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Ylivieska kasvaa – oikeasti
Alueensa kasvukeskus 
Ylivieskassa on vetovoimaa. Ylivieska on 
poikkeuksellinen kaupunki seutukaupunkien 
joukossa, se tutkitusti kasvaa ja kehittyy. 
 
Ylivieska antaa kasvulle hyvät eväät. Se on 
vireä ja energinen mutta samalla turvalli-
nen ”pienisuuri” kaupunki alueensa ympä-
ryskuntien keskuksena sekä maanteiden ja 
rautateiden solmukohtana.

Ylivieska tekee systemaattisesti työtä, jotta 
jo nyt 100 000 ihmisen markkina-alue jat-
kaa kasvuaan.

Tutkittua kasvua 
Suomessa on 29 toiminnallisesti merkittävää 
kaupunkiseutua. Määrä on vähentynyt kuu-
della viimeisen kahdenkymmen vuoden aika-
na. Samalla merkittävien kaupunkiseutujen 
joukkoon on kuitenkin noussut yksi uusi: 
Ylivieskan seutu. 
(MDI 2019: Kaupunkiverkkotutkimus.) 

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kaupun-
gin väkiluku on vuonna 2040 noin 18 000, 
3 000 enemmän kuin nyt, vuonna 2020. Myös 
työpaikkojen kasvuennuste on hyvä: tavoite 
on, että vuoteen 2030 mennessä kaupungissa 
on 1 000 uutta työpaikkaa.

Ylivieskan väkiluvun kasvuprosent-
ti vuoteen 2040 mennessä Tilasto-
keskuksen ennusteen mukaan.+18%

https://www.ylivieska.fi/
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Ylivieska tarjoaa
teollisuusyrittäjälle 
oivat mahdollisuudet
Kasvun veturit 
Meillä on hyvä yrittää. Ylivieskassa on tiheä teollisuuden verkosto, jonka erikoisosaa-
misalueita moni alueen yritys hyödyntää.  Verkostoitumalla alueen muiden yritysten 
kanssa voi kasvaa pienemmällä suhdannevaihtelu- ja investointiriskillä. Osaavaa työ-
voimaa koulutetaan eri oppilaitoksissa. Rakennus- ja rakennustuoteteollisuus ja me-
talliteollisuus on alueella erityisen vahvaa. Verkostoidu ja liity joukkoon! 

Isoja ja pieniä toimijoita 
Alueella toimii usean toimialan teollisuutta. Ruukki, Alutec, Et-listat, Maler, Bet-Ker, 
Ylivieskan Tiili, Premec ja monet muut suuret ja pienemmät teollisuusyritykset ovat 
alueen kasvun vetureita. Lue lisää yrityksistä ja löydä oma kasvun raiteesi. 

alutec.fi   |   betker.fi   |   recion.fi   |   etlistat.fi   |   kaarto.fi   |   maler.fi   |   premec.fi   |   nordec.fi

Lue lisää

 esimerkiksi

 näistä Yli-

vieskan alueen 

teollisuus-

yrityksistä!

Teollisuuden toimialojen työ-
paikkojen lisäys Ylivieskassa 
2010-2015.+13,3%

https://www.ylivieska.fi/
https://www.alutec.fi/alutec-oy
https://www.betker.fi/
https://recion.fi/
https://www.etlistat.fi/
https://www.kaarto.fi/kaarron-rakennus-oy
https://maler.fi/
https://premec.fi/
https://nordec.com/
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alutec.fi   |   betker.fi   |   recion.fi   |   etlistat.fi   |   kaarto.fi   |   maler.fi   |   premec.fi   |   nordec.fi
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Ylivieskan monipuolisen teollisuuden 
verkoston etuja voi hyödyntää 

suunnittelussa ja alihankinnassa.

https://www.ylivieska.fi/
https://nordec.com/
https://www.alutec.fi/alutec-oy
https://www.betker.fi/
https://recion.fi/
https://www.etlistat.fi/
https://www.kaarto.fi/kaarron-rakennus-oy
https://maler.fi/
https://premec.fi/
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alutec.fi   |   betker.fi   |   recion.fi   |   etlistat.fi   |   kaarto.fi   |   maler.fi   |   premec.fi   |   nordec.fi
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Mikko Kaarto
toimitusjohtaja

Kaarron Rakennus Oy

On hienoa rakentaa
jotain ihmisille tärkeää.

