Suomen Tiestötieto Oy

Ylivieskan ja Hanhikiven välille on olemassa useita reittivaihtoehtoja. Taulukossa on esitetty valtateitä 27 ja 8 käyttävä reitti, jota erikoiskuljetukset pystyvät käyttämään.

Rautatieliikenne
Suomen pohjois-eteläsuuntainen päärata kulkee
Oulu–Ruukki–Vihanti–Oulainen–Ylivieska–Kokkolareittiä ja palvelee myös rannikon satamia sekä itään
Venäjälle saakka kulkevia yhteyksiä. Idän suuntaan
alueelta on rautatieyhteydet sekä Oulusta että Ylivieskasta poikkisuuntaisesti Vartiuksen rajanylityspaikalle ja Kaakkois-Suomeen Riihimäen kautta Vaalimaalle. Raaheen johtaa sähköistetty tavaraliikennettä
palveleva rata, joka erkanee pääradasta Tuomiojalla.
Suomella ja Venäjällä on sama raideleveys, joten kuljetukset rautateitse ovat mahdollisia Venäjän itärannikolle asti.
Pohjanmaan radalla on käynnissä peruskorjaus,
jonka myötä tavaraliikenteen akselipaino radal-
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Toimintaympäristö

Rajanylityspaikat
la tulee olemaan 25 tonnia. Henkilöliikenteessä
ajonopeudet nousevat 200 kilometriin tunnissa, mikä
vähentää matka-ajan esim. Oulusta Helsinkiin alle
viiteen tuntiin, Ylivieskasta Helsinkiin noin neljään
tuntiin ja Kokkolasta Helsinkiin alle neljään tuntiin.
Radan kunnostustyö valmistuu v. 2017. Pietarista on
hyvä junayhteys Helsinkiin ja sieltä pohjoiseen Ouluun saakka. Tavarakuljetusten osalta hyvätasoinen
yhdistettyjen kuljetusten terminaali sijaitsee Oulussa.
Lähimmälle henkilöliikenteen rautatieasemalle Oulaisiin on matkaa Hanhikiveltä 52 km.
Satamat
Rannikolla toimii ympärivuotisesti viisi vilkasta ja
hyvin palvelevaa satamaa.

Lentoasemat
Alueella on kaksi kansainvälistä lentoasemaa. Oulun
lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain. Sieltä on
arkipäivisin keskimäärin 10–20 lähtevää lentoa, joista
suurin osa on Helsinkiin. Lisäksi Oulusta lennetään
päivittäin myös Tukholmaan. Viikonloppuisin lähteviä lentoja on päivittäin 5–10.
Kokkolan lentoasemalta on yhteys Helsinkiin neljä
kertaa ja Tukholmaan kerran päivässä. Lisäksi
Luulajaan on lentoja viikoittain. Molemmilta kentiltä
on myös suoria kansainvälisiä lomalentoyhteyksiä.
Helsingissä on Suomen suurin lentoasema, josta on
erittäin hyvät jatkoyhteydet eri puolille maailmaa.

Utsjoki

Raja

Näätämö
Kilpisjärvi
Kivilompolo
Raja-Jooseppi–Lotta

Karesuvanto
Muonio
Kolari

Salla–Salla

Pello
Aavasaksa
Tornio
Kemi

Tornio

Kuusamo–Suoperä

Oulu
Raahe
Kokkola
Pietarsaari

Oulun lentoasema
www.finavia.fi/fi/oulu
Kokkola-Pietarsaaren lentoasema
www.finavia.fi/fi/kokkola-pietarsaari
Helsinki-Vantaan lentoasema
www.finavia.fi/fi/helsinkivantaa

Liikenneviraston satamatietojärjestelmä
www.portnet.fi
Suomen satamaliiton sivut
www.finnports.com

Nuorgam

Vartius–Lyttä

Kalajoki

Kokkola-Pietarsaari

Vaasa

Niirala–Värtsilä
Pori
Rauma
Turku

Helsinki-Vantaa Kotka

Imatra –Svetogorsk
Nuijamaa–Brushnitshnoje
Vainikkala–Luzhaika
Vaalimaa–Torfjanovka

Helsinki

Lisätietoja satamista talousaluekohtaisilla sivuilla s. 28–55.
Alueen satamat. Tavaraliikenne yhteensä -kohtaan on laskettu ulkomaan ja kotimaan vienti ja tuonti.

Raahen satama
Oulun satama
Kalajoen satama
Kokkolan satama
Pietarsaaren satama

Sataman
maa-alue
(ha)

Väylän
kulkusyvyys
(m)

Laiturit
yhteensä
(m)

Varastorakennusten
pinta-ala
(m²)

Satamassa
vierailleet alukset
(2012)

Tavaraliikenne
yhteensä
(tonnia)

Etäisyys
Hanhikivelle
meriteitse (km)

70
187
54
265
52

10
10
8,5
13
9

1 350
1 302
415
2 269
977

24 800
80 972
39 894
80 129
39 000

603
561
126
644
311

5 425 491
3 577 225
456 781
7 406 829
1 413 700

15
138
37
126
143
Suomen satamaliitto 2011 ja satamat
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Autorahti ja muut logistiikkapalvelut
Maakuljetusten osuus Suomessa kuljetettavasta
rahdista on n. 90 %. Suomessa on n. 11 000 kuljetusrekkaa. Kuljetusmäärä v. 2012 oli 293,6 milj. tonnia.
Oulu–Kokkola-välillä kulkee päivittäin säännöllisiä
rahtikuljetuksia, ja yhteydet jatkuvat mm. Rovaniemelle, Turkuun ja Helsinkiin. Lisätietoja alueella
toimivista logistiikkayrityksistä saa paikallisista
yrityspalvelukeskuksista.

Rajanylityspaikat
www.raja.fi/ohjeita/rajanylitys/
rajanylityspaikat

Sähkö- ja tietoliikenneyhteydet
Suomessa sähkön käyttäjät saavat vapaasti valita
sähkön myyjän. Alueelliset sähkön myyjät selviävät
energiamarkkinaviraston (EMV) ylläpitämästä hintavertailupalvelusta www.sahkonhinta.fi.
Verkkopalvelusopimus tehdään kyseisellä alueella
toimivan verkonhaltijan kanssa. Sähkön myyjä tekee
verkkosopimuksen asiakkaan puolesta asiakkaan
näin halutessa. Tiedon alueella toimivasta verkonhaltijasta saa alueen yrityspalvelukeskuksesta, sähkön
myyjältä tai EMV:lta.
Suomessa jokaisella on oikeus saada hyvä puhelin- ja internetliittymä kotiinsa tai yrityksensä
toimipisteeseen. Kaikki Suomessa toimivat kaupalliset teleoperaattorit myyvät hyvätasoisia palveluita
Oulu–Kokkola-välisellä alueella. Mobiiliverkossa on
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GPRS-, 3G- ja 4G-tiedonsiirtoyhteydet. Tiedonsiirto
4G-verkossa on parhaimmillaan jopa 150 Mbit/s.
Laajakaistaa on tarjolla parhaimmillaan 350 Mbit/s.
Ajantasaiset tiedot eri matkaviestinverkkojen peittoalueista ja verkoissa saavutettavista mobiililaajakaistan tiedonsiirtonopeuksista voi tarkistaa kunkin
operaattorin www-sivuilta.

Sähkönhankinta Suomessa
www.energiamarkkinavirasto.fi
Puhelin- ja internetliittymät Suomessa
www.viestintavirasto.fi

Toimintaympäristö
Tarkemmat talousaluekohtaiset tiedot ovat sivuilla 28–55.
Elinkeinoelämä
Suomen sijainti on keskeinen Barentsin alueella. Barentsin alue käsittää maa-alueet Barentsinmeren ympärillä
ja Pohjoiskalotissa. Suomesta on yhteydet Luoteis-Venäjälle sekä Pohjois-Ruotsiin, Jäämerelle ja Pohjois-Norjaan. Pohjoisen ainutlaatuiset luonnonvarat, kuten öljy,
maakaasu, luonto, mineraalit ja makea vesi, ovat yhä
kiinnostavampia kohteita kansainväliselle liiketoiminnalle ja investoinneille.

Tässä oppaassa käsiteltävän alueen elinkeinoelämä on erittäin monipuolista ja yritysten toimialat ja kokoluokat vaihtelevat paljon. Oulu–Kokkola-alueella on n. 26 000 yritysten toimipaikkaa ja
yrityksissä on yhteensä n. 110 000 työntekijää.
Alueella on merkittävää suurteollisuutta, mikä on
kehittänyt alueen toimijoista kansainvälisiä ja monipuolisia osaajia. Raahessa toimii mm. erikoisterästehdas, kansainvälisen tason teräsrakenteita ja laitteita
valmistavia konepajoja sekä alihankintayrityksiä.

Kaupungin alueella toimii myös kultakaivos. Kalajoella on kasvava ja monipuolinen matkailukeskus.
Oulun alueella merkittäviä työllistäjiä ja liikevaihdoltaan isoja teollisuudenaloja ovat paperi- ja selluteollisuus, kemianteollisuus, elektroniikkateollisuus ja
uusimpana kasvualueena ohjelmistotoimiala. Oulussa
on myös monipuolisia kauppa- ja vapaa-ajan palveluita.
Ylivieskan alueella on konepajayrityksiä ja teräsrakenteiden valmistajia. Ylivieska on myös alueensa erikoiskaupan, mm. autoliikkeiden, keskittymä. Oulaisissa

Alueen yritysten toimipaikkojen, liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärä vuonna 2011
Talousalue

Yritysten
toimipaikat

Raahe–Kalajoki
Oulu
Ylivieska
Kokkola–Pietarsaari
Yhteensä

Yritysten liikevaihto
Henkilöstö
yhteensä (1 000€)		
1 989 714
12 731 034
1 270 721
6 897 268
22 888 737

3 155
11 747
2 065
8 826
25 793

13 107
57 955
7 637
31 167
109 866

Tilastokeskus 2013, yritys-ja toimipaikkarekisteri TOL 2008

Alueen yritysten toimipaikkojen jakautuminen toimialoittain vuonna 2011
Talousalue

Maa-, metsäja kalatalous

Teollisuus ja
kaivostoiminta

Rakentaminen

Julkinen ja yksityinen palvelusektori

Yritykset
yhteensä

1 095
1 073
652
2 775
5 595

286
806
164
857
2 113

315
1 392
211
882
2 800

1 459
8 476
1 034
4 312
15 281

3 155
11 747
2 061
8 826
25 789

Raahe–Kalajoki
Oulu
Ylivieska
Kokkola–Pietarsaari
yhteensä

Tilastokeskus 2013, yritys-ja toimipaikkarekisteri TOL 2008
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on Ylivieskan talousalueen terveydenhuollon keskittymä.
Kokkolan alueella on suurteollisuutta soveltavan kemian alalla. Alueella esimerkiksi sijaitsee Pohjoismaiden
suurin epäorgaanisen kemian keskittymä.
Suuryritysten tarpeiden myötä liikenne- ja
logistiikkapalvelut ovat kehittyneet hyvätasoisiksi.
Kuljetusalan yrityksiä, kuorma-autoyrittäjiä ja kuriiripalveluja on alueella yhteensä yli 1 500. Alueelle on
kasvanut myös voimakas alihankintateollisuus ja korkeatasoisia huolto-, kunnossapito- sekä rakennusalan
yrityksiä. Rakennusalan ja siihen liittyvien yritysten
lukumäärä alueella on lähes 2 800.

Yritysten yhteystiedot
Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki
http://rsyp.owla.fi
Kalajoki, Merijärvi
http://yrityshaku.kalajoki.fi/haku
Oulun alue
www.businessoulu.com/fi/yrityshakemisto
Kokkolan alue
www.kosek.fi/Yritysrekisteri
Ylivieska
www.ytek.info/Yritysrekisteri.aspx
Oulainen
www.oulainen.fi/yritysrekisteri
Alavieska
www.ytek.info/Alavieska.aspx
Sievi
https://colosseum.grynos.com/Yrityshakemisto
Muut yrityshakemistot
www.lisaakauppaa.fi, www.partnerbook.fi

Julkiset palvelut
Verotus
Alueelle saapuvien ulkomaalaisten työntekijöiden
veronumeron ja henkilötunnuksen rekisteröinti
hoidetaan Raahen, Oulun, Yivieskan tai Kokkolan
verotoimistoissa.

Paikallisten verotoimistojen yhteystiedot
www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Yhteystiedot

Hätäkeskus
Valtakunnallinen hälytysnumero on 112. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on eri puolilla maata ottaa
vastaan pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimen
toimialaan kuuluvia hätäilmoituksia sekä muita
ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen
liittyviä ilmoituksia sekä välittää ne edelleen auttaville viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.

