TUNNUKSEN VÄRIT
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20C, 100M, 0Y, 0K
0C, 100M, 0Y, 0K
0C, 100M, 20Y, 0K
0C, 100M, 40Y, 0K
0C, 100M, 60Y, 0K
0C, 100M, 80Y, 0K
0C, 100M, 100Y, 0K
0C, 80M, 100Y, 0K
0C, 60M, 100Y, 0K
0C, 40M, 100Y, 0K
0C, 20M, 100Y, 0K
0C, 0M, 100Y, 0K
20C, 0M, 100Y, 0K
40C, 0M, 100Y, 0K
60C, 0M, 100Y, 0K
80C, 0M, 100Y, 0K
100C, 0M, 100Y, 0K
100C, 0M, 80Y, 0K
100C, 0M, 60Y, 0K
100C, 0M, 40Y, 0K
100C, 0M, 20Y, 0K
100C, 0M, 0Y, 0K

LIFE AND VITALITY

100C, 20M, 0Y, 0K
100C, 40M, 0Y, 0K
100C, 60M, 0Y, 0K
100C, 80M, 0Y, 0K
100C, 100M, 0Y, 0K
80C, 100M, 0Y, 0K
60C, 100M, 0Y, 0K
40C, 100M, 0Y, 0K
20C, 100M, 0Y, 0K
0C, 100M, 0Y, 0K
0C, 100M, 20Y, 0K
0C, 100M, 40Y, 0K
0C, 100M, 60Y, 0K
0C, 100M, 80Y, 0K
0C, 100M, 100Y, 0K
0C, 80M, 100Y, 0K
0C, 60M, 100Y, 0K
0C, 40M, 100Y, 0K
0C, 20M, 100Y, 0K

0C, 0M, 0Y, 100K

Tunnuksen CMYK-värejä käytetään neliväripainatuksissa.
Näitä ovat erilaiset kirjapainossa painetut julkaisut ja sanomalehdet.
Älä käytä painettuihin julkaisuihin muutoin tehtyjä (esim RGB) värejä!
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TERVETULOA OULAISIIN
WELCOME TO OULAINEN
Oulainen on noin 8 000 asukkaan kaupunki Pohjois-
Pohjanmaalla, Ylivieskan seutukunnassa.

Oulainen is a town in the Ylivieska subregion, Ostrobothnia, with a population of approximately 8,000.

Kaupungin liikenneyhteydet ovat erinomaiset, sillä kes
kustan halki kulkevat niin vilkkaasti liikennöity kantatie
86 kuin Pohjanmaan rata. Oulun lentokentälle on mat
kaa alle 100 kilometriä.

Oulainen is in an excellent location. The busy highway
86 and one of the main train tracks is right by Oulainen.
The Oulu Airport is located less than 100 kilometers
from Oulainen.

Oulainen tunnetaan hyvistä peruspalveluistaan, moni
puolisista koulutusmahdollisuuksista ja kattavista hyvin
vointipalveluistaan. Kaupunki on satsannut myös va
paa-ajan mahdollisuuksiin: tekemistä riittää niin liikunnan
ja kulttuurin ystäville kuin puhtaasta luonnosta nauttiville.

Oulainen is known for its great amenities, versatile ed
ucational opportunities and comprehensive health ser
vices. The town has also invested in leisure activities –
there is no shortage of things to do with sports, culture
and nature.

Oulainen on myös maakuntansa ja koko Suomen yrit
täjäystävällisimpiä kuntia. Kaupunki tekee tiivistä yh
teistyötä yrittäjien kanssa ja edistää yrittäjyyttä muun
muassa tarjoamalla kohtuuhintaisia yritystontteja ja toi
mitiloja.

Oulainen is also one of the most entrepreneur -friendly
municipalities in its region as well as nationwide. The
town works very close with entrepreneurs to advance
their efforts by offering reasonably priced properties for
businesses.

Yleisesti voikin todeta, että on ihan mellevää olla oulaistelainen!
It’s fun to live in Oulainen!

