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Möjligheternas Kristinestad!
Kristinestad ligger på Finlands västkust invid riksväg 8 mitt emellan Vasa, Björneborg och Seinäjoki
omringad av vacker natur. Här kan du njuta förutom av vackra havs- och skärgårdslandskap även
av sjöar, floddalar, mångsidiga skogar och t.o.m.
bergslandskap! Bötombergens fem bergsryggar
höjer sig klart över det annars flacka Österbotten.

marknader, som lockar även långväga besökare.
Även vardagen i Kristinestad är aktiv året om.
Förutom alla de hobbymöjligheter som sjöarna
och havet erbjuder kan man syssla med t.ex.
slalom, gymnastik, språkkurser och kultur.
Allt fler blir så förtjusta i det lokala utbudet, den
goda servicen och de mångsidiga möjligheterna
till fritidsaktiviteter att de väljer att bygga upp sitt
liv här. Vi här i Kristinestad hjälper dig på traven
och ser till att ditt byggprojekt löper smidigt. Du
hittar våra kontaktuppgifter på den bakre pärmen
av denna broschyr.

På de bördiga åkrarna i Kristinestad odlar man
bland annat läcker potatis som är känd i hela landet – nästan en tredjedel av all matpotatis som äts
i Finland växer här. Kristinestad är också känt för
sin trähusmiljö. Den erbjuder en unik omgivning
för bland annat en av landets största sommar-

Kom gärna och bekanta dig med vårt utbud av tomter och de möjligheter vi erbjuder byggare!
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Mahdollisuuksien Kristiinankaupunki!
Kristiinankaupunki sijaitsee Suomen länsirannikolla,
valtatien 8 äärellä ja Vaasan, Porin ja Seinäjoen
sekä upean luonnon keskellä. Kauniiden meri- ja
saaristomaisemien lisäksi täällä pääsee nauttimaan
järvistä, jokilaaksoista, monimuotoisista metsistä
ja jopa vuorimaisemista! Pyhävuoren alueen viisi
huippua kohoavat selvästi muuten laakean Pohjanmaan yläpuolelle.

ainutlaatuiset puitteet muun muassa valtakunnan
suurimpiin kuuluville kesämarkkinoille, jonne tullaan
viihtymään kauempaakin. Myös arki on Kristiinankaupungissa aktiivista vuoden ympäri. Merellisten
harrastusten lisäksi vapaa-aikaa voi viettää muun
muassa laskettelun, voimistelun, kielikurssien ja
kulttuurin parissa.
Yhä useampi ihastuu paikalliseen tarjontaan, hyvään palveluun ja monipuolisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin niin paljon, että haluaa rakentaa
elämänsä tänne. Me Kristiinankaupungissa autamme sinua kotiutumaan ja teemme rakennushankkeestasi sujuvan. Löydät yhteystietomme tämän
esitteen takakannesta.

Kristiinankaupungin viljavilla pelloilla viljellään
muun muassa maankuulua maukasta perunaa
– täällä kasvaa lähes kolmannes Suomessa nautittavasta ruokaperunasta! Kristiinankaupunki
tunnetaan myös puutalomiljööstään, joka tarjoaa

Tervetuloa tutustumaan tontteihimme ja rakentajille tarjoamiimme mahdollisuuksiin!

LIUKUOVET ja
SÄILYTYS
SKJUTDÖRRAR och
FÖRVARING

Lapväärtintie 439, Lapväärtti | Lappfjärdsvägen 439, Lappfjärd | www.stirpe.com | stirpe@stirpe.com | p./ t. 06 228 3300
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Ett hem vid havet
I Kristinestad kan du förverkliga många olika
drömmar om boende. Du kan välja att bygga ditt
hem i en historisk stadsmiljö, ett nytt bostadsområde, en aktiv by eller mitt i den rofyllda naturen.
Barnfamiljerna uppskattar den trygga uppväxtmiljö
som Kristinestad erbjuder. Alla känner varandra,
och gemenskap och social delaktighet värderas
högt. Daghemsutbudet håller hög klass. Alla dagisgrupper är tvåspråkiga. I stadskärnan byggs för
närvarande ett nytt daghem, som börjar ta emot
små kristinestadsbor år 2020. Efter lågstadiet och
högstadiet kan barnen fortsätta sina studier vid
stadens gymnasium. Daghemstjänster och undervisning erbjuds på både finska och svenska.
Efter slutförda studier har man goda möjligheter
att få jobb i staden.