Oli se koulu, kerrostaloyksiö 
– tai tämä kotikylän kirkko.  

Kaarron Rakennus Oy on toiminut Ylivieskassa vuodesta 1979 lähtien, tulokse-
na satoja asuntoja ja lukuisia julkisia rakennuksia. Vuoden Yrittäjä 2013. 

LISÄÄ YRITYSTARINOITA YLIVIESKASTA 

https://www.ylivieska.fi/
https://nordec.com/
https://www.alutec.fi/alutec-oy
https://www.betker.fi/
https://recion.fi/
https://www.etlistat.fi/
https://www.kaarto.fi/kaarron-rakennus-oy
https://maler.fi/
https://premec.fi/
https://ytek.fi/yritystarinat/
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Kaupoista Ylivieska
tunnetaan
Tutkimusten mukaan Ylivieska tunnetaan parhaiten kaupoistaan. Meillä on kaup-
pakeskittymä, johon ihmisiä tulee ostoksille yllättävän kaukaa. Eikä ihme, meiltä 
löytyy suuren kaupungin valikoima palveluja ja erilaisia tapahtumia, kuten kuu-
luisat Ryskypäivät ja 20 000 vierasta houkutteleva Kauppojen yö. Ylivieskasta 
löytyy kauppakeskuksia, lukemattomia autoliikkeitä, huonekaluliikkeitä, vaa-
teliikkeitä sekä erikois- ja päivittäistavaraliikkeitä. Keskustan erikoisliikkeet ja 
päivittäistavaraliikkeet palvelevat kehittyvässä ja ilmettään uudistavassa kes-
kustassa.  

Ylivieska on kauppa- ja 
palvelukeskus, joka on 
kasvanut yli  100 000 ih-
misen markkina-alueeksi.100000

karkkainen.fi   |   ryskypaivat.fi   |   10plus.fi   |   haggman.fi   |   trendo.fi   |   pikkuveli.fi   |   fysiomotion.fi   |   keyframe.fi   |   aigroup.fi

Lue lisää

 esimerkiksi

 näistä Yli-

vieskan alueen 

kaupoista ja

palveluista!

https://www.ylivieska.fi/
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/
https://ryskypaivat.fi/
https://www.10plus.fi/
https://www.haggman.fi/
https://www.trendo.fi/
https://pikkuveli.fi/
https://www.fysiomotion.fi/
https://keyframe.fi/
https://www.aigroup.fi/
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karkkainen.fi   |   ryskypaivat.fi   |   10plus.fi   |   haggman.fi   |   trendo.fi   |   pikkuveli.fi   |   fysiomotion.fi   |   keyframe.fi   |   aigroup.fi
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Ylivieskassa on mm. neljä kauppakeskusta, 
23 ravintolaa ja kahvilaa, 27 autoliikettä, 
kolme sisustusliikettä, neljä kuntosalia...
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https://www.ylivieska.fi/
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/
https://ryskypaivat.fi/
https://www.10plus.fi/
https://www.haggman.fi/
https://www.trendo.fi/
https://pikkuveli.fi/
https://www.fysiomotion.fi/
https://keyframe.fi/
https://www.aigroup.fi/
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Jaakko Niemelä
valo- ja videokuvaaja

Keyframe Oy

 Sijainniltaan Ylivieska on 
loistava – täältä on 

helppoa lähteä keikoille 
mihin suuntaan vain.  

Yrittäjä vuodesta 2019. Web-ympäristössä tapahtuvan kaupallisen 360°-pa-
noraamakuvauksen ja virtuaalikuvauksen pioneeri. Toimialueena koko Suomi.

