
Teollisuutta ja palveluita 
 

Vahvaa teollisuutta 1950-luvulta lähtien 

Sieviläisyyteen kuuluu myös vahva yrittäjähenki. Vanhin sieviläinen teollisuusyritys on Sievin Jalkine, jonka 

Lauri Jokinen perusti Sievin Asemakylälle vuonna 1951 aluksi suutarinliikkeenä. Nykyisin Jalkine on 

erityisesti tullut tunnetuksi turvajalkineistaan. 

 

Vuonna 1963 Ojalan veljekset aloittivat koneiden suodattimien teon. Tie kulki merkittäväksi 

suodatinvalmistajaksi (Pohjanmaan konesuodatin- Teho Filter), ja toiminta laajentui 

mekaniikkateollisuudeksi (Flextronics, Ricdon) useille paikkakunnille. 

Nyttemmin Teho-Filter jatkaa suodatintuotantoa ja Ojala-Group on mekaniikan sopimusvalmistaja. 

Vuonna 1976 perustettu Scanfil aloitti toimintansa ilmastointilaitteiden suodattimien valmistuksella. 

Mukaan tulivat mekaniikka ja elektroniikka. Yritys on nykyisin kansainvälinen tietoliikenne- ja 

elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. Voimakkaan kasvun myötä tuotantoa 

on ympäri Suomea ja ulkomaita. 

Sievi on tunnettu useista rakennus- ja maanrakennusalan sekä monista pienemmistä yrityksistä. Sieviläistä 

savenvalantaperinnettä on jatkanut Sievin Savi useilla omilla tuotteillaan. 

Sievi on tunnettu myös useista rakennus- ja maanrakennusalan yrityksistä. Sievi onkin Pohjois-Suomen 

teollistuneimpia maaseutukuntia. 

 

 

 

Kauppa 

 

Sievin ensimmäinen maakauppias oli 1590-luvulla Pekka Ollinpoika Sievilä, joka kokosi asiakaskuntansa 

Suur-Kalajoen alueelta. 



Sittemmin kauppa keskittyi kaupunkeihin, ja sieviläiset joutuivat kulkemaan rannikon kauppapaikoissa. 

Luvaton kaupanteko oli normaalia ja venäläiset laukkukauppiaat kulkivat Sievissäkin. Varsinainen 

maakauppa sallittiin vuodesta 1859 lähtien. 

Tunnetuin sieviläinen kauppias oli F. J. Haikola, jonka toiminta ulottui 1800-luvun lopulla Sievin 

ulkopuolellekin. Kaupan lisäksi hän oli mukana muun muassa meijeritoiminnassa. Korhosen markkinat 

olivat 1800-luvun lopulla jokavuotinen tapahtuma, jonka ajaksi poliisin piti vahvistaa joukkojaan. 

Järjestysongelmien vuoksi markkinat jouduttiin lopettamaan 1900-luvun alkupuolella. 

 

Sittemmin joka kylällä oli useita yksityisiä kauppiaita ja pieniä kauppoja. Osuustoimintaa aloiteltiin 

Järvikylällä jo vuonna 1906 Iisakki Riskun johdolla. Vuonna 1919 saatiin ensimmäinen Keski-Pohjanmaan 

Osuuskaupan haaraliike Korhoseen. Kirkonkylälle oma liike tuli 1930-luvulla. 

Vuonna 1923 Korhoseen, Vanhallekirkolle ja Kiiskilään saatiin Kalajokilaakson osuusliike. 

Vanhoista Kauppaliikkeistä on jäljellä enää Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan liike Sievin keskustassa. K-

kauppa Mutti ja Korhosessa  toimiva Erka-lähikauppa palvelevat myös postina. 

 

 

 

Pankkitoiminta 

Sievin kuntakokous käsitteli 2.1.1902 esitystä säästöpankkitoiminnan aloittamisesta. Perustamispäätös 

tehtiin 5.12.1903 ja toiminta alkoi seuraavan vuoden tammikuussa. 

Vuonna 1966 Sievin säästöpankista tuli yhdistymisen jälkeen Keski-Pohjan Aluesäästöpankki. Pankki on 

sittemmin ollut myös Suomen säästöpankki - SSP, Sievin konttori. Nykyisin säästöpankkiperinteitä jatkaa 



Kortesjärven Säästöpankki.

 

 

Osuuskassa- eli osuuspankkitoiminta alkoi Sievissä 8.3.1904, jolloin pidettiin Järvikylän Osuuskassan 

perustava kokous. 

Eri kylien kassat yhdistyivät vuonna 1954 Sievin osuuskassaksi. Vuonna 1970 nimi muuttui Sievin 

Osuuspankiksi. Alun perin maataloutta rahoittavasta kassasta tuli myös yritystoimintaa ja kotitalouksiakin 

rahoittava pankkilaitos. 

Nykyisin Sievin Osuuspankki on itsenäinen paikallisosuuspankki. 

 