Koti meren ääreltä
Kristiinankaupungissa voi toteuttaa monenlaisia
asumisen haaveita. Täällä kodin voi rakentaa historialliseen kaupunkimiljööseen, uudelle asuinalueelle,
aktiiviseen kylään tai luonnon rauhaan.
Lapsiperheet arvostavat Kristiinankaupungin turvallista kasvuympäristöä. Kaikki tuntevat toisensa
ja yhteisöllisyys näyttelee täällä merkittävää roolia.
Päiväkotitarjonta on tasokasta. Kaikki päiväkotiryhmät ovat kaksikielisiä. Kantakaupunkiin on juuri
valmistumassa uusi päiväkoti, joka vastaanottaa
pienet kristiinankaupunkilaiset vuonna 2020.
Ala- ja yläkoulun jälkeen voi matkaansa jatkaa
kaupungin lukioon. Sekä päivähoitopalvelua että
opetusta on tarjolla sekä suomeksi että ruotsiksi.
Opintojen jälkeen Kristiinankaupungissa on hyvät
työllistymismahdollisuudet.

Electronic
automation and
wire harness
manufacturer

ELECTROCON
www.electrocon.fi

KARTOITUKSET | KUIVAUSPALVELUT | RAKENNUSPALVELUT

Puh./tel. 040 661 4555
timpull@timpull.fi
www.timpull.fi
KARTLÄGGNINGAR | FUKTAVTORKNING | BYGGTJÄNSTER
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De nya bostadstomterna längs Drottninggatan på Östra sidan, ett stenkast
från all service, kostar bara 5,50 €/m2!
Förutom havet, matbutiken och centrum
finns det också en lekpark, en idrottsplan och
fantastiska vandringsleder på nära håll.
I vår tomttjänst kan du också studera
våra tomter i Alesundet, Antila och Åsändan!
kristiinankaupunki.karttatiimi.fi
Itäpuolen Kuningattarenkadun uudet asuintontit aivan
palvelujen äärellä maksavat vain 5,50 €/m2!
Meren, ruokakaupan ja keskustan lisäksi leikkipaikka,
urheilukenttä ja upeat retkeilyreitit ovat aivan lähellä.
Tonttipalvelussamme pääset tutustumaan myös Leppäsalmen, Antilan ja Åsändanin tontteihin!

www.kristinamedi.fi
Sjukhus - Sairaala

Företagshälsovård
Työterveyshuolto

06 357 8700

040 357 8737

ELARBETEN | SÄHKÖTYÖT
Jan Peter Storlåhls tel., puh. 0400 739 002
Mikael Storås
tel., puh. 0400 807 838
jp.asahko@gmail.com | LAPPFJÄRD | LAPVÄÄRTTI
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Företagare, välkomna!
Kristinestad erbjuder förmånliga företagstomter
vid Lappfjärdsvägen och Tjöckvägen, bara några
kilometer från riksväg 8 och på kort avstånd från
industrihamnen på Björnö. Farleden som leder
till hamnen är 12 meter djup. Strax intill hamnen
finns en rad industritomter.

Tervetuloa yrittämään!

Förutom förmånliga etableringsmöjligheter får
företagarna via Kristinestads näringslivscentral Ab
sakkunnig rådgivning om hur de kan inleda och
utveckla sin verksamhet.

