
ERILAINEN, PAREMPI YRITYSPUISTO

TEOLLISUUDEN UUSI
KESKITTYMÄ YLIVIESKASSA 

Alueella jo toimivan Recion Oy:n rinnalle tulee uusia
toimijoita jotka hyötyvät sijainnista, kone- ja tilaresursseista,

raaka-aineista sekä toimijoiden välisistä synergioista.  



• Tavoitteena on Ylivieskan tehtaan kehittäminen ja uusien yritysten sijoittuminen ja 
   kehittyminen liittymällä osaksi R-Yrityspuistoa.

• Hankkeen päämääränä on myös monipuolistaa alueen   elinkeinorakennetta ja luoda  
   uusia yrityksiä ja työpaikkoja sekä edistää alueen investointeja. 

• Hankkeessa luodaan uusi alueellinen metalliteollisuuden keskittymä, joka sijoittuu ja 
   rakentuu Recionin omistamalle 10 ha tontille sekä sen välittömään läheisyyteen.

• Hankkeessa hyödynnetään mm. alueella toimivia yhteistyökumppaneita, oppilaitoksia ja  
   kehitysyhtiöitä sekä julkisia toimijoita. 
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10 ha tontti:
 Vaihe 1: 3000 m2 tuotantotilaa vapaana,
              300 m2 toimistotilaa vapaana

 Vaihe 2: suunnitteilla lisätilaa noin 2000 m2
 Vaihe 3: suunnitteilla lisätilaa noin 2000

Vaihe 3: vuosi 2025

Vaihe 2: vuosi 2023

R-YRITYSPUISTO TULEVAISUUSR-YRITYSPUISTO ESITTELY

RECION OY YLIVIESKA

Ylivieskan Recionin konepajalla on arvokasta ihmisten tieto- ja taitopääomaa. Osaamista
ja kokemusta voidaan siirtää monille alueelle sijoittuvalle yritykselle. Samalla luodaan
Recionin toimintaa tukeva alihankinta- ja palveluritysverkosto.

RECION OY:n TULEVAISUUS

Recion Oy Ylivieskan tehdas muuttuu moderniksi yritystoiminnan keskittymäksi, jossa
yrittäminen, tieto- ja taitopääoma yhdistyvät uudella tavalla palvelemaan tulevaisuuden
liike-elämän tarpeita. Ylivieskan Recion on tehokas ja toimiva kokonaisuus sekä
Recionin toimintaa tukee monipuolinen ja osaava yhteistyöverkosto.

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN TEOLLISUUSPUISTO
Ylivieskassa on menossa nyt samaan aikaan akkujen kierrätysteknologiaan ja akkujen
kierrättämiseen liittyvä laaja-alainen EU-hanke. Se tukee uusien toimialaan liittyvien
yritysten tulemisen osaksi R-yritysverkostoa. Hankkeessa luodaan täysin uusi alueellinen
kiertotalouspuisto-ympäristö, joka sijoittuu ja rakentuu Ylivieskaan.

Vaihe 1: vuosi 2021



R-Yrityspuisto on erilainen ja
parempi yrityspuisto, joka tarjoaa
vuokralaisyrityksilleen kattavan
valikoiman palveluita.

PALVELUT JA
HYÖDYT

MENESTY YLIVIESKASSA - KASVUN KAUPUNGISSA

Ripeät yrityspalvelut - ”yhden luukun periaatteella”

Alueensa kasvukeskus - noin 100 000 ihmisen kaupallinen keskus

Laaja teollisuuden alihankintaverkosto -
Osaamista laaja-alaisesti

Runsaat kaupanpalvelut - kaikki lähellä

Hyvät liikenneyhteydet - alueen logistinen keskus

Hyvät koulutusmahdollisuudet - osaavaa työvoimaa tarjolla

Työvoimaa myös tulevaisuudessa - väestönlisäys vuosittain 
huomattavan suurta

Ihmisläheistä asumista - kaupunki Kalajoen rannalla

R-YRITYSPUISTO MENESTY YLIVIESKASSAR-YRITYSPUISTO PALVELUT JA HYÖDYT

- Verkoston palvelut

- Suunnittelu- ja tukipalvelut

- Kehitysympäristön ansiosta
   yritys voi vaikuttaa tuleviin
   suunnitelmiin.