Hätäkeskuslaitos
www.112.fi

Terveydenhuolto
Jokaisessa kunnassa on terveydenhuollon peruspalvelut antava terveysasema. Ympärivuorokautinen
päivystys toimii Oulussa, Oulaisissa, Raahessa ja
Kokkolassa. Muissa terveyskeskuksissa on vain päiväaikaista päivystystoimintaa. Ensihoito on järjestetty
sairaanhoitopiireittäin.
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Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen terveydenhuollon
palveluista vastaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahen sairaalassa ja Pyhäjoen ja Siikajoen
terveysasemilla tarjotaan perusterveydenhuoltopalveluja, ja niissä on lääkärien vastaanotot. Hyvinvointikuntayhtymällä on myös omia erikoissairaanhoidon
palveluja Raahen sairaalassa. Raahessa toimii ympärivuorokautinen terveyskeskuspäivystys sekä sairaalapäivystys. Kalajoella ja Merijärvellä perusterveydenhuoltopalveluja saa paikallisista terveyskeskuksista.
Oulussa perusterveydenhuollosta vastaa Oulun
kaupunki. Oulun talousalueella on yhteensä 20 terveyskeskusta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
(PPSHP) kuntayhtymällä on kolme sairaalaa: Oulun
yliopistollinen sairaala Oulussa, Oulaskankaan
sairaala Oulaisissa ja Visalan sairaala Ylivieskassa.
Oulun kaupunginsairaala (OKS) on terveyskeskussairaala, jonka tehtävänä on tarjota kuntalaisille lyhytaikaista, akuuttia sairaalahoitoa ja kuntoutusta.
Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimii
Oulun seudun yhteispäivystys, päivystysyksikkö, joka
vastaa jäsenkuntien perusterveydenhuollon ilta- ja
viikonloppupäivystyksestä sekä erikoissairaanhoidon
päivystyksestä kokonaan.
Ylivieskan alueen perusterveydenhuollosta
vastaa peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Oulaisissa
Oulaisten kaupunki. Erikoissairaanhoito hankitaan
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, pääasiassa
Oulaskankaan sairaalasta, joka sijaitsee Oulaisissa.
Kokkolan alueen erikoissairaanhoidon palveluista
vastaa Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän keskussairaala Kokkolassa
(KPSHP). Jokaisessa kunnassa on sairaanhoidon
peruspalvelut antava terveysasema.
Terveyspalvelujen käyttäjä voi pyytää tulkkausapua.

Toimintaympäristö

Työterveyshuolto
Työnantajan velvoitteena on järjestää työntekijöilleen
työterveyshuolto. Työterveyshuollon työnantaja voi
ostaa joko paikalliselta julkiselta terveydenhuollolta
tai yksityisiltä palveluyrityksiltä. Työterveyshuolto
voi olla vain terveystarkastuksen sisältävä, työkykyä edistävä ja peruspalveluja tarjoava tai hyvinkin
kattava ja monipuolinen, myös sairaanhoitoa tarjoava
etu työntekijöille.

Työterveyslaitos
www.ttl.fi

Terveydenhuollon tarjoajia
Raahen alue
www.ras.fi
Kalajoki, Merijärvi
www.kalajoki.fi/terveyskeskus
Oulun kaupunki
www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/
Ylivieskan alue
www.kalliopp.fi
Kokkolan alue
www.kpshp.fi
Erikoissairaanhoito
Oulun yliopistollinen keskussairaala
www.oys.fi
Oulaskankaan sairaala
www.ppshp.fi/oulaskankaan_sairaala
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
www.kpshp.fi

Poliisi
Raahessa, Kalajoella, Ylivieskassa ja Oulussa sijaitsevat poliisiasemat kuuluvat Oulun poliisilaitoksen
alaisuuteen. Alueen pääpoliisiasema sijaitsee Oulussa.
Kokkolassa sijaitseva poliisiasema kuuluu Pohjanmaan poliisilaitoksen alaisuuteen, ja sen pääpoliisiasema sijaitsee Vaasassa. Poliisiasemat palvelevat
mm. oleskelulupa-asioissa.

Raahe–Kalajoen talousalue
www.poliisi.fi/oulu
Oulun talousalue
www.poliisi.fi/oulu
Ylivieskan talousalue
www.poliisi.fi/oulu
Kokkola–Pietarsaaren talousalue
www.poliisi.fi/pohjanmaa

Pelastuslaitos
Jokilaaksojen pelastuslaitos vastaa pelastustoimen
palveluista 17 kunnan alueella, johon kuuluvat mm.
Siikajoen, Raahen, Pyhäjoen ja Kalajoen kunnat.
Pyhäjoen Hanhikiveä lähimmät paloasemat ovat
Raahessa ja Pyhäjoella. Pelastuslaitos vastaa ensihoitopalveluista mm. Raahen ja Pyhäjoen osalta.
Jokilaaksojen pelastuslaitos vastaa Pyhäjoen
ydinvoimalan pelastusviranomaiselle kuuluvasta
valvonnasta. Oulun alueella vastuu pelastustoimesta
on Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella. Kokkolan
alueesta vastaa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren
alueen pelastuslaitos.

Raahe–Kalajoen sekä Ylivieskan talousalueet
www.jokipelastus.fi
Oulun talousalue
www.ouka.fi/pelastuslaitos
Kokkola–Pietarsaaren talousalue
www.kokkola.fi/aluepelastuslaitos

Tulli
Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tullin palvelupisteet sijaitsevat Oulussa ja
Kokkolassa. Ensisijaisesti tullin palveluja ohjataan
käyttämään netin kautta. Lisäksi on tarjolla puhelinneuvontaa numerossa +358 20 690 600.

Tullin sivut yrityksille
www.tulli.fi/fi/yrityksille
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Muut viranomaispalvelut
Kelan ja TE-palvelujen paikallistoimistot sijaitsevat
Raahessa, Oulussa, Ylivieskassa ja Kokkolassa. Oulussa on myös Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI),
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) sekä maakunnan kehittymistä ohjaava
Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kokkolassa on mm. Pohjanmaan TE-toimisto ja Keski-Pohjanmaan liitto.

Kela
www.kela.fi
Pohjois-Suomen AVI
www.avi.fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
www.ely-keskus.fi
Pohjois-Pohjanmaan liitto
www.pohjois-pohjanmaa.fi
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/pohjois-pohjanmaa
Pohjanmaan TE-toimisto
toimistot.te-palvelut.fi/pohjanmaa
Keski-Pohjanmaan liitto
www.keski-pohjanmaa.fi

Yhdyskunta- ja
teollisuusjäte sekä vesihuolto
Yhdyskuntajäte on asumisesta syntyvää jätettä. Kunnat solmivat yhdyskuntajätehuoltosopimukset valitsemansa jätehuoltoyhtiön kanssa. Yritysten tuotannossa
syntyvän teollisuusjätteen osalta yritykset voivat
valita itse jätehuoltoyhtiön, jonka kanssa tekevät jätehuoltosopimuksen. Kunnat toimivat myös yritysten
jätehuollon valvovana viranomaisena. Lisätietoja
jätehuollosta löytyy kuntien www-sivuilta.
Suomessa kunnat vastaavat alueensa vesi- ja
jätevesihuollosta. Paikalliset vesiyhtiöt hoitavat
jätevedenpuhdistuksen kunnittain. Jokaisella on
omat vedenpuhdistuslaitoksensa. Kuntien vesi-,
ja jätevesipalvelujen yhteystiedot löytyvät kuntien
www-sivuilta.

Asuminen, koulutus
ja vapaa-aika
Suomalaisista perhekunnista 65 % asuu omistamissaan asunnoissa, omakotitaloissa tai huoneistoissa.
Suomalaisilla on lisäksi lähes 500 000 kesämökkiä
eri puolilla Suomea, usein järven tai meren rannalla.
Väestö asuu pääasiallisesti kaupungeissa, ja maaseutu
on Euroopan mittakaavassa harvaan asuttua.
Vuokra-asunnot
Vuokrattavien asuntojen tarjontaa on sekä julkisen
sektorin että yksityisten palveluina. Yksityiseltä sektorilta voi vuokrata myös kalustettuja asuntoja. Kuntien asuntojen vuokraus tapahtuu yleensä kunnan
oman palveluorganisaation kautta. Yksityinen asuntotarjonta löytyy valtakunnallisten asuntoja myyvien ja vuokra-asuntoja tarjoavien www-sivustojen
kautta. Tarkempia tietoja saa kunnista sekä alueiden
yrityspalveluista. Suomessa suurin osa paikallisista
kiinteistövälitysyrityksistä tarjoaa vapaita kohteitaan
myös valtakunnallisten asumisen palveluportaaleissa,
joissa on kohteet hyvin esiteltynä.

Asuntoja internetissä
www.etuovi.com
www.vuokraovi.com
www.oikotie.fi
www.jokakoti.fi
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Koulutus
Alueen väestön koulutustaso on hyvä: yli 15-vuotiaista n. 42 %:lla on keskiasteen tutkinto ja n. 27 %:lla
korkea-asteen tutkinto. Vähintään yhden vieraan
kielen osaaminen on yleistä. Yleisimmin puhuttu
vieras kieli on englanti.

Korkea-aste

28 %

Perusaste

30 %

Keskiaste

Jokamiehenoikeudet
Luonnossa liikkuminen on suomalaisten perinteinen
ja suosittu virkistäytymismuoto kaikkina vuodenaikoina. Jokamiehenoikeuksien perusteella metsissä voi
poimia marjoja ja sieniä ja liikkua kävellen, pyöräillen
tai talvella hiihtäen luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla. Asumusten pihoille ei saa mennä
luvatta.
Kalastus on luvanvaraista lukuun ottamatta onkimista ja pilkkimistä. Myös metsästys on luvanvaraista. Jokamiehenoikeudet eivät anna lupaa roskittaa maastoa, vahingoittaa puustoa tai kasvillisuutta,
ajaa moottoriajoneuvoilla ilman maanomistajan
lupaa tai rakentaa edes väliaikaisia rakennelmia.

42 %
Alueen väestön koulutustaso vuonna 2011
Tilastokeskus 2013, StatFin

Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet
www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Esitteet/
Jokamiehenoikeudet_esite(4450)

Lisätietoa kalastusluvista
www.kalastusluvat.net
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Raahe–Kalajoki-talousalue

Raahe–Kalajoki-talousalue

Yli 65-vuotiaat

Hanhikivi sijaitsee Pyhäjoen kunnassa Raahe–
Kalajoki-talousalueella. Alue muodostaa n. 80 km
pitkän rannikkoseudun, jonka keskellä Pyhäjoen
kunta sijaitsee. Talousalue muodostaa luontaisen
alueen työssäkäynnille, asioinnille ja vapaa ajan
toiminnalle.
Raahe–Kalajoki-talousalueella asuu yhteensä
n. 48 000 asukasta. Työikäisen väestön osuus on 61 %
koko väestöstä. Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on
tällä seudulla lähes 20 %. Maahanmuuttajataustaisia asukkaita on alueella n. 800 henkeä. Suurimmat
ryhmät ovat virolaiset ja venäläiset.

0–14-vuotiaat

19 %

20 %

Raahe–Kalajoki-talousalueen kunnat

E75
Hailuoto

15–64-vuotiaat

61 %

Kempele
Lumijoki

Raahe–Kalajoki-talousalueen
väestön ikärakenne vuonna 2012

Raahe

Tilastokeskus 2013

Hanhikivi

Korkea-aste

www-sivut
www.pyhajoki.fi
www.raahe.fi
www.siikajoki.fi
www.kalajoki.fi
www.merijarvi.fi

Siikalatva

Merijärvi
Alavieska

E8

Pulkkila

Oulainen
Ylivieska

Haapavesi
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Keskiaste

46 %
* 1.1.2013

Väkiluku*
3 311
25 659
5 597
12 625
1 176
48 368

35 %

E75

Vihanti

8

Perusaste

19 %

Tyrnävä
4

Pyhäjoki

Raahe–Kalajoki-talousalueen
kunnat ja väestö

Liminka

Siikajoki

Kalajoki

Kunta
Pyhäjoki
Raahe
Siikajoki
Kalajoki
Merijärvi
Yhteensä

Oulu

Raahe–Kalajoki-talousalueen
aikuisväestön koulutustaso vuonna 2011
Tilastokeskus 2013

Tilastokeskus ja kuntien www-sivut
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Kannus
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Nivala
Sievi

0

28
10

20

30 km
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Haapajärvi

Saavutettavuus
Tieverkko
Tieverkosto on hyvässä kunnossa. Alueen läpi kulkee
valtatie 8 rannikkoa pitkin Limingasta Turkuun. Kaikista talousalueiden keskuksista on hyvät poikittaisliikenneyhteydet sisämaahan päin mm. valtatie E75:lle,
joka kulkee etelä-pohjoissuuntaisesti koko Suomen
halki Helsingistä Ouluun ja edelleen Rovaniemelle.
Satamat
Raahe–Kalajoki-talousalueella on kaksi satamaa.
Raahen ja Kalajoen satamat toimivat ympärivuotisesti.
Raahen satama toimii Raahen terästehtaan läheisyydessä ja sijaitsee satamista lähimpänä Hanhikiveä. Etäisyys maanteitse Hanhikivelle on n. 25 km.
Satama on kokonaistavaraliikennemäärien perusteella yksi Suomen vilkkaimmista. Sataman kautta
kuljetetaan mm. raaka-aineita ja irtolasteja, terästä,
sahatavaraa, kontteja ja öljynporaus- ja tuulivoimateollisuuden raskaita projektikuljetuksia.
Raahesta on hyvät merikuljetusyhteydet Keski-Eurooppaan, Englantiin ja Välimerelle. Satamalla
on viikoittainen konttifeederyhteys Hampuriin ja
Bremerhaveniin. Maakuljetusyhteydet satamaan ovat
hyvät, sillä satama sijaitsee valtatie 8:n läheisyydessä
ja raideliikenneyhteyksien päässä. Suuresta laivojen
käyntimäärästä johtuen talvimerenkulun avustustoiminta on sujuvaa. Satama tarjoaa yrityksille mm.
kontitus- ja varastointipalveluita.