⚓
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Oulu



150-vuotias Oulainen on Oulun eteläisen
alueen hyvinvointikeskus.
150 year old Oulainen is the health center of
the South Region of Oulu.
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ETÄISYYKSIÄ – DISTANCES

Turku

Ylivieska

30 km

Pyhäjoki, Hanhikivi

45 km

Oulu

100 km

Kokkola

110 km

Helsinki

545 km

Helsinki

Pääradan varrella sijaitseva Oulaisten rautatieasema on
uudistettu.
Oulainen Railway Station, located by one of the main
train tracks in Finland, has recently been updated.
Oulaisissa voi nauttia puhtaasta luonnosta. Kaupungin
elävälle ja vireälle keskustalle ainutlaatuisen leimansa
antavat Pyhäjoki ja Oulaistenkoski.
In Oulainen you will enjoy beautiful and natural
surroundings. The lively and active town center is
surrounded by the Pyhäjoki River and Oulaistenkoski
Rapid.
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OULAISISSA ON SISUA
OULAINEN HAS THAT FAMOUS ”SISU”
Oulaistelaiset ovat yrittäjähenkistä väkeä: täällä toimii runsaasti esimerkiksi terveys-, hyvinvointi- ja
palvelualan yrityksiä ja teollinen toiminta vahvistuu
koko ajan. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on yli
100 prosenttia.

The people of Oulainen are very entrepreneurial.
There are several health and well-being service
related companies and the industry field is getting
stronger every day. There are more jobs available
than there is labour force in Oulainen.

Oulainen on maakuntansa yritysmyönteisin kaupunki ja
yrittäjät ovat äänestäneet sen myös yhdeksi Suomen par
haimmista kunnista yrittää. Kaupunki toimii tiiviissä yh
teistyössä paikallisten yrittäjien ja Oulaisten yrittäjät ry:n
kanssa. Esimerkiksi elinkeinopoliittinen työryhmä (ELPO),
joka muodostuu yrittäjistä ja kaupungin edustajista, ko
koontuu kuukausittain pohtimaan päätösten yritysvaiku
tuksia ja sitä, miten yrittämisen olosuhteita on mahdol
lista parantaa entisestään. Yrittäjien neuvontapalveluista
vastaa Oulaisten yrityspalvelukeskus, joka auttaa kaikissa
yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja laajentami
seen liittyvissä asioissa koko yrityksen elinkaaren ajan.

Oulainen is the most entrepreneurs -friendly municipality
in its region and entrepreneuers have also voted it one of
the best municipalities in Finland to be an entrepreneuer.
The town cooperates very closely with local entrepre
neuer and the Oulainen Entrepreneuer organization. Every
month a group consisting of entrepreneuers and the rep
resentatives of the town gather together to think about
the ways the town’s decisions influence entrepreneuers
and how it can be possible to further improve their oper
ational environment. The Business Service Centre helps
companies with everything - from founding the company,
all the way to different stages of development and growth.

KESKEINEN SIJAINTI

CENTRAL LOCATION

Pohjanmaan radan ja kantatie 86:n ansiosta kaupunki
tulee olemaan monen suurhankkeen logistinen keskus:
esimerkiksi Hanhikiven ydinvoimala-alue, joka sijaitsee
45 kilometrin päässä, tukeutuu kaupungin rautatiease
maan. Aseman ratapihalla on myös laaja rahdin lastaus
alue. Oulaisten ostovoimaa kasvattaa kaupunkia halkova
kantatie, jota pitkin kulkee vuorokaudessa noin 4 000
ajoneuvoa.

Because of the main train track in Ostrobothnia and the
highway 86, the town is the logistic center of many big
business ventures. For example Hanhikivi Nuclear Power
Plant heavily relies on the town railway station. The Rail
yard also has a large freight loading area. The highway
that passes Oulainen, serves approximately 4,000 vehi
cles per day, which in turn increases the buying power
of the town.