LISÄÄ YRITYSTARINOITA YLIVIESKASTA 

karkkainen.fi   |   ryskypaivat.fi   |   10plus.fi   |   haggman.fi   |   trendo.fi   |   pikkuveli.fi   |   fysiomotion.fi   |   keyframe.fi   |   aigroup.fi
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https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/
https://ryskypaivat.fi/
https://www.10plus.fi/
https://www.haggman.fi/
https://www.trendo.fi/
https://pikkuveli.fi/
https://www.fysiomotion.fi/
https://keyframe.fi/
https://www.aigroup.fi/
https://ytek.fi/yritystarinat/
https://www.ylivieska.fi/
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Sirkka-Liisa Kinnunen
yrittäjä

TerraNova Ay / Sisustus Trendo

Ylivieskan vetovoima 
tunnetaan, joten tänne tullaan 

ostoksille kaukaakin.  

Sisustus Trendo on vuonna 2009 perustettu sisustussuunnittelutoimisto ja – 
myymälä. Tarjoaa sisustuspalveluja yksityisiin sekä julkisiin tiloihin. Suunnit-
telee ja toimittaa kohteen laatat, lattiamateriaalit, tapetit ja muut pintama-
teriaalit sekä kaikki koriste- ja sisustustuotteet, tekstiilit ja huonekalut.

LISÄÄ YRITYSTARINOITA YLIVIESKASTA 

karkkainen.fi   |   ryskypaivat.fi   |   10plus.fi   |   haggman.fi   |   trendo.fi   |   pikkuveli.fi   |   fysiomotion.fi   |   keyframe.fi   |   aigroup.fi
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https://www.ylivieska.fi/
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/
https://ryskypaivat.fi/
https://www.10plus.fi/
https://www.haggman.fi/
https://www.trendo.fi/
https://pikkuveli.fi/
https://www.fysiomotion.fi/
https://keyframe.fi/
https://www.aigroup.fi/
https://ytek.fi/yritystarinat/
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Pekka Kinnunen
toimitusjohtaja

Oy Audioimport Group Ab

Me teemme tätä into-
himosta ja takaamme, että 
Ylivieskasta kuuluu, ja lujaa.  

Oy Audioimport Group Ab on toiminut Ylivieskassa vuodesta 2004. Kuuluu 
Suomen johtaviin autohifialan maahantuonti- ja tukkuliikkeisiin. Vie tuotteita yli 
20 maahan. Lukuisia autohifikilpailujen Suomen- ja Euroopan mestaruuksia.

LISÄÄ YRITYSTARINOITA YLIVIESKASTA 

karkkainen.fi   |   ryskypaivat.fi   |   10plus.fi   |   haggman.fi   |   trendo.fi   |   pikkuveli.fi   |   fysiomotion.fi   |   keyframe.fi   |   aigroup.fi

Lue lisää

 esimerkiksi

 näistä Yli-

vieskan alueen 

kaupoista ja

palveluista!

https://www.ylivieska.fi/
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/
https://ryskypaivat.fi/
https://www.10plus.fi/
https://www.haggman.fi/
https://www.trendo.fi/
https://pikkuveli.fi/
https://www.fysiomotion.fi/
https://keyframe.fi/
https://www.aigroup.fi/
https://ytek.fi/yritystarinat/
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Janne Tolonen
toimitusjohtaja

Autoliike Kymppiplus Oy

Kun asiakas ostaa 
toisenkin autonsa täältä, 

tietää tehneensä jotain oikein.  

Kymppiplus on vuonna 2005 perustettu vaihtoautojen erikoisliike. Ylivieskan 
toimipisteessä toimii autojen vuokraus, huolto, peltikorjaus, maalaus ja fik-
saus, uusimpana myös katsastus. Yrityksellä on liikkeet myös Kokkolassa, 
Lempäälässä ja Vantaalla.