Kalajoen satamasta on esteettömät maantieyhteydet valtatie 8:lle ja sitä kautta koko Pohjois-Suomen
alueelle. Satama sijaitsee lähellä valtateiden 8 ja 27 risteystä. Satamassa käsitellään raskasnosto- ja projektilasteja (esim. tuulivoimalat) sekä erilaista kappale- ja
irtolastitavaraa.
Matka Kalajoelta Pyhäjoelle on meriteitse 40 km
ja maateitse 50 km. Lähellä sijaitsevalta Ylivieskan
rautatieasemalta tavaraliikenne Kalajoen satamaan
hoidetaan säännöllisellä rekkayhteydellä. Satamassa
sijaitsee Suomen ympäristökeskuksen Perämeren
öljyntorjuntakeskus ja sataman läheisyydessä Kalajoki-Raahen merivartioasema.
Kalajoen satama palvelee asiakkaitaan venäjän,
englannin, ruotsin ja suomen kielillä.

Kalajoen satama
www.portofkalajoki.fi

Rautatieliikenne
Raaheen johtaa sähköistetty rata, joka palvelee tavaraliikennettä. Rata liittyy Tuomiojan kohdalla päärataan, joka yhdistää koko maan etelä-pohjoissuuntaisesti Helsingistä Rovaniemelle. Suorin ratayhteys
Venäjälle kulkee Vartiuksen rajanylityspaikan kautta.
Hanhikiveltä etäisyys lähimmälle juna-asemalle
Oulaisiin on n. 52 km. Vihannin henkilöjuna-asemalle on Raahesta matkaa n. 37 km. Sinne on yhteys
Raahen keskustasta useita kertoja päivässä.

Henkilöliikenteen aikataulut
www.vr.fi/fi/index/aikataulut.html
Junaliikenne Suomen ja Venäjän välillä
www.vr.fi/fi/index/junaliput/venajanjunaliput.html

Tavaraliikenteen puolella VR tuottaa kotimaiselle ja
kansainväliselle teollisuudelle ja kaupalle massatavarakuljetuksia sekä varastointipalveluja.

Tullaus
Raahen sataman tullaukset hoidetaan Oulun tullin
palveluna. Kalajoen sataman tullausasiat hoidetaan
Kokkolan kautta.

Tullaukset myös nettipalveluna
www.tulli.fi

Raahen satama
www.portofraahe.fi
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Tavaraliikenne
www.vrtranspoint.fi

Raahe–Kalajoki-talousalue

Lentoasemat
Lähimpänä Hanhikiveä sijaitsevat lentoasemat ovat
Oulussa ja Kokkolassa. Pyhäjoelta Oulun lentoasemalle on n. 75 min. ajomatka ja Pyhäjoelta KokkolaPietarsaaren lentoasemalle n. 100 min.

Oulun lentoasema
www.finavia.fi/fi/oulu
Kokkola-Pietarsaaren lentoasema
www.finavia.fi/fi/kokkola-pietarsaari

Autorahti ja muut logistiikkapalvelut
Linja-autoliikenne kulkee valtatie 8:aa pitkin Oulusta
Turkuun. Tarvittaessa isompien kaupunkien linjaautoasemilta on yhteydet poikittaisliikenteeseen Suomen itä- ja eteläosiin. Linja-autot palvelevat henkilöliikenteen lisäksi myös nopeina pienempien tavara-

erien kuljettajina. Linja-autoliikenteen aikataulut ja
yhteydet löytyvät Matkahuollon sivuilta.
Kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä Raahe–Kalajoki-talousalueella on 220. Tietoa alueella toimivista
logistiikkayrityksistä voi tiedustella paikallisista
yrityspalvelukeskuksista.

Matkahuolto, henkilöliikenteen aikataulut
www.matkahuolto.fi/fi/matka/aikataulut
Matkahuolto, tavaraliikenne
www.matkahuolto.fi/fi/pakettipalvelut_yrityksille
Raahen seudun yrityspalvelut
www.rsyp.fi
Kalajoen yrityspalvelukeskus
www.kalajoki.fi/yrityspalvelut
Yritysten yhteystietoja
www.lisaakauppaa.fi, www.partnerbook.fi

Elinkeinorakenne
Raahe–Kalajoki-talousalueen elinkeinoelämää
leimaavat suurteollisuus ja toisaalta vahva maatalous.
Alueella on yhteensä n. 3 000 yritystä, joiden kokoluokka vaihtelee merkittävästi. Alueen yrityksissä oli
v. 2011 yhteensä 9 200 työpaikkaa. Teollisuusyrityksiä
alueella on n. 300, ja työpaikkoja teollisuudessa on
n. 5 800.
Suurteollisuutta alueella edustaa mm. Rautaruukki Oyj:n terästehdas, joka on Euroopan johtavia erikoisteräksen ja teräsrakenteiden valmistajia. Tehdas
on toiminut Raahessa jo yli 50 vuotta. Rautaruukki
tuo osan käyttämistään raaka-aineista rautateitse
Venäjältä.
Talousalueella on useita korkeatasoisia konepajoja ja metallin alihankintayrityksiä sekä niihin liittyviä palveluja, suunnittelua ja automaatiota. Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelutoimistoja alueella on
n. 50. Rakentamiseen liittyviä yrityksiä on n. 300.
Suurin osa näistä on pienehköjä 1–20 työntekijää
työllistäviä yrityksiä. Pohjois-Suomessa maanrakennusyrityksiä on yli 260. (Tilastokeskus 2011).

Yritysten yhteystiedot
Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki
http://rsyp.owla.fi
Kalajoki, Merijärvi
http://yrityshaku.kalajoki.fi/haku
Yrityshakemistoja
www.lisaakauppaa.fi, www.partnerbook.fi
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Raahe–Kalajoki-talousalueen yritysten toimipisteiden
lukumäärä toimialoittain vuonna 2011
Maa-, metsä- ja kalatalous
Teollisuus ja kaivostoiminta
Infrapalvelut
Rakentaminen
Julkinen ja yksityinen palvelusektori
Yritykset yhteensä

1 095
262
24
315
1 459
3 155

Tilastokeskus 2013, toimipaikkarekisteri

Elinkeinojen kehittäminen ja
yritystoimintaa tukevat palvelut
Raahe–Kalajoki-talousalueen yritystoimintaa tukevia
palveluja antavat Raahen seudun yrityspalvelut
(RSYP) ja Kalajoen yrityspalvelukeskus.
RSYP:n ja Kalajoen asiantuntijoiden kautta yritykset saavat yhteyden kaikkiin tarvitsemiinsa viranomaispalveluihin, kuten TE-toimistoihin (liittyen
esimerkiksi työntekijöiden palkkaamiseen ja yrityskehitykseen), verottajaan ja lupaviranomaisiin.
Yrityspalvelukeskusten kautta paikkakunnalle tulevat
yritykset saavat myös tarvitsemansa yksityiset yrityskontaktit koskien esim. toimitilojen vuokrausta,
pankki-, vakuutus-, juristi-, tili- ja tilintarkastuspalveluja, liikenneyhteyksiä ja muita palveluja.
Raahe–Kalajoki-talousalueella on monipuolisia
teollisuus- ja toimitiloja yrityksille vuokrattavaksi
tai ostettavaksi. Tiloja on myös mahdollista rakentaa
teollisuutta varten kaavoitetuille tonteille. Pyhäjoella
Ollinmäen teollisuusalueella, n. 7 km:n päässä
Hanhikiveltä, on 72 ha alueella teollisuustontteja
vuokrattavaksi tai ostettavaksi. Raahessa, Kalajoella,
Siikajoella ja Merijärvellä on lisäksi runsaasti ostettavia ja vuokrattavia teollisuuskiinteistöjä.

Asuminen
Toimitilat
Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki
www.rsyp.fi/toimitilaporssi
Pyhäjoki
www.pyhajoki.fi/elinkeinot_ja_yrittaminen
Kalajoki
www.kalajoki.fi/toimitilat
Merijärvi
www.merijarvi.fi/fi/ajankohtaista
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Raahe–Kalajoki-talousalueella asukkaiden enemmistö asuu omistamissaan omakotitaloissa tai
huoneistoissa. Kuntien omistamia vuokra-asuntoja
on yhteensä lähes 3 100, joista n. 1 230 on rivitaloasuntoja ja n. 1 870 on kerrostaloasuntoja. Lisäksi
alueella on tarjolla yksityisten omistamia kalustettuja
vuokra-asuntoja, joiden tiedot löytyvät julkisista
asunnonvälitysportaaleista.

Raahe–Kalajoki-talousalue

Koulutus
Pyhäjoki
www.pyhajoki.fi/asuminen
Raahe
www.raahe.fi/asumispalvelut/vuokra-asunnot
Siikajoki
www.siikajoki.fi/vuokra-asunnot
Kalajoki
www.kalajoki.fi/asukas
Merijärvi
www.merijarvi.fi/fi/asuminen_ja_rakentaminen

Hotellikapasiteettia ja korkeatasoisia vapaa-ajan
asuntoja on eri puolilla aluetta. Kalajoen matkailukeskuksessa on n. 11 500 vuodepaikkaa hotelleissa ja
vapaa-ajan asunnoissa. Matkailukeskuksen vapaaajan asuntoja käytetään myös ympärivuotiseen
asumiseen. Raahen alueella on n. 600 vuodepaikkaa.
Näistä kaikista löytyy tiedot keskitetysti alueen yritys- ja matkailupalveluista.

Pyhäjoki
www.pyhajoki.fi/matkailu/majoituspaikat
Raahe
www.raahe.fi/matkailu/majoitus
Kalajoen matkailupalvelut
www.visitkalajoki.fi

Talousalueella on 28 päiväkotia. Peruskouluja on 38,
lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia 12 sekä korkeakoulutason koulutusta kahdessa oppilaitoksessa. Pyhäjoella lukio-opetuksessa painotetaan yrittäjyysnäkökulmaa. Kalajoella on opetusta myös englannin kielellä.
Raahen koulutuskuntayhtymä tarjoaa toisen asteen perus- ja lisäkoulutusta sekä siihen liittyvää työ-,
palvelu- ja kehittämistoimintaa. Raahen ammattiopistossa on valittavana kahdeksan eri alan linjaa, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopistossa on
valittavana neljä ja Ruukin maaseutuopistossa kaksi
eri koulutusohjelmaa. Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa opiskellaan kaupallisen alan perustutkintoja. Ammattikorkeakouluopetusta tarjoaa Oulun
ammattikorkeakoulu Oy:n tekniikan yksikön Raahen
kampus. Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus tarjoaa ammatillista aikuiskoulutusta sekä sitä
tukevaa muuta koulutusta ja asiantuntijapalveluja.
Asiakkaina ovat yksityishenkilöt, yritykset ja julkinen sektori.
Kalajoen ammattiopistossa on kuusi osastoa: matkailuosasto, vaatetusosasto, puuosasto, metalliosasto
ja rakennusosasto sekä aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut. Kalajoen Kristillinen Opisto tarjoaa ammatillista, ammatilliseen koulutukseen valmentavaa ja
yleissivistävää opetusta sekä kymmeniä lyhytkursseja
eri aloilta.
Omaehtoisia koulutus- ja sivistyspalveluja alueella
tarjoavat mm. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto,
Raahe-opisto, Kalajoen kansalaisopisto ja Jokihelmen
opisto Merijärvellä.
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Raahen ammattiopisto
www.raahenao.fi
Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto
www.lybecker.net
Ruukin maaseutuopisto
www.rmo.fi
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
www.rpkk.fi
Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
www.raahenaiku.fi
Raahe-opisto
www.raahe.fi/raaheopisto
Kalajoen ammattiopisto
www.jedu.fi/web/kalajoki/kalajoen-ammattiopisto
Kalajoen kansalaisopisto
www.kalajoki.fi/kansalaisopisto
Kalajoen Kristillinen Opisto
www.kkro.fi
Jokihelmen opisto
www.jokihelmenopisto.fi
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
www.oamk.fi