Kristiinankaupunki tarjoaa edullisia yritystontteja
Lapväärtintieltä ja Tiukantieltä, vain muutaman
kilometrin päästä valtatie kahdeksasta. Myös Karhusaaren teollisuussatama on lähellä. Karhusaaren
satamaan johtavan väylän syvyys on 12 metriä.
Sataman välittömässä läheisyydessä on teollisuustontteja.
Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy tarjoaa
yrittäjille asiantuntevaa neuvontaa yritystoiminnan
aloittamiseen ja kehittämiseen.

Industritomterna i Kristinestad
kostar endast 1 €/m2!
Kristiinankaupungin teollisuustontit
maksavat vain 1 €/m2!
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www.kone-ketonen.fi

Kristiinankaupungissa
on hyvä yrittää

Kemi

Kone-Ketonen Oy on toiminut Kristiinankaupungissa koko historiansa ajan
eli vuodesta 1984. Kristiinankaupunki on alusta asti ollut meillekin hyvä paikka.
Uleåborg
Oulu

Lähialueilla riittää metsää, joten koneita on helppo testata.
Pelkästään kaupungin omistuksessa on noin 3 000 hehtaaria metsää,
joten liiketoimintaympäristö on metsäalan yritykselle erinomainen.

Kristiinankaupungista on hyvät kulkuyhteydet sekä etelään että
pohjoiseen, mikä on meille tärkeää – meneehän 80 % tuotteistamme
vientiin. Kaupungin joustava tonttipolitiikka on mahdollistanut
Vasa | Vaasa
tuotantotilojemme laajentamisen toiminnan kasvaessa,
ja myös kaksikielistä työvoimaa on hyvin tarjolla.
Lisäksi meille tärkeän rahoittajan Finnveran palvelut
Kristinestad
Kristiinankaupunki
toimivat hyvin Vaasasta käsin.
Tammerfors | Tampere

Tervetuloa Kristiinankaupunkiin, uudet yrittäjät!

Björneborg | Pori

Åbo | Turku
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Helsingfors
Helsinki

Serviceområdet för samhällsbyggnad
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
Telefon: 06 221 6200
tekniska.centralen@krs.fi

Yhdyskuntarakentamisen palvelualue
Lapväärtintie 10
64100 Kristiinankaupunki
Puhelin: 06 221 6200
tekninen.keskus@krs.fi

Kristinestads
näringslivscentral Ab
Skolgatan 11 B
64100 Kristinestad
Telefon: 040 5693 796
business@krs.fi

Kristiinankaupungin
elinkeinokeskus Oy
Koulukatu 11 B
64100 Kristiinankaupunki
Puhelin: 040 5693 796
business@krs.fi

Hyresbostad snabbt och enkelt
Kristinestads Bostäder-Kiinteistö Oy
Telefon: 040 847 1440

Vuokra-asunto nopeasti ja helposti
Kristinestads Bostäder-Kiinteistö Oy
Puhelin: 040 847 1440

Kristinestad hör till det internationella småstadsnätverket Cittaslow,
som värdesätter en hög livskvalitet.

www.visitkristinestad.fi

ww.kristiinankaupunki.fi

www.visitkristiinankaupunki.fi

Valokuituliittymä mahdollistaa elämyksiä...
– huippunopea internetyhteys, jopa 1000 Mbit/s asti
– IPTV takaa parhaan mahdollisen TV-kuvan
– valvonta ja kodin hallinta
– mahdollisuus etätöiden tekemiseen

En fiberanslutning ger dig nya upplevelser...
– snabbt och stabilt internet med hastigheter
ända upp till 1000 Mbit/s
– IPTV ger dig en perfekt TV-bild
– övervakning och styrning av hemmet
– möjlighet till distansarbete
KrsNets tjänsteleverantörer
Palveluiden tarjoajat KrsNetissä

JNT | Elisa | DynamoNet | rBit | Kuuskaista

tel./puh. 045 265 0400
info@krsnet.fi
www.krsnet.fi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

www.kristinestad.fi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

Kristiinankaupunki kuuluu kansainväliseen,
korkeaa elämänlaatua korostavaan Cittaslow-pikkukaupunkiverkostoon.

