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Haapavesi
– palkitsevaa elämää
Haapavesi on ainutlaatuinen yhdistelmä hyviä palveluita,
vireää kulttuurielämää ja luonnon läheisyyttä.

Mistä
onnellisuus
syntyy?

PERHE
JA
YHTEISÖ

OMA
KOTI

Haapavesi tunnetaan Haapavesi Folk -musiikkifestivaalistaan
ja Oltermanni-juustosta, mutta se on paljon muutakin. Keskellä Suomen kauneinta luontoa sijaitseva kaupunki tarjoaa
hyvien peruspalveluiden lisäksi erittäin kattavat koulutuspalvelut, huippuluokan liikunta- ja vapaa-ajan mahdollisuudet ja yrityksille hyvän ja vakaan toimintaympäristön.

TURVALLISUUS
VIRIKKEET
JA HARRASTUKSET

www.haapavesi.fi

KOULUTUS
JA KEHITTYMINEN
LUONTO
JA RAUHOITTUMINEN

Haapavesi
numeroina
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Perustettu 1866
Kaupungiksi 1996

Kokonaispinta-ala n. 1 086 km2
Maata n. 1 050 km2

Vesistöä yli 36 km2
Asukkaita (2018) 6 944

Maatiloja (2019) 197
Toimivia yrityksiä n. 350

Kaikki, mitä
hyvään elämään
tarvitaan.

Asumisen tasoa
ja elämisen
mukavuutta
Haapavedellä saat vastinetta rahallesi.

Kaupungilla on myynnissä useita eri kokoisia omakotitalotontteja keskustan läheisyydessä, keskellä kaunista luontoa.
Vuokra-asuntoa etsiville kaupungista löytyy sekä rivi- että
kerrostaloasuntoja.
TUTUSTU JA IHASTU!
haapavesi.fi/asuminen

POLKUJA
TULEVAISUUTEEN
www.haapop.fi
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Täyden
palvelun
Helmi

Varhaiskasvatuksesta
eväät elämään

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi järjestää ja
tuottaa Haapaveden sosiaali- ja terveyspalvelut. Lapsille, aikuisille, perheille
ja ikäihmisille on tarjolla suuri määrä
laadukkaita palveluita, jotka tukevat
kaupunkilaisia eri elämänvaiheissa ja
-tilanteissa.

Haapavedellä varhaiskasvatuksessa
panostetaan asiakaslähtöisyyteen. Tavoitteena on tarjota hyvää ja laadukasta
varhaiskasvatusta perheiden tarpeiden
ja toiveiden mukaisesti yhteistyössä eri
kasvatusyksiköiden kanssa.

Pieneksi kaupungiksi Haapavedellä on
hyvät terveyspalvelut.

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa.

Perinteikäs
koulupitäjä
Haapaveden pitkät perinteet koulutuksen
saralla näkyvät edelleen koulutustarjonnassamme. Peruskoulujen ja lukion lisäksi Haapavedellä toimivat Haapaveden
Opisto ja Koulutuskeskus JEDUn kaksi
toimipistettä. Lisäksi alueella toimivat
Jokihelmen opisto ja Jokilaaksojen musiikkiopisto.
Opetusta kehitetään elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti ja oppilaitosten yhteistyötä edistetään aktiivisesti.
Kehitystyön päämääränä ovat laadukas
koulutustarjonta ja hyvinvoivat oppilaat.

Haapaveden
Kartanonväki

Rautionkuja 1
Anneli Jauhiainen 043 211 1573
anneli.jauhiainen@kartanonvaki.fi

Iin Kartanonväki
www.kartanonvaki.fi

Rimatie 11
Alice Pekkala 050 374 8956
alice.pekkala@kartanonvaki.fi
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Tiesitkö, että
Haapavesi on suomalaisen koulun uranuurtaja.
Pohjois-Suomen ensimmäinen kansakoulu
perustettiin tänne jo
vuonna 1870.

haapop.fi
jedu.fi
jmo.fi
jokihelmenopisto.fi

Yrittäjiä arvostetaan
Haapavesi haluaa edistää yrittäjyyttä
ja uusien yritysten toimintamahdollisuuksia. Tarjolla on monipuolinen
valikoima yritystontteja ja -tiloja.
Teemme läheistä yhteistyötä alueen
yrittäjien kanssa ja kehitämme toimintaamme aktiivisesti. Asiointi on
joutuisaa ja hommat etenevät ilman
turhia viivästyksiä.

Tarjoamme yrityksille vakaan ja sujuvan toimintaympäristön. Esimerkiksi
Nevel Oy (entinen Vapo lämpöliiketoiminta) on toiminut Haapavedellä
jo 15 vuotta. Nevel tarjoaa joustavia
energiaratkaisuja teollisuudelle, energiayhtiöille ja kunnille. Sen biovoimalaitos on merkittävä työllistäjä myös
paikallisille yrityksille.