Vapaa-aika
Raahe–Kalajoki-talousalueella on vireää urheilu- ja
kulttuuritoimintaa. Suosittuja urheilulajeja ovat
suomalainen kansallislaji pesäpallo sekä talvella jääkiekko ja hiihto. Meri, saaristo sekä jokien ympäristö
tarjoavat hyvät mahdollisuudet luontoretkeilyyn,
veneilyyn, kalastukseen ja hiihtämiseen. Alueella on
kaksi golfkenttää, urheilu- ja tenniskenttiä, ratsastusmaneeseja sekä uimarantoja.
Pyhäjoella voi harrastaa monipuolista liikuntaa.
Kielosaaren liikuntapuistoon kuuluvat monitoimitalo, jäähalli sekä urheilu- ja tenniskenttä. Pyhäjoen
keskustassa on luonnonkaunis Kielosaari, jonka läpi

saaresta toiseen kulkee luontopolku nuotiopaikkoineen. Kielosaaressa on myös rantalentopallokenttä.
Rautiperän liikunta-alueella ovat pururadat, hiihtoladut
ja ampumahiihtorata. Kuntataajamassa on frisbeegolfrata, ampumarata ja Ollinmäellä ilma-aseiden
sisärata. Pyhäjoen kosket tarjoavat merelle saakka
hyvät kalastusmahdollisuudet. Tervon satama palvelee
vierasvenesatamana.
Paikkakunnalla on monenlaisia kulttuuripalveluita, kuten Pauhasalin tapahtumat, Annalan kotiseutumuseo, kesäteatteriesitykset ja taidenäyttelyt.
Pyhäjoen kirjastossa on asiakkaiden käytettävissä
sanomalehtien ja kirjojen lisäksi myös internetyhteyksin varustettuja tietokoneita.
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Raahe on vanha merikaupunki, jonka edustalla
on useita kymmeniä saaria, joiden reitit ovat hyvin
varusteltuja nuotiopaikkoineen. Monet kulttuuri- ja
liikuntatilat mahdollistavat harrastustoimintaa eri
muodoissa. Useat eri seurat sekä kunnalliset opistot
tarjoavat liikunnan ja kulttuurin lisäksi mahdollisuuden opiskella mm. kieliä ja erilaisia kädentaitoja.
Raahesalissa on tarjolla monipuolisia kulttuuritapahtumia. Asukkaille on harrastustoimintaa myös
kuoroissa, harrastajateattereissa tai tanssi- ja musiikkiryhmissä. Kesäisiä tapahtumia Raahessa ovat mm.
Pekanpäivät ja Rantajatsit.
Siikajoella on tarjolla monipuolisia liikuntapaikkoja, kirjastopalveluja ja kulttuuritapahtumia. Kun-

Raahe–Kalajoki-talousalue

nan alueella sijaitsee myös 18-reikäinen golfkenttä.
Ruukin kylällä toimii arvostettu hevosurheilukeskus,
jossa on myös ratsastuskoulu ja tilava maneesi. Kansalaisopistossa on tarjolla mm. musiikkiin, kuvataiteisiin ja kädentaitoihin liittyviä kursseja.
Merijärven kunnan pohjoisosassa, lähellä
Pyhäjoen rajaa, sijaitsee Ristivuoren liikunta-alue.
Ristivuorella on laskettelurinne hisseineen, lapsille
pulkkamäki, hiihtolatuja, kahvio ja välinevuokraamo
sekä makkaranpaistopaikka. Alueella on myös vuokrattava hirsimaja ja ampumarata. Lähellä Ristivuoren
liikunta-aluetta sijaitsee Pyhänkoski, joka tarjoaa
puitteet perhokalastuksen harrastamiselle.
Matkailukeskus
Kalajoen Hiekkasärkät on yksi Suomen suosituimmista matkailukeskuksista ja ainoa talousalueen
matkailukeskus, joka sijaitsee meren äärellä. Kalajoki
on kuuluisa hiekkarannoistaan ja merimaisemasta. Matkailukeskus tarjoaa useita mahdollisuuksia
vapaa-ajanviettoon, kuten 15 km pituisen hiekkarannan, kylpylän, golfkentän, vesipuiston, sauvakävelypuiston, murtomaahiihtoreitit, moottorikelkkareitistöt, purjelautailukeskuksen, Rahjan saariston ja
tapahtumia ympäri vuoden. Kalajoen matkailukeskuksessa on useita hotelleja ja ravintoloita, vapaa-ajan
asuntoja ja huoneistoja, leirintäalue sekä liikunta-,
hyvinvointi- ja ohjelmapalveluja.

Pyhäjoki
www.pyhajoki.fi/vapaa-aika
Raahe
www.raahe.fi/matkailu
Siikajoki
www.siikajoki.fi/liikuntapaikat
Kalajoki
www.visitkalajoki.fi
www.kalajoki.fi/tapahtumat
Merijärvi
www.merijarvi.fi/fi/liikunta_ja_ulkoilu

Kalajoen
kansainvälinen
matkailukeskus
www.visitkalajoki.fi
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Oulun talousalue

Oulun talousalue
Yli 65-vuotiaat

Oulun talousalueeseen kuuluvat Oulu ja sen lähikunnat. Yhteensä talousalueella on n. 250 000 asukasta. Oulu on innovatiivinen teollisuus-, palvelu- ja
koulutuskaupunki, jolla on hyvät maantieteelliset
yhteydet koko Suomeen ja Barentsin alueelle. Oulu on
profiloitumassa pohjoisen Skandinavian pääkaupungiksi. Merkittävässä osassa on tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä yritysten välinen tiivis yhteistyö.

0–14-vuotiaat

13 %

21 %

15–64-vuotiaat

66 %
Oulun talousalueen väestön ikärakenne
vuonna 2012
Tilastokeskus 2013

Oulun talousalueen kunnat ja väestö
Väkiluku*
190 847
986
16 383
6 613
8 948
2 059
9 432
9 574

Yhteensä

244 842

www-sivut
www.ouka.fi
www.hailuoto.fi
www.kempele.fi
www.tyrnava.fi
www.muhos.fi
www.lumijoki.fi
www.liminka.fi
www.ii.fi

Korkea-aste

Perusaste

32 %

26 %

Keskiaste

42 %
* 1.1.2013

Kunta
Oulu
Hailuoto
Kempele
Tyrnävä
Muhos
Lumijoki
Liminka
Ii

Oulun talousalueen yli 15-vuotiaiden
koulutustaso vuonna 2011
Tilastokeskus 2013, StatFin
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Oulun alueella on Euroopan nuorin ikärakenne:
väestöstä alle 15-vuotiaita on n. 21 %. Maahanmuuttajatausta on n. 6 600 asukkaalla. Suurin kansallisuusryhmä on venäläiset.

Oulun talousalueen kunnat

Saavutettavuus

Simo

Kemi

E8

Ii

Pudasjärvi
4

E75
Hailuoto

Oulu
Kempele
Lumijoki

Raahe

E8

Siikajoki

Hanhikivi
Pyhäjoki
Vihanti

Pohjakartta 1:1 milj. © MML 2013

8

Liminka

Tyrnävä

Muhos

Utajärvi

E75
0

10

20

30 km

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 2013

Vaala

Tieverkko
Oulu sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla,
meren rannalla rautateiden ja valtateiden risteyksessä.
Valtatietä E75/8 pitkin Hanhikivelle on matkaa 96 km,
Kokkolaan 204 km, Turkuun 620 km ja valtatie E75:tä
pitkin Helsinkiin 607 km. Itään Kajaaniin on matkaa
valtatie 22:ta pitkin 180 km. Pohjoiseen Rovaniemelle
matkaa on 207 km valtatietä E75 pitkin.
Satamat
Oulun satama on Perämeren johtava metsäteollisuus- ja suuryksikkösatama. Oritkarin,
Nuottasaaren ja Vihreäsaaren satamat palvelevat
asiakkaita ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena
päivänä. Sataman kautta kuljetetaan metsäteollisuuden raaka-aineita ja tuotteita, kuten paperia,
selluloosaa sekä sahatavaraa, irtolasteja, kappaletavaraa, kontteja ja perävaunuja. Satamassa käsitellään

myös raskasnosto- ja projektilasteja. Oulun satama
on Perämeren suurin konttisatama. Satamista on
viikoittaiset linjaliikenneyhteydet, ro-ro-aluksilla ja
konttifeedereillä, useisiin Keski-Euroopan satamiin. Muut merikuljetusyhteydet ovat Englantiin ja
Välimerelle.
Satamassa asiakkaita palvelee useita globaaleja
huolintaliikkeitä ja operaattoreita. Operaattorit
tarjoavat myös varastointi- ja kontituspalveluja. Satamasta on hyvät yhteydet valtateille 4 ja 8. Satamasta
ja satamavarastoista on myös raideyhteys suoraan
pääradalle ja sitä kautta Venäjälle. Käytettävissä on
myös vapaavarasto, johon otetaan varastoitavaksi
EU:n ulkopuolisista maista tulevia tai niihin lähteviä
tullaamattomia tavaroita. Tullin Oulun toimipiste
sijaitsee sataman välittömässä läheisyydessä.

Oulun satama
www.ouluport.com

Rautatieliikenne
Rautatieliikenne kulkee päärataa pitkin Helsinkiin.
Päivittäisiä henkilöjunavuoroja on useita, ja tavaraliikenne pääradalla on hyvin vilkas. Pohjoiseen
rautatieliikenne jatkuu Rovaniemelle ja Kemijärvelle
saakka ja itään Vartiuksen rajanylityspaikan kautta
Venäjälle.

Henkilöliikenteen aikataulut
www.vr.fi/fi/index/aikataulut.html

Port of Oulu
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Oulun talousalue

Junaliikenne Suomen ja Venäjän välillä
www.vr.fi/fi/index/junaliput/venajanjunaliput.html

Tavaraliikenteen puolella VR tuottaa kotimaiselle ja
kansainväliselle teollisuudelle ja kaupalle massatavarakuljetuksia sekä varastointipalveluja.

Tavaraliikenne
www.vrtranspoint.fi

Lentoasemat
Oulun kansainvälinen lentoasema on Suomen toiseksi
vilkkain. Vuonna 2011 laajennettu ja täysin uudistettu asema palvelee nykyisin yli miljoonaa matkustajaa
vuodessa. Lentoasemalle liikennöi useita eri lentoyhtiöitä. Oulusta on tätä nykyä suorat lentoyhteydet
Helsinkiin, Tukholmaan, Alicanteen ja Teneriffalle.
Oulusta on arkipäivisin keskimäärin 10–20 lähtevää
ja saapuvaa lentoa, joista suurin osa Helsinkiin. Lento
Helsinkiin kestää n. 55 min. Sieltä eteenpäin on erittäin
hyvät yhteydet eri puolille maailmaa: erityisesti Eurooppaan ja Aasiaan menevät reitit ovat vilkkaita.

Autorahti ja muut logistiikkapalvelut
Lähellä Oulun Oritkarin satamaa sijaitsee Oritkarin
logistiikkakeskus. Keskuksen 20 hehtaarin alueella sijaitsevat mm. rekkajunien kuormausalueet raiteineen
ja varusteineen sekä kuormaus- ja varastointikenttineen. Terminaalialueelle johtavat raiteet on osittain
sähköistetty siten, että Oulusta etelään lähtevät rekkajunat voidaan ajaa suoraan Oulun tavararatapihan
läpi ja edelleen määränpäähänsä.
Paikallinen linja-autoliikenne on alueella vilkasta.
Myös kaukoliikenne toimii hyvin: esimerkiksi Helsinkiin menee arkipäivisin 10 pikavuoroa, Raaheen
14 vuoroa ja Kokkolaan 7 vuoroa. Linja-autoliikenteen aikataulut ja yhteydet löytyvät Matkahuollon
sivuilta. Tietoa alueella toimivista logistiikka-yrityksistä voi tiedustella paikallisesta yrityspalvelukeskuksesta, BusinessOulusta.

Matkahuolto, henkilöliikenteen aikataulut
www.matkahuolto.fi/fi/matka/aikataulut
Matkahuolto, tavaraliikenne
www.matkahuolto.fi/fi/pakettipalvelut_yrityksille
BusinessOulu
www.businessoulu.com/fi/yrityshakemisto
Yrityshakemistoja
www.lisaakauppaa.fi, www.partnerbook.fi

Oulun lentoasema
www.finavia.fi/fi/oulu
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Elinkeinorakenne
Oulun talousalueella on monipuolinen teollisuus- ja
palvelurakenne. Yhteensä eri toimialojen yritysten
toimipaikkoja oli v. 2011 yhteensä 11 747. Työpaikkoja, julkinen sektori mukaan lukien, oli yhteensä
97 500. (Oulun kaupunki 2013, ennakkoarvio).
Alueen elinkeinorakenne on palveluvaltainen: mm.
kaupan alan liikevaihto v. 2012 oli yli 3 mrd. €
ja henkilöstöä alalla oli 8 900. Yrityspalveluyrityksiä
oli talousalueella 1 250, mikä sisältää mm. ohjelmisto- ja tietopalveluyritykset, insinööri- ja arkkitehtitoimistot, laki- ja kirjanpitopalvelut. Kuljetus- ja
logistiikka-alan yrityksiä alueella on yhteensä 815.
Teollisuuden vahvoja aloja ovat paperin- ja selluntuotanto, elintarviketeollisuus, metallinjalostus eri
muodoissa, kemian tuotteet sekä raakapuun jalostus.
Merkittävä osa Oulun talousalueen teollisuustuotannosta päätyy vientiin. Yhteensä teollisuuden liikevaihto v. 2012 oli 4,9 mrd. €. Työntekijöitä teollisuudessa vuonna 2012 oli 10 900 henkeä.
Oulun talousalueella on myös vahvaa suunnitteluja insinööriosaamista. Oulun talousalueella on n. 1 400
rakennusalan yritystä, joista n. 750 on erikoistunutta
rakennustoimintaa (esim. LVI- ja sähkötöihin). Maa- ja
vesirakennusyrityksiä on 50 ja talonrakennusyrityksiä
600. Alueella toimivat kaikki Suomen suurimmat rakennusyritykset. Lisäksi alueella on merkittävä määrä
pieniä paikallisia rakentamiseen liittyviä yrityksiä.
(Tilastokeskus 2012). Oulussa toimii aktiivisesti n. 420
teollisuuden suunnittelu- ja kunnossapitoyritystä,
jotka työllistävät yhteensä n. 2 000 henkeä. Yritysten
yhteinen liikevaihto on n. 270 milj. €.