LISÄÄ YRITYSTARINOITA YLIVIESKASTA 

karkkainen.fi   |   ryskypaivat.fi   |   10plus.fi   |   haggman.fi   |   trendo.fi   |   pikkuveli.fi   |   fysiomotion.fi   |   keyframe.fi   |   aigroup.fi
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https://www.ylivieska.fi/
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/
https://ryskypaivat.fi/
https://www.10plus.fi/
https://www.haggman.fi/
https://www.trendo.fi/
https://pikkuveli.fi/
https://www.fysiomotion.fi/
https://keyframe.fi/
https://www.aigroup.fi/
https://ytek.fi/yritystarinat/
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Lähes kaikki 
tiet tuovat 
Ylivieskaan
Ylivieskan sijainti on yksi kasvun salaisuuk-
sista. Kaupunkimme sijaitsee rautatien 
varrella valtateiden risteyksessä. Lähin sa-
tama on 50 km:n ja lähin lentokenttä 100 
km:n päässä. Meiltä pääsee sujuvasti joka 
ilmansuuntaan – ja joka ilmansuunnasta 
meille. Tämä on etu myös yritykselle: mat-
kat voi taittaa näppärästi junalla samalla 
työskennellen. 

Fennovoiman rakenteilla olevaan 
Hanhikiven ydinvoimalaan.

60km

Oulun lentokenttä

126km

Kalajoen satama

52km

Kokkolan satama 

84km
Kokkola-Pietarsaa-

ren lentoasema

100km

Raahen satama

94km

https://www.ylivieska.fi/
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Kaikki junat pysähtyvät 
Ylivieskassa 

Rovaniemelle

3h30min

Iisalmeen

1h40min

Helsinkiin

4h30min

Ouluun

55min

Kokkolaan

40min

Seinäjoelle

1h40min

Tampereelle

2h55min

https://www.ylivieska.fi/
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Ylivieska tarjoaa 
monipuolista 

koulutusta 
Ylivieskassa on monipuolista kou-
lutusta lukiosta ja ammattiopistos-
ta aina ammattikorkeakoulutasoon 
saakka. Se tarkoittaa sitä, että yri-
tykselle löytyy alueelta koulutettua 
työvoimaa ja jatkuvuutta. Ammatti-
korkeakoulu Centria, Pohjois-Poh-
janmaan kesäyliopisto ja Jokilaak-
sojen koulutusyhtymä Jedu tarjoavat 
alueella myös täydennyskoulutusta, 
joka pitää osaamisen ajan tasalla. 
Ylivieskassa Centrialla on lisäksi mai-
neikas ja korkealaatuinen tuotekehi-
tysyksikkö.

centria.fi    |    jedu.fi    |    ppkyo.fi/ylivieska    |    rko.fi    |    ylivieska.fi/koulutus_ja_opiskelu   |   ylivieska.fi/kouluhankkeet

Lue lisää

 esimerkiksi

 näistä Yli-

vieskan alueen 

opintomahdol-

lisuuksista!

https://www.ylivieska.fi/
https://web.centria.fi/
https://www.jedu.fi/
https://www.ppkyo.fi/ylivieska
https://rko.fi/
https://www.ylivieska.fi/kasvatus-ja-opetus/
https://www.ylivieska.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/kaupungin-rakennushankkeet/ylivieskan-kouluhankkeet/
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Ylivieskassa rakennetaan uusia ja 
säilytetään vanhoja kouluja. Korkeata-

soista opetusta löytyy kaikille ikäluokille.

KOULUTUS

centria.fi    |    jedu.fi    |    ppkyo.fi/ylivieska    |    rko.fi    |    ylivieska.fi/koulutus_ja_opiskelu   |   ylivieska.fi/kouluhankkeet
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TYÖVOIMA

Työvoimaa myös 
tulevaisuudessa
Ylivieskassa on tutkimusten mukaan erityisen myönteinen väestönkasvu 
ja työpaikkakehitys. Meillä asuu poikkeuksellisen paljon lapsia ja nuoria. 
Tämä tarkoittaa jatkuvuutta monella tapaa. Meiltä löytyy työtä ja sille te-
kijöitä. Ylivieskassa on monipuolinen koulutustarjonta, joka takaa osaavaa 
työvoimaa nyt ja jatkossa. Ylivieskassa on myös aktiivista tuotekehitystoi-
mintaa Centria Ammattikorkeakoulussa, mikä mahdollistaa uusien ideoi-
den kehittämisen ja tuotteistamisen. 