Vapo lämpöliiketoiminta on nyt Nevel Oy
Osaaminen teollisuuden ja kuntien energia- ja
materiaalivirroista, infrastruktuuriratkaisuista
sekä automaatiosta voi tuoda merkittäviä
hyötyjä. Kuntien, teollisuuden ja kotitalouksien
yhteistyö on avainasemassa kohti resurssitehokasta tulevaisuutta. Vapon lämpöliiketoiminta toimii nyt Nevel-nimellä. Autamme
mielellämme suunnittelemaan juuri
teille sopivat ratkaisut.

Katso lisätietoja ja esimerkkejä www.nevel.com
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Voimaa
vehreydestä

Kulttuuria
joka makuun

Haapavedellä kenenkään ei tarvitse jäädä kotiin kyhjöttämään. Valaistut hiihtoladut levittäytyvät 55 kilometrin
pituudelle ja lenkkeilypolut johdattavat metsien kumpuilevaan maastoon. Frisbeegolfradat, ampumarata, yltäkylläiset
metsästys- ja kalastusmahdollisuudet, moottoriurheilukeskus, uimarannat, luontopolku, lintujärvi… Mitä muuta voisi
ihminen kaivata?

Haapavesi on tunnettu monipuolisesta ja värikkäästä
kulttuuritarjonnastaan. Musiikki-, teatteri- ja tanssitoiminta
on kaupungissa erittäin aktiivista.

Jäähalli palvelee talvisin jääkiekon ystäviä ja kesäisin rullaluistelijoita sekä roller derby -harrastajia. Liikuntahallissa
pelataan pallolajeja, treenataan kuntosalilla ja juostaan
sisäjuoksuradalla. Hallissa on erilliset harjoituspaikat niin
jousiampujille, jumppaajille kuin golfaajillekin. Tilavasta
uimahallista löytyy erikokoisia altaita ja ulkoliikuntapaikoilla voi harrastaa yleisurheilulajeja monipuolisesti.

Keväisin järjestetään lasten ja nuorten ikiomat kulttuuriviikot. Kesäkuussa järjestettävä Haapavesi Folk -musiikkifestivaali kerää kaupunkiin suuren joukon folk-musiikin
ystäviä ja -muusikkoja Suomesta ja maailmalta. Loppukesällä järjestettävä
Taiteiden yö hemmottelee kävijöitä
Meille
erilaisilla tapahtumillaan.

Ajankohtaiset tapahtumat
löydät Haapaveden
tapahtumakalenterista:

haapavesi.fi/
tapahtumakalenteri

kannattaa tulla
kauempaakin!
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Joko olet kokenut
kaiken, mitä
Haapavesi tarjoaa?
Vietä turistipäivä omassa
kaupungissasi!

Monenlaista matkailijoille
Haapaveden kaunis luonto ja harrastusmahdollisuudet
tarjoavat upeat puitteet ulkoilijoille ja aktiivilomailijoille,
mutta tekemistä ja näkemistä riittää myös kulttuurista tai
historiasta kiinnostuneille.

TULE JA TUTUSTU!
haapavesi.fi/matkailu

Kiinteistö Oy Haapa-asunnot
Kodikasta vuokra-asumista
Haapavedellä lähellä luontoa ja
liikuntapalveluita.
www.haapavesi.fi/asuminen/haapa-asunnot

www.haapavedenpuukaluste.fi
ERIKOISKALUSTEET TILAUSTYÖNÄ JULKISIIN KOHTEISIIN

Haapaveden kaupunki
Tähtelänkuja 1
86601 Haapavesi
Puh. 08 45911
neuvonta@haapavesi.fi

Oulu
Raahe
Pyhäjoki

Oulunsalon
lentokenttä 120 km

Oulaisten rautatieasema 35 km

Ylivieskan rautatieasema 45 km

Kajaani

HAAPAVESI

Kokkola
Iisalmi

• www.jssuomi.fi

www.haapavesi.fi

HAAPAVESI – JATKUVA HAKU – JEDU.FI
Puuttuuko tutkinto? Haluatko vaihtaa alaa? Haku auki joka päivä!
Kymmenittäin koulutusmahdollisuuksia perus-, ammatti- ja
erikoisammattitutkinnoissa.
Valitse omasi luonto-, puutarha-, palvelu-, tietojenkäsittely- ja
tietoliikenne-, tai tekniikan alalta.
Tarjolla myös valmentavat koulutukset TELMA ja VALMA
OTA YHTEYTTÄ: 044 769 2211 / 0447692272

KOULUTUSKESKUS