Teollisuustilojen vuokraus
aimo.ojala@kotinet.com • puh. 0500 684 464

Oulaistenkatu 37 L 4, 86300 Oulainen
Puh. 044 293 9061 • www.talousmeri.fi
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Logistisesti loistopaikka
”Junnikkalan Saha on jalostanut puuta jo 56 vuot
ta ja Oulaisissa olemme toimineet noin kymme
nen vuoden ajan. Olemme pintakäsitellyissä, talo
jen ulkopuolen näkyvissä osissa markkinajohtaja
Suomessa. Oulainen sijaitsee erinomaisella pai
kalla raaka-ainevirtojen näkökulmasta sekä lähellä
Kalajoella toimivaa yksikköämme. Myös työvoi
man saatavuus alueella on hyvä.”
Kalle Junnikkala, toimitusjohtaja, Junnikkala Oy
Logistically fantastic
”Junnikkala sawmill has been processing wood
for already 56 years and for about ten years in
Oulainen. We are a market leader in house exte
rior wood in Finland and our location in Oulainen
is truly excellent for us. Our material flow is great
because of the easy location and we are close to
our unit located in Kalajoki. Also the labour availa
bility is very good in the region.”
Kalle Junnikkala, CEO of Junnikkala Oy

Yrityspalvelukeskus – Business Advice:
www.oulainen.fi/yrityspalvelukeskus
Oulaisten kaupunki myy ja vuokraa yritystontteja ja toi
mitiloja kilpailukykyiseen hintaan. Kintunperän, Aholan
ja Kivisenkankaan teollisuusalueet sekä kaupan alan
tontit sijaitsevat aivan keskustaajaman tuntumassa.
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Vanhatie 48, 86100 Pyhäjoki
Vanhatie
48, 86100
Pyhäjoki
www.fennovoima.fi
Vanhatie
86100 Pyhäjoki
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The town of Oulainen is selling and renting business
premises with very competitive prices. Industrial areas
Kintunperä, Ahola, Kivisenkangas and other business
related lots are located close by to the town center.
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HYVINVOINNIN KESKUS
CENTER OF HEALTH
Oulaisissa on erinomaiset lähipalvelut. Erityisesti
terveydenhuollon, sairaanhoidon ja kuntoutuksen
palvelut ovat poikkeuksellisen kattavat.

Oulainen has excellent range of services. Especially
health care, medical treatment and rehabilitation
services.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluva Oulas
kankaan sairaala tarjoaa Oulun eteläisellä alueella asu
ville erikoissairaanhoidon, kuten synnytysten ja ortope
dian, palveluita. Sairaala ja sen läheisyydessä sijaitseva
terveyskeskus, palvelukodit, kehitysvammayksikkö, ter
veydenhoito-oppilaitos, Oulaisten Apteekki ja Taukokan
gas-säätiön omistama Taukokangas Oy tarjoavat työtä
lähes tuhannelle työntekijälle.

Oulaskangas Hospital offers special health care, for ex
ample an delivery ward and orthopedic services for peo
ple living in southern Oulu region. The Hospital and the
nearby health care center, service homes, the center
for disabled, the school of health care, pharmacy of Ou
lainen and Taukokangas (rehabilitation center) employ
almost 1,000 workers.

Hyvinvointisektorille syntyy jatkuvasti myös uutta
yritystoimintaa. Oulaisissa on kokonaan yksityinen
työterveyshuolto, yksityistä hoivakotitoimintaa sekä
muita hyvinvointiin ja terveyteen erikoistuneita yrityksiä.

The health sector is also continuosly growing. Oulainen
has fully private occupational health care, private care
homes and many other health and well-being focused
companies.

Monipuolisesti palveleva
hyvinvointikeskus
www.taukokangas.fi • vaihde 08 479 4700
IKÄIHMISET JA VAIKEAVAMMAISET
kuntouttava hoito | asumisvalmennus | tehostettu palveluasuminen
KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT
mm. omaishoidon päivätoiminta | geriatrinen neuvontapalvelu
KUNTOUTUSPALVELUT mm. laitos- ja avokuntoutus | tuettu kotona kuntoutuminen
NUORET JA TYÖIKÄISET työelämävalmennus | ammatillinen kuntoutus
kuntoutuskurssit | yksilölliset kuntoutuspalvelut
TYÖSSÄJAKSAMISTA EDISTÄVÄT PALVELUT
TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT mm. hemmottelu ja virkistys
TERVEYSTORITOIMINTA mm. yleis- ja erikoislääkäripalvelut | terveydenhoitajan palvelut
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Perusturvapalvelut Oulaisissa – Basic social security services in Oulainen:
www.oulainen.fi/perusturva

TURVALLISTA PÄIVÄHOITOA

SAFE DAYCARE

Oulaisten kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, ryhmäper
hepäiväkodit sekä perhepäivähoito tarjoavat laadukasta
hoitoa alle kouluikäisille lapsille. Päivähoitopaikka järjes
tyy tarvittaessa ripeälläkin aikataululla.

