Viihtyisä asua. Innostava yrittää.

Tervetuloa Oulaisiin
Oulainen on elinvoimainen kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla noin 100 km Oulusta
etelään.
Oulaisissa nautitaan puhtaasta luonnosta, viihtyisästä
asuinympäristöstä ja kattavista palveluista. Päiväkodit, koulut, kaupat ja kaikki muut arjen palvelut ovat
lähellä. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden tarjonta on
vertaansa vailla. Myös vapaa-ajalle on runsaasti tekemistä, viihtyipä sitten liikunnan tai kulttuurin parissa.
Oulainen on yrittäjämyönteinen kaupunki, jossa toimii
niin pieniä palveluyrityksiä kuin vientiteollisuuttakin.
Tilaa asua ja yrittää on myös aktiivisissa kyläyhteisöissä. Kaikki kylät sijaitsevat noin kymmenen kilometrin
etäisyydellä keskustasta ja useimmat luonnonkauniin
Pyhäjoen varrella.
Oulaisten kaupunki kehittää asuinympäristöä ja yrittämisen olosuhteita aktiivisesti – asukkaita ja yrittäjiä
kuunnellen. Kaupunki on investoinut esimerkiksi uuteen uimahalliin ja urheilukenttään sekä kaavoittanut
uusia tontteja yritystoiminnalle.

Oulaisten kaupunki maksaa oulaistelaisille lapsiperheille vauvarahan ja kaupunkiin
muuttaville perheille lapsirahan jokaisesta alle 12-vuotiaasta lapsesta. Myös
ensiasunnon ostajat tai rakentajat saavat
kaupungilta rahallisen avustuksen.

Kestävää energiantuotantoa parempaa
huomista varten

Koti Oulaisiin
Oulaisissa oman kodin rakentajille on tarjolla reilunkokoisia ja edullisia tontteja. Kaupungin tontit sijaitsevat
keskustassa palveluiden välittömässä läheisyydessä.
Myös kyläkeskuksissa on omakotitaloille soveltuvia rakennuspaikkoja, joita myyvät yksityiset maanomistajat.
Tontteja voi varata ympäri vuoden. Varauksen yhtey-

Tonnin tontti -kampanjan aikana osa
kaupungin tonteista myydään tonnilla!
Kampanja on käynnissä kesäkuun
2023 loppuun asti.
Katso asumisen ja yrittämisen tontit:
oulainen.fi/myynnissa-olevat-tontit

dessä kaupunki perii varausmaksun, joka hyvitetään
myöhemmin kauppahinnasta. Rakennuslupa-asiat voi
hoitaa sähköisesti Lupapiste-palvelussa.

MONIPUOLISIA
SÄHKÖPALVELUITA

Täyden palvelun sähkötyöt ammattitaidolla
Sähköurakoinnit yksityisille ja yrityksille
Sähköasennukset
Sähkösuunnittelu
Sähkötarvikkeiden myynti
Ilmalämpöpumput + asennus ja tarvikkeet

050 407 3372
info@navasahko.fi
www.navasahko.fi

Paikkoja yrittää
Oulainen on maakuntansa ja koko Suomen yrittäjäystävällisimpiä kuntia. Kaupunki kulkee yritysten rinnalla
kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tukea on tarjolla niin
henkilökunnan koulutukseen ja rekrytointiin, kansainvälis-

Työntekijöiden osaamisen kehittämiseen saa vauhtia JEDU-ammattiopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksiköistä.

tymiseen kuin sijoittumiseenkin.
Edullisia yritystontteja on Kivisenkankaan ja Kintunperän alueilla kantatie 86:n varrella sekä Aholan alueella
maantie 789:n varrella. Lisäksi kaupunki voi tietyin ehdoin
osallistua toimitilojen rakennuttamiseen ja hakemuksesta
myös Oulaisiin sijoittuvan yrityksen muuttokustannuksiin.

Saamme
lämmön
elämään

Kaukolämpö on uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua paikallista lähilämpöä,
joka lämmittää kotisi varmasti ja
huoletta. Rakennat sitten uutta tai
remontoit retroa, kysy lisätietoja
helposta lämmitysratkaisusta:
Sami Leppälä, puh. 040 660 8686
sami.leppala@loimua.fi

Työtä tekijöille
Oulaisten työpaikkaomavaraisuus on yli sata prosenttia. Teollisuuden suurimmat yritykset toimivat puutuotesekä metallituoteteollisuudessa. Teollisuuspuolen suurin yksittäinen työllistäjä on rakennustuoteteollisuus.
Myös etätyöt luonnistuvat Oulaisissa erinomaisesti.
Valokuituyhteys on saatavilla koko kaupungin alueella, joten töitä voi tehdä vaikka laiturinnokassa. Lisäksi
Oulaisten Yritystalosta voi vuokrata etätyöpisteen haluamakseen ajaksi – tunniksi, päiväksi tai pitemmäksi
ajaksi.

Lastaajantie 1, 86300 Oulainen
Puh. 040 177 1770
info@tivitek.fi






Uudisrakennukset
Saneeraus
Koneurakointi
Asennukset

Ei niin isoa eikä pientä työtä,
etteikö se meiltä hoituisi!

www.rakennustivitek.fi

Laadukasta
rakentamista
jo yli 10 vuod
en
kokemuksella
.

Oulaisten kaupunki
oulainen.fi
Jarmo Soinsaari
Elinkeino- ja kehitysjohtaja
Puh. 044 479 3208

Oulaisista on hyvät yhteydet kaikkiin
ilmansuuntiin. Keskustan halki kulkevat vilkkaasti liikennöity kantatie 86 ja
Pohjanmaan rata. Oulun lentokentälle
on matkaa alle 100 kilometriä.

Vauhtia ja vakautta arkeen ja juhlaan.

Kaupungin kattavimmat valokuituyhteydet.
Kysy lisää 044 734 4545 | asiakaspalvelu@oulaistenkuitu.fi | oulaistenkuitu.fi

• www.jssuomi.fi

Lisätietoja omakotitonteista:
Tekninen keskus
Lautatarhankatu 7 A, Oulainen