Oulun talousalueen yritysten toimipaikkojen
lukumäärä toimialoittain vuonna 2011
Maa-, metsä- ja kalatalous
Teollisuus ja kaivostoiminta
Infrapalvelut
Rakentaminen
Julkinen ja yksityinen palvelusektori
Yritykset yhteensä

1 073
722
84
1 392
8 476
11 747
Tilastokeskus 2013

Oulun talousalueen yritysten toimipaikkojen määrä,
liikevaihto ja henkilöstö vuonna 2011
Yritysten toimipaikkoja
Yritysten liikevaihto yhteensä
Henkilöstö

(1 000 €)

11 747
12 731 034
57 955

Tilastokeskus 2013, toimipaikkarekisteri

Oulun talousalueen vahvin ICT-erikoistumisala
on matkapuhelinverkkojen tukiasemien sekä langattomien teknologioiden suunnittelu ja tukiasemien
valmistus. Lisäksi Oulu on tunnettu erityisesti Nokian
matkapuhelimien, mobiilipalveluiden ja ylläpidon
suunnittelusta ja sen luomasta vahvasta alihankintaverkostosta. Oulussa on kokonaisvaltaista osaamista
koko ICT-alalla, mm. radioverkoissa, kompleksisissa
arkkitehtuureissa, päätelaitesuunnittelussa sekä niiden
ohjelmistoissa ja käytettävyydessä. Teollisuuden tarpeisiin räätälöidyissä ICT-ratkaisuissa on merkittävää
potentiaalia myös suurhankkeissa toimiville yrityksille.
Oulun keskustassa ja useissa julkisissa palvelupisteissä on kaikille käyttäjille avoin langaton laajakaistaverkko, PanOULU.

Elinkeinojen kehittäminen ja
yritystoimintaa tukevat palvelut
BusinessOulu vastaa talousalueen yritysten toimintaa tukevista elinkeinopalveluista yhteistyössä
talousalueensa kuntien elinkeinopalveluiden kanssa.
BusinessOulu keskittyy toiminnassaan yrittäjyyden
edistämiseen tavoitteenaan uusien työpaikkojen
syntyminen ja alueelle suuntautuvien investointien
kasvu. BusinessOulu edistää myös suurhankkeiden,
kuten Fennovoiman rakentamisprojektin, toteutusta.
BusinessOulun sijoittumispalvelut auttavat
kaikenkokoisia yrityksiä, jotka haluavat sijoittua
Ouluun. Sijoittumispalveluissa varmistetaan myös
yritysten ja niiden henkilöstön tarvitsemien palvelujen saatavuus. Toimintatapa tukee konkreettisen
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yhteistyön rakentamista. Oulu onkin tunnettu toimivasta yhteistyöstä yksityisen ja julkisen sektorin sekä
tutkimuslaitosten välillä.
Oulun kaupunki tarjoaa erilaisia tontteja sekä
elinkeinoelämän että asumisen tarpeisiin. Kiinteistövälitysyhtiöillä on runsaasti teollisuustiloja ja toimistoja
tarjolla vuokrattavaksi tai ostettavaksi.

Oulun kaupungin tonttipalveluista vastaa
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/tontit
Oulun alueen teollisuuskiinteistöt ja yritystontit
www.businessoulu.com/fi/toimitilat-ja-yritystontit.html

Oulun talousalue

AirportCity Oulu
Suomen toiseksi vilkkaimman lentoaseman ansiosta
AirportCity on sekä kansallisen että kansainvälisen
lentoliikenteen portti Ouluun ja laajemmin koko
Pohjois-Suomeen. Alueen yrityskanta keskittyy pääasiassa toimisto- ja teknologia-alalle. AirportCityn
alueelle sijoittuu lentoasematoimintaa tukevaa ja
palvelevaa yritystoimintaa sekä toimintoja, joita
lentoaseman läheisyys hyödyttää.
Yrityksille AirportCitysssä on monenlaisia toimitiloja aina pääkonttoritasoisiin toimistotiloihin asti.
Tarjolla on myös vapaita yritystontteja uutta toimitilarakentamista varten.

Lisätietoja
www.businessoulu.com/media/tiedostot/yritystontit/
airportcity_esite_webmed.pdf

PILOT Business Park
- Vuokratiloja 5 000 m2
- Rakennusoikeutta
28 500 m2

AVIATOR
- Rakennusoikeutta
13 000 m2

Asuminen
Oulun talousalue on voimakkaasti kasvava ja kehittyvä seutu. Asuntokunnista yli puolet asui vuonna 2011
omistusasunnossa, joista lähes 40 % oli omakotitaloja. Kerrostaloasuntoja alueella on yli 51 000. (Tilastokeskus 2012).
Oulun seudulla on tarjolla monipuolisia vaihtoehtoja erimuotoiseen asumiseen. Valtion tukemia
vuokra-asuntoja on n. 17 700 ja asumisoikeusasuntoja
n. 1 700. Yhteensä kuntien ja kaupunkien omistamia
vuokra-asuntoja on 7 369. Oulun kaupungin asuntovuokraustoiminta on keskitetty Sivakka-konserniin,
joka omistaa ja hallinnoi 7 956 asuntoa. Opiskelijaasuntojen suurin hallinnoija on PSOAS, jolla on
yhteensä lähes 5 300 asuntoa.

AEROPORTTI
- Vuokratiloja 5 000 m2
- Rakennusoikeutta
17 500 m2

PROVENTIA
- Rakennusoikeutta
15 000 m2

VIHILUOTO
- Rakennusoikeutta
22 500 m2

Yrityskehitysalueet

Rahtikuljetusten
kehittämisalue

OULU AIRPORT
Oulun lentoasema

AirportCity Oulu
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Oulun kaupungin asunnot, Sivakka
www.oulunsivakka.fi
Opiskelija-asunnot, PSOAS
www.psoas.fi
Oulun seudun julkisrahoitteisia vuokra-asuntoja
Oulun seudun vuokra-asuntoyhtiöt
www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/
vuokra-asunnot

Yksityisten vuokranantajien asuntoja on talousalueella runsaasti. Myytäviä asuntoja välittävät
paikalliset ja valtakunnalliset kiinteistövälitysyritykset ja asunnonvälittäjät. Lisätietoja toimijoista voi
tiedustella BusinessOulun yhteyshenkilöltä. Katso
yhteystiedot talousalueittain oppaan lopusta sivuilta
56–57.
Hotellimajoitusta löytyy talousalueelta eniten
Oulusta, jossa on 12 korkeatasoista hotellia ja runsaasti muuta majoitustilaa. Yhteensä alueella on yli
500 majoitusyritystä ja lähes 600 kahvilaa ja
ravintolaa.

Alueen tarjonta ja yhteystiedot
www.visitoulu.fi
www.businessoulu.com/fi/kokousjarjestajille

Koulutus

koulutusyksikössä opiskelee 11 300 nuorta. (Oulun
kaupunki 2013). Oulun seudun ammattikorkeakoulu
(OAMK) tarjoaa käytännönläheistä korkeakouluopetusta. Koulutuksen painoalat ovat internet ja ICT,
energia ja ympäristö, terveys ja hyvinvointi sekä
luovat alat. Opiskelijoita on yhteensä n. 9 000.

Oulussa on n. 50 000 oppilasta tai opiskelijaa esikoululaisista aikuisopiskelijoihin. Oulussa voi opiskella
myös englannin kielellä leikkikouluikäisestä tohtoriksi saakka.

Oulun seudun ammattiopisto
www.osao.fi
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
www.oamk.fi

Infopaketti koulutuksesta ja opiskelusta
www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/etusivu

Varhaiskasvatusta tarjoaa n. 100 kunnallista ja 50
yksityistä päiväkotia. Päiväkodeissa on englannin ja
ruotsinkieliset yksiköt sekä saamen-, ruotsin- ja saksankieliset ryhmät. Esikouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille on tarjolla valmistavaa opetusta
ja kolme monikulttuurista opetusryhmää.
Oulussa on kuvataiteen, liikunnan ja musiikin
erikoisluokkia peruskoulun kolmannelta luokalta
lukioon saakka. Peruskouluja on 52. Lukioita Oulussa
on 13, joiden lisäksi on steinerkoulu ja ruotsinkielinen lukio. Oulun Lyseon lukiossa voi suorittaa
kansainvälisen yliopilastutkinnon eli International
Baccalaureate -ohjelman. Suomessa IB Diploma antaa
yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Lukio-opintoja voi
opiskella myös verkko-opintoina eLukiossa.
Oulu International School
Oulu International School (OIS) on yksi International
Baccalaureate -järjestön kouluista, joita on n. 150
eri maassa, yhteensä 3670. Oulun kansainvälinen
koulu on Oulun kaupungin omistama oppilaitos,
joka tarjoaa peruskoulutasoista koulutusta (luokat

1–9) Oulun alueen kansainväliselle yhteisölle. Koulun
opetusohjelmina ovat International Baccalaureate
-järjestön Primary Years Programme (alaluokat 1–4)
ja Middle Years Programme (yläluokat 5–9).
Koulun opetuskieli on englanti. Koulu on avoin
kaikille. Kielitasoa testaavat valintakokeet järjestetään vuosittain helmikuussa. Tällä hetkellä koulussa
on n. 300 oppilasta eri puolilta maailmaa ja opettajia
on lähes kolmekymmentä.

Oulu International School
www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/
kansainvalinen-koulu

Ammatillista peruskoulutusta järjestetään kuudessa
ammatillisessa oppilaitoksessa. Laajin tarjonta on
Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO), jonka 12
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Oulun yliopisto
Oulun yliopisto on monitieteinen ja kansainvälinen.
Oulun yliopisto profiloituu neljälle painoalalle, jotka
ovat biotieteet ja terveys, informaatioteknologia, kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus sekä ympäristö,
luonnonvarat ja materiaalit. Sen koulutus- ja tutkimusyhteisöön kuuluu n. 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää. Tiedekuntia on yhdeksän, koulutusohjelmia 50.
Oulun yliopisto on aktiivinen yhteistyökumppani.
Yliopiston kautta on mahdollista löytää osaavia työntekijöitä, asiantuntijoita, apua tutkimusongelmien
ratkaisemiseen, tiloja, tutkimuslaitteita ja täydennyskoulutusta. Ydinenergiatekniikan täydennyskoulutus
on aloitettu yhdessä Lappeenrannan teknillisen
yliopiston ja alan muiden toimijoiden kanssa.

