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Seudun alueella on monipuolinen elinkeinoraken-
ne ja vahvaa teollisuutta, joita tukevat alueellinen 
koulutusympäristö verostoineen, sekä valtakun-
nallisesti tunnetut tapahtumat

• Metsä- ja puuteollisuus

• Taloteollisuus ja rakentaminen

• Metalliteollisuus

• Konepaja- ja huoltotoiminta

• Alkutuotanto

• Maatalous

• Elintarviketeollisuus

• Turvetuotanto

• Lähienergia

• Matkailu– ja majoitus

Yritysneuvontaa alueella antaa yrityspalvelu-
päällikkö. Voit olla yhteydessä häneen kaikissa 
yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen liitty-
vissä asioissa. Kaikki keskustelut ovat luotta-
muksellisia ja voit lähestyä häntä pienissäkin 
yrittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

• Liiketoiminnan ideointi ja liiketoiminta        
    suunnitelman laatiminen

• Rahoitusmahdolllisuuksien selvittäminen

•  Kannattavuuslaskelmat

•  Liiketoiminnan ja prosessien analysointi ja                     
    kehittäminen yrityksen eri vaiheissa 

•  Investointitukien hakeminen

• Maatalouden liitännäiselinkeinojen 
    kehittäminen

• Lainsäädäntöön ja lupa-asioihin liittyvät 
    selvitykset

 

Haapaveden-Siikalatvan seutu tarjoaa 
yritystoiminnalle erinomaiset toimintaedel-
lytykset. Alue sijaitsee logistisesti hyvällä 
paikalla, sillä on toimiva infra ja hyvät 
tietoliikenneyhteydet. Kaavoitettuja teolli-
suustontteja on valmiiksi ja rakennusluvat 
hoituvat nopeasti. Lisäksi kunnissa on 
panostettu tiiviiseen vuoropuheluun ja 
yhteistyöhön yrittäjien kanssa.

Alueelle muuttajalle on tarjolla tarvittavat 
palvelut. 

•  Päivähoito ja alakoulut 

• Monipuolinen koulutuskeskus Jedu  
    sekä tulevaisuuteen ja virtuaalisuuteen   
    panostava lukio

• Monipuolinen vuokra-asuntotarjonta

• Luonto lähellä ja hyvät harrastus-mah    
    dollisuudet 

•  Osaavaa työvoimaa

•  Laaja valikoima teollisuus- ja asunto 
    tontteja



PERUSTIETOA SEUDUSTA
YRITYSPALVELUT

PERUSTIETOA SEUDUSTA

  
Seutujohtaja

Hannu Saarinen

puh. 0400 384 998

hannu.saarinen@siikalatva.fi

 

Yrityspalvelupäällikkö

Ismo Mäkeläinen

puh. 040 514 8935

ismo.makelainen@siikalatva.fi

 

Toimistosihteeri

Helena Kesti

puh.044 769 2500

helena.kesti@siikalatva.fi

• Suomen virallinen keskipiste

• Seutuun kuuluu Haapaveden kaupunki,  
   Siikalatvan kunta (Kestilä, Piippola, Pulkkila, 
   Rantsila), Pyhännän kunta

• Seudun asukasmäärä n. 14500

• Seudun halki menevällä nelostiellä 
   kulkee vuosittain miljoonia henkilöitä ja se 
   antaa erittäin hyvän logistisen edun yritys-
   toiminnalle

• Seudun keskipisteestä suurimpiin
   kaupunkeihin mm. Oulu, Kajaani, Iisalmi, 
   Raahe ja Ylivieska on matkaa alle 100 km

KEHITTÄMISKESKUS

Seudun 
monipuolinen 
tukiverkosto ja 

toimiva infra luovat 
vahvan pohjan 

toimia 
alueella yrittäjänä
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Yhteystiedot

www.haapavesi-siikalatva.fi
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