Yritysten menestyksekästä sijoittumista on tutkittu paljon. Tutkimuksen 
mukaan sijoittumisehtojen kärkisijoilla olivat liikenneyhteydet/saavutetta-
vuus, työvoiman saatavuus, kasvukeskus, turvallinen ja viihtyisä elinym-
päristö, oppilaitosten sijaitseminen alueella, asuntojen saatavuus ja 
hinta. Ylivieskassa nämä ehdot täyttyvät paremmin kuin hyvin. 

2010-luvulla keskimääräisessä 
seutukaupungissa väestö on su-
pistunut 6,6,% . Ylivieskassa vä-
estö on KASVANUT noin 10 %.+10%

https://www.ylivieska.fi/
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ASU JA 
HARRASTA

Ylivieska antaa 
kasvulle hyvät 
eväät
Ylivieska on juuri sopivankokoinen kaupunki erikokoisille perheille. 
Täällä naapurit tunnetaan ja uskomme yhdessä tekemisen voimaan ja 
elämme joka päivä hyvän kasvun pieniä ja suuria ihmeitä. Meillä on koteja 
ja kotitontteja jokirannasta keskustaan. Kaupat, harrastukset, lenkkipolut 
ja marjametsät ovat vieressä, talvi on valkoinen ja ilma puhdas. Kaunis 
joki virtaa kaiken keskellä. Täällä tottuu myös erinomaisiin urheilu- ja kult-
tuuripalveluihin ja siihen, että yhteistä kehitetään kasvu mielessä.
Ei hassumpi paikka elää ja olla.

ylivieska.fi/tontit   |   ylivieskanvuokraasunnot.fi   |   ylivieska.fi/info/yhdistys_ja_harrastustoiminta  |   ylivieska.fi/akustiikka

Lue lisää

 esimerkiksi

 näistä Yli-

vieskan alueen

erilaisista 

palveluista!

Ylivieskaan on rakennettu vuosina 2010-
2017 yli 1000 uutta asuntoa. Se on väes-
töpohjaan suhteutettuna ylivoimaisesti 
korkeinta koko Suomessa. Ja kasvu jatkuu.1000kpl

https://www.ylivieska.fi/
https://www.ylivieska.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/tontit/
https://www.ylivieskanvuokraasunnot.fi/
https://www.ylivieska.fi/vapaa-ajan-palvelut/yhdistys-ja-harrastustoiminta/
https://www.ylivieska.fi/akustiikan-tapahtumat/
https://www.ylivieska.fi/
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Liiku ja harrasta – valinnanvaraa on.
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Toteuta oma kasvun ihmeesi.
Tervetuloa Ylivieskaan. 
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Me autamme 
yritysideasi 
toteutuksessa!
Ylivieskan kaupungin elinkeinopalvelut (yrityspalvelut) ovat yrittäjää 
varten. Ammattitaitoisen henkilöstömme avulla voit kasvattaa yritys-
ideasi siivilleen. Me avustamme yrityksen eri vaiheissa, autamme ver-
kostoitumaan ja tuemme yrityksen kasvua. Meidän kautta yritys voi 
päästä mukaan erilaisiin kasvun, kansainvälistymisen ja markkinoin-
nin hankkeisiin, jolla tuetaan yrityksen menestymistä. Meidän kaut-
tamme löydät myös toimitilat yrityksellesi. Kysy lisää, me autamme!

Torikatu 3
84100 Ylivieska
www.ytek.fi MARIA RAUTIONAHO

markkinointikoordinaattori
040 632 9606 

maria.rautionaho@ylivieska.fi 

MARJO KIVIOJA
talouspäällikkö

044 410 6461
marjo.kivioja@ylivieska.fi

RISTO ROVA
projektipäällikkö
 Battery Recycle 

Akkupuisto -hanke
+358 40 129 0558
risto.rova@ylivieska.fi

PETRI SIPILÄ
Yrityskehittäjä Projektipäällikkö/
Nuorista tuotannollisia yrittäjiä 

i4.o:n aikakaudella -hanke
040 5794 435

petri.sipila@ylivieska.fi

JUKKA SAARELA
asiakkuuspäällikkö
040 672 4900 

jukka.saarela@ylivieska.fi 
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