Oulun yliopisto
www.oulu.fi/yliopisto

Oulun talousalue

Vapaa-aika
Oulun talousalueen vapaa-ajan palvelujen tarjonta on
runsasta ja monipuolista. Alueella on mahdollisuus
nauttia luonnosta esimerkiksi Suomen arvokkaimman lintuveden, Liminganlahden, lintutorneilla tai
Koitelin koskella. Hailuodon kansallismaisema sijaitsee vain lyhyen lauttamatkan päässä mantereesta.
Liikuntaharrastukset ja matkailu
Oulu on tunnettu pyöräilykaupunki, jossa pyöräilyreittejä on yli 700 km. Alueella toimii reilut kymmenen liikuntahallia, neljä jäähallia ja neljä uimahallia.
Urheilua voi harrastaa n. 250 urheiluseurassa. Ulkoliikuntapaikkoja on kymmeniä: palloilu- ja urheilukenttiä, kuntopolkuja ja uimarantoja. Nallikari on
Pohjois-Suomen suurin ja suosituin kansainvälinen
matkailukeskus. Se sijaitsee Oulun luonnonkauniissa
Hietasaaressa vain kivenheiton päässä keskustasta.
Nallikarin tunnusmerkkinä on kilometrin pituinen hiekkaranta, mutta ympäristöä toiminnalle on
meren rannan lisäksi muuallakin – ympäri vuoden.
Kesällä voi pelata rantatennistä tai -lentopalloa,
minigolfia, käydä poniratsastuksella Hietasaaren
Ponipihassa tai opetella leijasurffausta. Nallikarin
Talvikylä tarjoaa monipuolista tekemistä koko perheelle tuubimäestä rekiajeluihin ja hankilentopalloon.
Nallisport tarjoaa monipuoliset palloilulajiharrastukset sisäurheiluun.
Virpiniemen virkistys- ja urheilukeskus tarjoaa
monipuolisen liikunta-alueen. Alueella on erinomainen ulkoliikuntaympäristö ja liikuntaopiston
palvelut, valtakunnallista tunnustusta saanut golf-

kenttä, merkittävä eläinurheiluharrastajien ympäristö, leirintäalue sekä venesatama ja vierassatama.
Virpiniemessä voi harrastaa liikuntaa monipuolisesti
ympäri vuoden, talvella esimerkiksi lumikenkäilyä,
mäenlaskua, hankijalkapalloa, hankifrisbeetä sekä
hiihtoa ja kesällä mm. palloilulajeja, frisbeegolfia ja
yleisurheilulajeja. Talvella suosittuja liikuntamuotoja
ovat mm. luistelu, hiihto ja avantouinti. Raksilan urheilukeskuksessa voi myös seurata SM-tason urheilua
uimahallissa, jäähallissa, tekojääkentällä, pesäpallostadionilla ja Ouluhallissa.
Kulttuuripalvelut
Teatteria tarjoavat Oulun kaupunginteatteri, Työväen
teatteri ja useat harrastajateatterit. Musiikkia tarjoavat
tapahtumat ja toimijat, kuten Qstock, Elojazz, Mieskuoro Huutajat, Ilmakitaransoiton MM-kisat ja Oulun
Sinfoniaorkesteri. Taidetta on Oulun taidemuseossa,
Pohjois-Pohjanmaan museossa ja yksityisissä taidegallerioissa. Kulttuuria tarjoavat myös tanssiesitykset, kulttuuritalo Valve ja kirjastopalvelut, joita on alueella 30.
Ostokset
Oulun keskusta tarjoaa kansainvälistä ja paikallista designia kadunvarsien putiikeissa ja kävelykatu
Rotuaarilla, joka on myös paikallisten kohtauspaikka.
Torirannan kauppahalli, kauppatori sekä kahvilat tarjoavat paikallisia makuelämyksiä. Kauppakeskuksia
löytyy myös ympäri Oulua.
Ravintolat
Oulun ravintoloissa on suosikkiketjujen, kansainvälisten makujen (esim. venäläinen, italialainen,
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kreikkalainen ja japanilainen keittiö) ja paikallisen
keittiön edustajia. Oulussa on myös ravintoloita, jotka
tarjoavat luomu- ja lähiruokaa.
Monikulttuurikeskus Villa Victor
Villa Victor tarjoaa toimintaa niin Oulussa asuville
ulkomaalaistaustaisille asukkaille kuin kantaväestölle. Toimintoihin kuuluvat mm. eritasoiset suomen
kielen kurssit, infotilaisuudet tärkeistä päivittäiseen
elämään liittyvistä aiheista sekä kansainväliset kulttuuri- ja teematapahtumat.

Oulu Guide -opas matkailijoille
www.issuu.com/businessoulu
Welcome to Oulu -opas ulkomaalaisille
www.issuu.com/businessoulu
Infopankki – perustietoa
maahanmuuttajille Oulusta
www.infopankki.fi/fi/oulu
Monikulttuurikeskus Villa Victor
www.ouka.fi/oulu/villavictor
Oulun kulttuuripalvelut
www.ouka.fi/oulu/kulttuuri-ja-kirjastot
www.ouka.fi/tapahtumat
Liikuntapaikat
www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu
Tapahtumat
www.visitoulu.fi
Lisätiedot
www.businessoulu.com
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Ylivieskan talousalue

Ylivieskan talousalueella asuu yli 30 000 asukasta.
Asukkaista n. 61 % on työikäisiä. Alle 15-vuotiaiden
osuus on n. 22 %. Maahanmuuttotaustaisia asukkaita
on n. 240.

Yli 65-vuotiaat

0–14-vuotiaat

17 %

Ylivieskan talousalueen kunnat

22 %

Hanhikivi

61 %
Ylivieskan talousalueen väestön
ikärakenne vuonna 2012

Ylivieskan talousalueen
kunnat ja väestö
Kunta
Ylivieska
Alavieska
Sievi
Oulainen
Yhteensä

Väkiluku
14 533
2761
5 241
7 847
30 382

www-sivut
www.ylivieska.fi
www.alavieska.fi
www.sievi.fi
www.oulainen.fi

Kalajoki

Tilastokeskus 2013, StatFin

8

Vihanti

E75
Siikalatva

Merijärvi

Oulainen

Alavieska

E8

Tyrnävä

Raahe

Pyhäjoki

15–64-vuotiaat

Liminka

Siikajoki

Pulkkila

4

Haapavesi

Ylivieska
27

Kannus

Korkea-aste

34 %

Haapajärvi

Toholampi

unupyy

27

45 %
Ylivieskan talousalueen yli 15-vuotiaiden
koulutustaso vuonna 2011
Tilastokeskus 2013
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ijärvi

Veteli

Pyhäjärvi

Reisjärvi

Kaustinen

Keskiaste

Kärsäm

Sievi

Perusaste

21 %

28

Nivala

28

Halsua

Pohjakartta 1:1 milj. © MML 2013
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Kinnula

Saavutettavuus
Tieverkko
Ylivieskan talousalue on sekä teiden että rautatien
solmukohta. Ylivieskan ja Hanhikiven välille on
olemassa useita reittivaihtoehtoja. Valtateitä 27 ja 8
kulkeva reitti, jota erikoiskuljetukset voivat käyttää,
on 81 km pitkä. Matka-aika on n. 65 min. Oulaisista
matka Hanhikivelle (tiet 787 ja 7890) on 52 km ja
matka-aika n. 45 min.
Etäisyys Ylivieskasta Ouluun on 128 km valtatie
86:ta pitkin, Kalajoelle 40 km valtatie 27:ää pitkin ja
Kokkolaan 80 km.
Rautatieliikenne
Ylivieskasta lähtee etelä-pohjoissuuntien lisäksi rata
kohti itää, Vartiuksen rajanylityspaikalle. Etelään
mentäessä erkanee Riihimäeltä rata kohti Kaakkois-Suomea ja Pietaria. Raideliikenteen tehokkuus
nousee pääradan kunnostuksen valmistuttua v. 2017.
Matka-ajan Ylivieskasta Helsinkiin arvioidaan tuolloin olevan alle neljä tuntia. Oulainen on Hanhikiveä
lähinnä oleva rautatieasema.

Tavaraliikenteen puolella VR tuottaa kotimaiselle ja
kansainväliselle teollisuudelle ja kaupalle massatavarakuljetuksia sekä varastointipalveluja.

Tavaraliikenne
www.vrtranspoint.fi

Lentoasemat
Lähimmät lentoasemat sijaitsevat Oulussa ja Kokkolassa. Molemmille lentoasemille on Ylivieskasta n. 90
minuutin ajomatka.

Kokkola-Pietarsaaren lentoasema
www.finavia.fi/fi/kokkola-pietarsaari
Oulun lentoasema
www.finavia.fi/fi/oulu

Henkilöliikenteen aikataulut
www.vr.fi/fi/index/aikataulut.html
Junaliikenne Suomen ja Venäjän välillä
www.vr.fi/fi/index/junaliput/
venajanjunaliput.html
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Autorahti ja muut logistiikkapalvelut
Tieverkosto on kattava. Valtatie 86 on pohjois-eteläsuuntainen väylä, joka erkanee valtatiestä 8 Limingassa ja jatkuu Ylivieskaan saakka. Alueen halki kulkee
länsi-itäsuunnassa Kalajoelta Iisalmeen johtava
valtatie 27, joka risteää valtatie E75:n kanssa Pyhäjärvellä. Kokkolasta Kajaaniin menevä valtatie 28 kulkee
Ylivieskan kautta. Linja-autoliikenteen aikataulut ja
yhteydet löytyvät Matkahuollon sivuilta.
Talousalueella toimii 155 rahti- ja logistiikka-alan
yritystä. Tietoa alueella toimivista logistiikka-yrityksistä voi tiedustella seutukuntayhdistyksestä ja
paikallisista yrityspalvelukeskuksista, joiden yhteystiedot ovat sivulla 57.

Matkahuolto, henkilöliikenteen aikataulut
www.matkahuolto.fi/fi/matka/aikataulut
Matkahuolto, tavaraliikenne
www.matkahuolto.fi/fi/pakettipalvelut_yrityksille
Ylivieskan seutukuntayhdistys
www.ysk.fi
Ylivieskan teknologiakylä YTEK
www.ytek.info
Oulaisten Yrityspalvelukeskus
www.oulainen.fi/elinkeinot_ja_yrittaminen
Alavieskan Yrityspalvelut
www.alavieska.fi
Sievin Teollisuuspuisto Oy
www.sievi.fi
Yrityshakemistoja
www.lisaakauppaa.fi, www.partnerbook.fi

Ylivieskan talousalue

Elinkeinorakenne
Talousalue on merkittävä kaupan ja palvelujen keskus omalla seudullaan. Se palvelee n. 80 000 hengen
markkina-aluetta. Ylivieskan kaupungin työssäkäyvistä henkilöistä n. 75 % työskentelee kaupan
ja palvelujen sektoreilla. Kauppojen yhteenlaskettu
pinta-ala on Ylivieskassa n. 160 000 m2. Useiden
tavaratalojen lisäksi löytyy runsaasti erikoistavarakauppoja, mm. autoliikkeitä. Alueella on myös monipuolista konepajateollisuutta ja teräsrakenteisiin
liittyviä tuotantolaitoksia. Yritysten toimipaikkojen

Ylivieskan alueen yritysten toimipaikkojen,
liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärä vuonna 2011
Yritysten toimipaikkoja
Yritysten liikevaihto yhteensä
Henkilöstö

(1 000 €)

2 065
1 270 721
7 637

Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri 2013. TOL 2008

Ylivieskan talousalueen yritysten
lukumäärä toimialoittain vuonna 2011
Maa-, metsä- ja kalatalous
Teollisuus ja kaivostoiminta
Infrapalvelut
Rakentaminen
Julkinen ja yksityinen palvelusektori

652
152
16
211
1 034

lukumäärä alueella on n. 2 000. Näistä teollisuusyrityksiä on n. 170 ja rakennusalan yrityksiä n. 210.
Yritystoimintaa palvelevien insinööri- ja arkkitehtiyritysten lukumäärä on n. 30. Taloushallinto-,
konsultointi- ja ohjelmistoyritysten määrä on n. 100.
Elinkeinojen kehittäminen ja
yritystoimintaa tukevat palvelut
Ylivieskan talousalueella kuntien aluekehitysorganisaationa toimii Ylivieskan seutukuntayhdistys. Tietoja
alueen palveluista, toimitiloista ja yrityksistä saa
seutukuntayhdistykseltä ja kuntien yrityspalveluorganisaatioista. Ylivieskan talousalueella on vuokrattavia
tai ostettavia teollisuustiloja n. 30 000 m2. Esimerkiksi
Oulaisissa valtatie 86:n ja rautatien läheisyydessä on
tarjolla teollisuustiloja 12 kohteessa yhteensä 19 000 m2.

Ylivieskan seutukuntayhdistys
www.ysk.fi
Oulaisten Yrityspalvelukeskus
www.oulainen.fi/elinkeinot_ja_yrittaminen
Ylivieskan teknologiakylä YTEK
www.ytek.info
Alavieskan Yrityspalvelut
www.alavieska.fi
Sievin Teollisuuspuisto Oy
www.sievi.fi

Tilastokeskus 2013
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Asuminen
Ylivieskan talousalueella on vuonna 2013 kuntien
omistamia vuokra-asuntoja 1 418. Niistä suurin
osa on rivitaloasuntoja. Asuntojen vuokraaminen
tapahtuu kuntien www-sivujen kautta. Hotellitasoista
majoitusta alueelta löytyy n. 200 vuodepaikkaa. Myös
muuta majoitustilaa on runsaasti tarjolla.