- Vuokrattavat konepajan
   tuotantolaitteet

- Huolto- ja kunnossapito-
   palveluja koneille ja laitteille

- Ruokapalvelut

- Tulevaisuuden akkupuisto
   suunnitteilla alueelle

- Centria / Jedu = Osaavan
   työvoiman saanti taattu.

- Jatkokoulutusta ja vahvaa
   TKI-toimintaa tarjolla.

- YTEK=Yrityksen
   kehityspalvelut käytössä

- Vahva metalli- ja puuteol-
   lisuuden toimijakeskittymä
   100km säteellä
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R-YRITYSPUISTO YLIVIESKAR-YRITYSPUISTO RECION OY

YLIVIESKA - 
KASVUN KAUPUNKI 

Ylivieska on valtateiden risteyspaikka,
jonka rautatieyhteydet muualle Suomeen
ovat mainiot. Myös satama on lähellä.
Teollisuusalan työpaikkoja Ylivieskasta
löytyy runsaasti. Ylivieskan markkina-alue
käsittää noin 100 000 asukasta.

Ylivieska on kehittyvä ja kasvava aluekeskus,
jossa on hyvät palvelut, edellytykset
viihtyisään asumiseen, itsensä kehittämiseen
ja monipuoliseen yritystoimintaan.

 

-

+18%
Ylivieskan väkiluvun kasvuprosentti

vuoteen 2040 mennessä
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan.

+13,3%
Teollisuuden toimialojen työpaikkojen

lisäys Ylivieskassa 2010-2015.

225kpl
Työpaikkojen lkm kasvoi 225 kpl:lla

vuoden 2018 aikana (Lähde Tilastokeskus).

Recion valmistaa räätälöityjä tuotteita ja moni-
mutkaisia putkiratkaisuja asiakkailleen. Recion 
on yksi pitkäaikaisimmista ja monipuolisimmista 
putkivalmistajista Pohjois-Euroopassa. 
Recionilla on vuosikymmenien kokemus 
kuumasinkityksestä ja tarjoamme asiakkaillemme 
nopeat toimitusajat palveluillemme. Tuotan-
nossa on kaksi erillistä pintakäsittelylinjaa, jotka 
mahdollistavat korkealaatuisen galvanointi-
laadun erikokoisissa ja -muotoisissa kappaleissa.

ASME on yksi vahvuuksistamme. Olemme yksi 
harvoista tehtaista Euroopassa, jonka American 
Mechanical Engineers Society (ASME) on 
hyväksynyt. Lisäksi olemme hyväksytty Säteily-
turvakeskuksen (STUK) valmistaja Suomessa. 
Olemme myös CE-sertifioitu metalliputkistojen 
valmistaja ja toimilupa valmistaa painelaitteiden 
kuumia ja kylmämuovattuja sekä hitsattuja osia. 

Hankinnat tukevat liiketoimintaa tarjoamalla 
kustannustehokasta tietotaitoa toimittajaver-
koston ja uusien mahdollisuuksien hankkimiseen, 
putkistomateriaalien ostamiseen sekä logistiikan 
ja huolinnan koordinointiin toimitusketjussa. 
Recionilla löytyy asiantuntemusta tavanomai-
sista toimituksista aina vaativien teknisien ja 
turvallisuusvaatimuksien täyttäviin toimituksiin 
asti.



Hankkeen taustalla ovat:

LISÄTIETOA
Sampo Siik

sampo.siik@ylivieska.fi
Puh. +358 40 682 2190