Ylivieska
www.ylivieskanvuokraasunnot.fi
Oulainen
www.oulainen.fi/vuokra-asunnot
Alavieska
www.alavieska.fi/vuokra-asunnot
Sievi
www.sievi.fi

Koulutus
Ylivieskan talousalueella on 11 päiväkotia. Peruskouluja on yhteensä 23. Lukioita ja keskiasteen kouluja on
yhteensä viisi.
Oulaisissa toimii Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n
terveysalan yksikkö sekä Oulaisten ammattiopisto.
Ylivieskassa toimii Centria ammattikorkeakoulu, jossa
opiskelee n. 3 000 opiskelijaa viidellä eri koulutusalalla,

jotka ovat tekniikka, liiketalous, sosiaali- ja terveysala,
humanistinen ja kasvatusala sekä kulttuuriala. Lisäksi
Ylivieskassa tarjotaan englanninkielistä Industrial
Management -koulutusohjelmaa.
Ylivieskassa toimii myös Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopisto, joka tarjoaa avointa yliopisto-opetusta
ja ammatillista täydennyskoulutusta. Raudaskylän
kristillinen opisto tarjoaa useita koulutus- ja ammattilinjoja monella eri koulutustasolla.
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Vapaa-aika
Talousalueella on sekä liikuntapainotteista että
musiikkiin liittyvää vapaa-ajan tarjontaa. Alueella on
useita liikunta-, uima- ja jäähalleja sekä tasokkaita
ratsastusmaneeseja. Musiikkiharrastusmahdollisuuksia tarjoavat kaikki alueen kunnat. Luonnossa liikkuminen, lenkkeily, metsästys ja hiihto ovat alueen
pääharrastuksia.
Ylivieskan alueella on mahdollista opiskella ja harrastaa kädentaitoja mm. kansalaisopistoissa sekä musiikkiopistoissa. Taide- ja viihdetapahtumien alueellinen kulttuurikeskus on Ylivieskatalo Akustiikka.
Kesätapahtumia on tarjolla moneen makuun, mm.
kesäteatteria, Sun Pampas -festivaali sekä suosittu
Kauppojen yö -tapahtuma Ylivieskassa. Huhmarkallion ulkoilualueella on hiihtolatuja, vaellusreittejä,
kiipeilymahdollisuus sekä kesäisin kartingrata.
Finland Festivals -musiikkitapahtumiin kuuluva
Oulaisten Musiikkiviikot on monipuolinen ja tasokas
konserttisarja, joka lumoaa tuhannet kuulijat vuosittain loka-marraskuun vaihteessa.

Ylivieskan talousalue

Tämän lisäksi Oulaisissa pidetään vuosittain
valtakunnalliset Weteraanikonepäivät.
Sievissä on Louekallion laskettelukeskus, jossa
on kolme rinnettä, half pipe ja kaksi hissiä. Kesäisiä
kulttuuri- ja liikunta-tapahtumia järjestetään mm.
Sievi-viikoilla.
Alavieskan keskustassa sijaitsee Anttilanrannan
virkistysalue Kalajoen rannalla, missä on mahdollisuus retkeilyyn ja kalastukseen. Pappilanniemessä
voi patikoida jokirantaa kiertävää Filippuksen polkua
pitkin. Pappilanniemen maastossa on myös Alavieskan Virin frisbeegolfrata. Petäjälammen alueella
Someronkylällä on mahdollisuus retkeillä ja patikoida
yhdyspolkua Lumikurun ulkoliikuntakeskukseen.

Lisätietoa
vapaa-ajan
palveluista on
kuntien
www-sivuilla.

48

49

Kokkola–Pietarsaaritalousalue

Kokkola–Pietarsaari-talousalue

Yli 65-vuotiaat

talousalueen kunnat ja väestö
Kunta
Väkiluku*
www-sivut
Kokkola
46 773
www.kokkola.fi
Kaustinen
4 304
www.kaustinen.fi
Kannus
5 736
www.kannus.fi
19 680
www.pietarsaari.fi
Pietarsaari
Toholampi
3 426
www.toholampi.fi
835
www.lestijarvi.fi
Lestijärvi
1 248
www.halsua.fi
Halsua
Veteli
3 382
www.veteli.fi
Perho
2 923
www.perho.com
6 666
www.kronoby.fi
Kruunupyy
Luoto
4 966
www.larsmo.fi
Pedersöre
10 940
www.pedersore.fi
Uusikaarlepyy 7 531
www.uusikaarlepyy.fi
yhteensä
118 393

19 %

0–14-vuotiaat

19 %

15–64-vuotiaat

62 %
Kokkola–Pietarsaari-talousalueen
väestön ikärakenne vuonna 2012
Tilastokeskus 2013

Korkea-aste
* 1.1.2013

Kokkola–Pietarsaari-talousalueella (Kokkolan,
Kaustisen ja Pietarsaaren seutukunnat) on n. 120 000
asukasta. Talousaluetta leimaa monipuolisesti jakautunut teollisuus ja vahva yrittäjähenkisyys. Alueella
on pitkät perinteet viennin parissa: alue on Suomen
suurin viejä väkilukuun suhteutettuna (vienti €/
asukas). Etäisyys Kokkolasta Hanhikivelle on valtatie
8:aa pitkin 108 km ja matka-aika on 85 min.
Alueen väestöstä n. 37 % on ruotsinkielisiä, mikä
vahvistaa alueen monikulttuurisuutta. Asukkaista
maahanmuuttajataustaisia on 3 760, joista suurimmat ryhmät muodostavat ruotsalaiset, virolaiset ja
venäläiset. Työikäisten osuus väestöstä on alueella n.
62 %. Väestön koulutustausta on hyvä: työikäisestä
väestöstä keskiasteen koulutuksen on saanut 41 %.
Korkea-asteen koulutuksen saaneita työikäisistä on
n. 23 %.

23 %

Perusaste

36 %

Keskiaste

41 %
Kokkola–Pietarsaari-talousalueen yli
15-vuotiaiden koulutustaso vuonna 2011
Tilastokeskus 2013
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Kokkola–Pietarsaari-talousalueen kunnat
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Kivijä

Tieverkko
Kokkola sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla
meren rannassa pääväylien, valtateiden ja rautatien
risteyskohdassa. Valtatie 8:aa pitkin pohjoiseen
matkaa Ouluun on 200 km, etelään Turkuun 436 km.
Valtatie 28 vie itään Kajaaniin, jonne matkaa on 247 km.
Valtatie 13 vie Jyväskylään ja Lappeenrantaan.
Satamat
Kokkolan satama on Suomen neljänneksi suurin
satama, kolmanneksi suurin vientitonneissa laskettuna. Kokkolan satama on Merenkurkun ja Perämeren
ainoa syväsatama ja palvelee asiakkaitaan tehokkaasti
vuoden ympäri. Satamasta on suora raideyhteys pääradalle ja sitä kautta mm. Venäjälle, jonne lähetetään
ja josta saapuu satamaan päivittäin useita kontti- ja
malmikuljetuksia. Suorat maantieyhteydet valtatie 8:lle
on uusittu 2000-luvulla.
Syväsatamaan voi liikennöidä suoraan Panamax
80 000 DWT -luokan laivoilla. Kantasatamassa käsitellään pääasiassa kappaletavaraa. Käytettävissä on
myös Euroopan suurin joka sään terminaali (AWT)
sekä nesteiden käsittelyyn tarvittava infrastruktuuri mm. teollisuuskemikaaleille ja öljytuotteille.
Satama-alueelta (Syväsatama, Kantasatama, Hopeakiven satama) on säännöllisiä liikenneyhteyksiä mm.
Pohjois-Afrikkaan ja säännöllistä konttiliikennettä
Eurooppaan, mm. Antwerpeniin.
Sataman välittömässä läheisyydessä sijaitsee
teollisuusalue Kokkola Industrial Park (KIP), jonka
alueella toimii mm. Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemian keskittymä.

51

Pietarsaaren satamassa tehokas tavarankäsittely
on avainasemassa. Laiturikapasiteetti, syvempi väylä
ja uudet satamakentät ovat merkittävässä asemassa
kustannustehokkaassa lastinkäsittelyssä ja alueen
logistiikan kehittämisessä. Tärkeimmät sataman
kautta kulkevat tuotteet ovat selluloosa, sahatavara
ja paperi. Pääasialliset tuontitavarat ovat massapuu,
hake, puutavara, öljy, mineraalituotteet ja kemikaalit.
Satamassa käsitellään myös raskasnosto- ja projektilasteja. Pietarsaaren satamaan valmistuu vuonna
2015 uusi kulkusyvyydeltään 11 metrin syväväylä ja
yli kahdeksan hehtaaria uutta satamakenttäaluetta.
Satamaan on raideyhteys pääradalta. Pietarsaaren
satama palvelee asiakkaitaan ympärivuorokautisesti
vuoden jokaisena päivänä.

Kokkolan satama
www.portofkokkola.fi
Kokkola Industrial Park
www.kip.fi
Pietarsaaren satama
www.portofpietarsaari.fi

Kokkola–Pietarsaaritalousalue

Rautatieliikenne
Kokkolan rautatieasema sijaitsee kaupungissa, lähellä
valtatie 8:aa. Henkilöliikenteessä liikennöi sekä
pohjoiseen että etelään päivittäin n. 15 junavuoroa.
Matka Helsingistä Kokkolaan Pendolinolla kestää
vajaat neljä tuntia. Linja-autoasema sijaitsee aivan
rautatieaseman tuntumassa.

Henkilöliikenteen aikataulut
www.vr.fi/fi/index/aikataulut.html
Junaliikenne Suomen ja Venäjän välillä
www.vr.fi/fi/index/junaliput/venajanjunaliput.html

Tavaraliikenteen puolella VR tuottaa kotimaiselle ja
kansainväliselle teollisuudelle ja kaupalle massatavarakuljetuksia sekä varastointipalveluja.

Tavaraliikenne
www.vrtranspoint.fi

Lentoasemat
Kokkola-Pietarsaaren kansainvälinen lentoasema
sijaitsee 19 km päässä Kokkolasta. Lentoasemalta on
keskimäärin neljä päivittäistä lähtöä Helsinkiin sekä
päivittäiset lennot Tukholmaan. Viikoittain suoria
lentoja on myös Luulajaan sekä tilausvuoroja etelän lomakohteisiin. Lentoasemalla on myös rahtiliikennettä.
Matka-aika lentoasemalta Hanhikivelle on n. 100 min.

Elinkeinorakenne
Kokkola-Pietarsaaren lentoasema
www.finavia.fi/fi/kokkola-pietarsaari

Autorahti ja muut logistiikkapalvelut
Alueella on logistiikka-alan yrityksiä, kuljetusliikkeitä ja kuriiripalveluyrityksiä yhteensä n. 300. Logistiikka-alan toimijoista useat toimivat Pohjoismaiden
ja Euroopan laajuisesti ja kuuluvat alansa suurimpien
joukkoon Suomessa. Linja-autoliikenteen aikataulut
ja yhteydet löytyvät Matkahuollon sivuilta. Tietoa
alueella toimivista logistiikkayrityksistä voi tiedustella paikallisista kehitysyhtiöistä, KOSEKista ja
Concordiasta.

Matkahuolto, henkilöliikenteen aikataulut
www.matkahuolto.fi/fi/matka/aikataulut
Matkahuolto, tavaraliikenne
www.matkahuolto.fi/fi/pakettipalvelut_yrityksille
Kokkolanseudun kehitys Oy
www.kosek.fi
Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia
www.concordia.jakobstad.fi
Yrityshakemistoja
www.lisaakauppaa.fi, www.partnerbook.fi

Kokkola–Pietarsaari-talousaluetta leimaa hyvin monipuolisesti jakautunut teollisuus. Alueella sijaitsee mm.
Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, kaivosteollisuuden klusteri
sekä maailman suurin biopolttoainevoimalaitos.
Suuryrityksiä alueella on mm. kemian- ja paperinjalostusteollisuudessa sekä metalli- ja konepajateollisuudessa. Alueelta löytyy Suomen suurin veneteollisuuden sekä turkistalouden keskittymä, runsaasti
mekaanista puunjalostusta, useita talotehtaita, vahvaa
elintarviketeollisuutta, lukuisia logistiikka-alan toimijoita sekä ohjelmistoalan yrityksiä. Viennin osuus
kaikesta kaupasta on huomattava.
Palvelujen osuus korostuu Kokkolassa, joka on
vahvan maaseudun ympäröimä kaupan, koulutuksen
ja julkisen sektorin palvelujen keskus. Teollisuusyrityksiä alueella on yhteensä n. 850.
Yritysten liiketoimintaa palvelevia yrityksiä on
n. 500, joista insinööri- ja arkkitehtipalveluja tarjoavia
yrityksiä on n. 100. Teollisuudenaloista eniten
yrityksiä on metalli- ja konepajateollisuudessa.
Liikevaihdolla mitattuna suurin teollisuudenala on
kemianteollisuus.
Elinkeinojen kehittäminen ja
yritystoimintaa tukevat palvelut
Kokkolan seudulla yritysten toimintaa tukevista elinkeinopalveluista vastaa Kokkolanseudun kehitys Oy
KOSEK yhdessä Keski-Pohjanmaan kuntien muiden
elinkeinotoimijoiden kanssa. Pietarsaaren seudulla
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Kokkola–Pietarsaari-talousalueen yritysten
toimipaikkojen lukumäärä toimialoittain vuonna 2011
Maa-, metsä- ja kalatalous
Teollisuus ja kaivostoiminta
Infrapalvelut
Rakentaminen
Julkinen ja yksityinen palvelusektori

2 775
780
77
882
4 321

Tilastokeskus 2013, toimipaikkarekisteri

Kokkola–Pietarsaari-talousalueen yritysten toimipaikkojen määrä, henkilöstö ja liikevaihto vuonna 2011
Yritysten toimipaikkoja
Henkilöstö
Yritysten liikevaihto yhteensä

(1 000€)

8 826
31 167
6 897 268

Tilastokeskus 2013, toimipaikkarekisteri

elinkeinopalveluista vastaa Pietarsaaren seudun
Kehittämisyhtiö Concordia.
Kehitysyhtiöiden ja elinkeinotoimijoiden kautta
yrittäjät voivat hakea tietoa toimitiloista, teollisuustonteista, virastojen ja yritysten yhteystiedoista sekä
päästä mukaan kansainvälisiin yritysverkostoihin ja
yritysten toimintoja kehittäviin hankkeisiin. Alueelta
on myös tarjolla runsaasti toimitiloja ja kaavoitettuja
teollisuustontteja.
KOSEK ja Concordia auttavat kaikkia yrityksiä,
jotka haluavat sijoittua talousalueelle. Yhteistyössä
koko talousalueen kesken edistetään yritysten mahdollisuuksia kasvaa, siirtyä uusille markkina-alueille
sekä osallistua esimerkiksi Hanhikiven kaltaisiin
suurhankkeisiin. Hyvä yhteistyö Kokkolan suurteolli-

suusalue KIP:n, kaupunkien, KOSEKin ja Concordian
kesken tuo vuosittain mukanaan merkittäviä tuotantokapasiteetti-investointeja alueelle. Esimerkiksi
v. 2012 investointeja tehtiin n. 200 milj. €.
Lisätietoja saa paikallisilta yrityspalvelukeskuksilta, joiden yhteystiedot ovat sivulla 57.

Kokkolanseudun kehitys Oy KOSEK
www.kosek.fi
Kaustisen seutukunta Kase
www.kase.fi
Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia
www.concordia.jakobstad.fi

53

Asuminen
Kokkola–Pietarsaari-talousalueella on lähes 5 400 kuntien omistamaa vuokra-asuntoa. Asuntojen vuokrausta
hoidetaan kuntien kautta. Hotelli- ja motellimajoitusta
alueelta löytyy n. 500 vuodepaikkaa. Hyvätasoisia
hotelleja on sekä Kokkolassa että Pietarsaaressa. Ravintoloita ja kahviloita alueella on yli 100.

Kokkola
www.kokkola.fi/asuminen
Pietarsaari
www.pietarsaari.fi

Kokkola–Pietarsaaritalousalue

Koulutus
Kokkola–Pietarsaari-alueella on yhteensä 104 päiväkotia ja esikoulua. Peruskouluja on 99, joista osa on
ruotsinkielisiä. Kansainvälisyyskasvatus aloitetaan jo
peruskoulussa.
Alueella on sekä suomen- että ruotsinkielisiä
lukioita, joita on yhteensä 14. Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa painotetaan eri oppiaineita ja myös
yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Aikuislukio vastaa
yhdistelmäopintojen ja ammattilukion lukio-opinnoista sekä etälukiotoiminnasta.
Ammatillista perusopetusta järjestävät Yrkeskolan
Optima, Yrkesakademin i Österbotten sekä KeskiPohjanmaan koulutuskuntayhtymä, joiden koulutustarjonnassa alueen pääelinkeinot ovat vahvasti
painotettuina.
Korkeakouluopetusta tarjoaa kaksi koulutusorganisaatiota koko alueella. Kokkolassa, Pietarsaaressa

Vapaa-aika
ja Ylivieskassa toimiva Centria ammattikorkeakoulu
on monialainen korkeakoulu, jonka koulutuskielinä
ovat suomi, ruotsi ja englanti. Centria kouluttaa sekä
ammattikorkeakoulututkintoon että ylempään korkeakoulututkintoon mm. tekniikan ja liiketalouden
alalla sekä sosiaali- ja terveysaloilla.
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa annetaan sekä ylempään korkeakoulututkintoon että
tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta, tehdään
tieteellistä tutkimusta ja järjestetään monipuolista yliopistollista aikuiskoulutusta mm. soveltavan
kemian, informaatioteknologian, kauppatieteiden ja
terveydenhoidon aloilla. Koulutusorganisaatiot ovat
vahvasti mukana lukuisissa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja projekteissa.
Yritysten lisäksi myös koulutuskentässä tehdään
vahvasti yhteistyötä alueen kehittämisen eteen. Esimerkiksi prosessi- ja kemianteollisuuden alalla yhden
kadun varrella Kokkolassa voi opiskella alaa opistotasosta lähtien ammattikorkeakoulututkintoon ja
aina tohtoriksi saakka. Tutkimus- ja tuotekehityspuolten laboratoriot eri koululaitoksissa tukevat vahvasti sekä toisiaan että suoraan alueen yrityselämän
kehitystä tieteen ja teknologiakehityksen keinoin.
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Kokkola on viehättävä merenrantakaupunki.
Neristan, vanha puutalokaupunginosa, tarjoaa sekä
kulttuuritapahtumia että persoonallisia kahvi-, ruoka- ja kauppapaikkoja.
Pietarsaari on vanha merenratakaupunki, jossa on
paljon historiallisia puistoja ja puutarhoja. Kaupungissa on myös runsaasti pieniä kahviloita, pikkukauppoja ja kulttuuritapahtumia.
Alueella on monta kiinnostavaa vierailukohdetta.
7 Sillan Saaristo voitti vuonna 2013 Suomalaisen
matkailupalkinnon kiinnostavin kotimainen kohde
-sarjassa. Myös Kokkolan ulkosaaristossa sijaitseva
Tankarin majakkasaari on vierailemisen arvoinen.
M/S Jenny kuljettaa matkailijoita sekä Tankariin että
Kokkolan ja Pietarsaaren välillä.
Alueiden luontolähtöinen matkailutarjonta sisältää runsaasti erilaisia vaellus- ja melontareittejä sekä
kalastusmahdollisuuksia. Niitä on mm. Lestijoen ja
Perhojoen puhtaissa jokivarsimaisemissa järjestetyillä
retkipaikoilla. Salamajärven kansallispuisto Perhossa
on metsäpeurojen asuttamia erämaamaisemia.
Kulttuuripalvelut
Kulttuuritarjonta on monipuolista koko alueella.
Alueella toimii Kokkolan kaupunginteatteri, KeskiPohjanmaan kamariorkesteri, osin harrastajapohjaisia orkestereita sekä useita harrastaja- ja kesäteattereita. Kuvataiteen saralla alueelta löytyy lukuisia
gallerioita, museoita sekä näyttelyitä. Vuosittain
järjestetään lukuisia erilaisia musiikkitapahtumia,
kuten Kaustinen Folk Music Festival, Kokkolan
Venetsialaiset, Pietarsaaren Jaakon Päivät, Lohtajan

Kirkkomusiikkijuhlat, Kokkolan Oopperatalvi ja
Talviharmonikka sekä Mustakari in Memories.
Kaksikielinen väestö tuo oman lisänsä alueen kulttuuritarjontaan erilaisine vapaa-aikaan ja musiikkiin
liittyvine tapahtumineen ja perinteineen.
Liikuntaharrastukset
Meri ja luonto ovat oleellinen osa alueen vapaa-ajan
toimintoja. Purjehdus ja veneily ovat suosittuja
harrastuksia. Alueella on runsaasti liikuntapaikkoja,
ulkokenttiä, sisäliikuntatiloja, vesiliikunta- ja virkistyspaikkoja, maastoliikuntapaikkoja ja laadukkaat
golfkentät. Kokkolan VesiVeijari ja Kannuksen KitinVapari tarjoavat uinti- ja kylpyläpalveluja. Hiekkarantoja on mm. Kokkolassa ja Lohtajalla.
Urheilutoiminta
Urheilu on arvostettua, ja alueella pelataan menestyksekkäästi SM-tasolla mm. jalkapalloa ja lentopalloa.
Muita alueen suosittuja lajeja ovat pesäpallo, jääkiekko, salibandy, uinti ja autourheilu. Juniorityötä tehdään pitkäjänteisesti ja laajasti: esimerkiksi Suomen
toiseksi suurin juniorijalkapallotapahtuma Kokkola
Cup kerää paikkakunnalle vuosittain joukkueita jopa
15 maasta.

Kokkola
www.visitkokkola.fi
Pietarsaari
www.pietarsaari.fi
www.pietarsaarenseutu.fi
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Hanhikivi

Yhteystiedot
Raahe–Kalajoki-talousalue
Pyhäjoen kunta
Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki
Kunnan kehittäminen
Matti Soronen, kunnanjohtaja
matti.soronen@pyhajoki.fi
+358 40 359 6001
Yritykset
Jyri Laakso, kehittämisasiamies
jyri.laakso@pyhajoki.fi
+358 40 359 6007
Alueen palvelut ja viranomaisyhteistyö
Helena Sydänmetsä
helena.sydanmetsa@pyhajoki.fi
+358 40 359 6008
Raahen seudun yrityspalvelut
Rantakatu 8D, 92100 Raahe
Yritykset
Pekka Peltomäki, projektipäällikkö
pekka.peltomaki@raahe.fi
+358 40 830 3013

Yritystoiminnan kehittäminen
Risto Pietilä, elinkeinojohtaja
risto.pietila@raahe.fi
+358 44 439 3291
Raahen seutukunnan kehittämiskeskus
Rantakatu 8D, 92100 Raahe
Alueen palvelut ja viranomaisyhteistyö
Salla Korhonen, pääsihteeri
salla.korhonen@raahe.fi
+358 40 830 3190
Alueen kehittäminen
Lauri Laajala, johtaja
lauri.laajala@raahe.fi
+358 44 439 4357
Kalajoen yrityspalvelukeskus
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
Yritykset
Miia Himanka, elinkeinojohtaja
miia.himanka@kalajoki.fi
+358 44 469 1246
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Siikajoen kunta
Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki
Yritykset
Arja Lappalainen, kehityspäällikkö
arja.lappalainen@siikajoki.fi
+358 40 315 6214
Merijärven kunta
Kunnantie 1, 86220 Merijärvi
Alueen palvelut
Kari Jokela, kunnanjohtaja
kari.jokela@merijarvi.fi
+358 44 477 6202

Oulun talousalue
BusinessOulu
Tietotie 2, 90460 Oulunsalo, AirportCity Oulu
Alueen kehittäminen
Juha Ala-Mursula, elinkeinojohtaja
juha.ala-mursula@businessoulu.com
+358 40 559 7020
Yritykset ja sijoittumispalvelut
Jouni Kähkönen, yhteyspäällikkö
jouni.kahkonen@businessoulu.com
+358 44 703 1320
Alueen palvelut ja viranomaisyhteistyö
Heini Malm, sijoittumisasiantuntija
heini.malm@businessoulu.com
+358 40 773 8414
Oulu10, palvelupiste
ja matkailuneuvonta
Torikatu 10, Oulu
Oulun kaupungin keskitetty asiakaspalvelu
tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikista
Oulun kaupungin palveluista suomeksi ja
englanniksi uusille oululaisille ja asukkaille.
Matkailuneuvonnasta saa mm. karttoja, esitteitä,
lomakkeita, bussiaikatauluja ja tietoa koko
Pohjois-Suomen matkailukohteista.

Ylivieskan talousalue
Ylivieskan seutukunta
Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska
Yritykset
Sirpa Nevanperä, kehitysinsinööri
sirpa.nevanpera@ysk.fi
+358 40 842 0704
Alueen kehittäminen
Timo Kiema, seutujohtaja
timo.kiema@ysk.fi
+358 50 590 8044
Teknologiakylä YTEK Oy
Vierimaantie 5, 84101 Ylivieska
Ari Mickos, yritysasiamies
ari.mickos@ylivieska.fi
+358 44 410 6462
Alavieska
Pappilantie 1, 85200 Alavieska
Tapio Rasmus, kehityspäällikkö
tapio.rasmus@alavieska.fi
+358 44 539 5208
Sievin Teollisuuspuisto
Tuomo Vähäsarja, toimitusjohtaja
tuomo.vahasarja@sievi.fi
+358 44 479 320
Oulaisten Yrityspalvelukeskus
Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen
Jarmo Soinsaari, kehitysjohtaja
jarmo.soinsaari@oulainen.fi
+358 44 479 3208
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Kokkolan talousalue
Kokkolanseudun Kehitys Oy
Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola
Yritykset
Jukka Oravainen, projektijohtaja
jukka.oravainen@kosek.fi
+358 40 778 4262
Alueen kehittäminen
Jonne Sandberg, kehitysjohtaja
jonne.sandberg@kosek.fi
+358 44 780 9093
Pietarsaaren seudun
Kehittämisyhtiö Concordia
Koulukatu 25–27 C, 68600 Pietarsaari
Kari Myllymäki, projektijohtaja
kari.myllymaki@concordia.jakobstad.fi
+358 400 123 630
Kaustisen seutukunta Kase
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi
Petri Jylhä, kehittämisjohtaja
petri.jylha@kase.fi
+358 50 551 3030
Kannuksen kaupunki
Asematie 1, 69100 Kannus
Anne Pesola, kehitysjohtaja
anne.pesola@kannus.fi
+358 44 474 5237

Julkaisija
Hanhikivi-yhteyshanke