Both municipal and private day care centers offer high
quality care for kids under the school age. Day care can
be arranged very quickly when needed.
CARING OF ELDERLY

LÄMMINHENKISTÄ VANHUSTENHOITOA
Oulainen tukee ikäihmisten kotona asumista tarjoamal
la monipuolisia palveluita. Kotona asuvat voivat käydä
ruokailemassa, peseytymässä ja viettämässä yhteistä
aikaa päiväkeskuksessa, josta voi ostaa myös parturi-,
kampaamo- ja hoitopalveluita. Kun arki omassa kodissa
ei enää suju, on mahdollista saada palveluasunto esi
merkiksi Rantakartanon palvelukeskuksesta, Kottilan
Tuvasta tai yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Oulainen supports elderly living longer at home by offer
ing many types of services to them. Elderly people liv
ing at home can visit a day center for meals, washing up
and spending time together with others. There they can
also receive haircuts and health care services. When
everyday life at home gets harder, there is housing
available including services in the Rantakartano Service
Center, Kottila Tupa or from private service providers.

OULU

AVOINNA | OPEN:

OULAISTEN APTEEKKI
Oulainen Pharmacy

www.oulaistenapteekki.fi
Pohjolankatu 1, 86300 OULAINEN
puh./tel +358 8 470 477 | +358 8 470 022

ma-pe 8-20 m-f
la 9-16 s
su+pyh. 12-16 sn + hol.
YLIVIESKA
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OULAINEN – OPISKELIJAKAUPUNKI
OULAINEN – A STUDENT TOWN
Oulaisissa on monipuoliset koulutusmahdollisuudet, jotka houkuttelevat kaupunkiin opiskelijoita
kauempaakin.
Peruskoulun jälkeen opintoja voi jatkaa Oulaisten lukios
sa tai JEDUn Oulaisten ammattiopistossa, joka koulut
taa muun muassa terveydenhuollon, liiketalouden sekä
ravitsemus- ja puhdistuspalvelualan osaajia.
Korkeakoulutasoista koulutusta kaupungissa tarjoaa Ou
lun ammattikorkeakoulun terveysalan yksikkö, jossa voi
opiskella muun muassa sairaanhoitajaksi. Kaikki Oulai
sissa sijaitsevat oppilaitokset tarjoavat koulutusta myös
aikuisille. Lisäksi Jokihelmen kansalaisopisto järjestää
yleissivistävää koulutusta kaikenikäisille. Musiikkikoulu
tusta antaa Jokilaaksojen musiikkiopisto.

Oulainen has comprehensive education opportunities that attract students from far away.
After public school you can continue studies in the
high school of Oulainen or in the vocational college of
Oulainen. You can study business, nutrition and cleaning
fields as well as health and social care.
The Oulu University of Applied Sciences’ School of
Social and Health Care provides higher education op
portunities and there you can study to become a nurse.
All learning institutions in Oulainen also offer adult edu
cation. In addition, Jokihelmi folk high school provides
general education for students of all ages. Musical train
ing is offered by Jokilaakso music institute.

YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS
Projektipalvelut - Aluekehitys - Edunvalvonta
Yhteistyötä alueen oppilaitosten ja yritysten kanssa
seutukunnan elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämisessä
Onnittelemme 150-vuotiasta Oulaisten kaupunkia!

Katso
lisätietoja:
www.ysk.fi

ALAVIESKA • KALAJOKI • MERIJÄRVI • OULAINEN • SIEVI • YLIVIESKA
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Taukokangas on edelläkävijä
”Taukokangas Oy on terveyden osaamiskeskus, joka kehittää ja tuottaa hoito-,
hoiva-, kuntoutus- ja terveyspalveluita kaikille ikäryhmille ja kaikkiin ikävaihei
siin. Oulaisten terveyskampus tarjoaa meille erinomaisen toimintaympäristön,
hyvät kasvun mahdollisuudet sekä alustan julkisen ja yksityisen sektorin rajat
ylittävälle yhteistyölle. Taukokankaan tavoitteena on kasvu ja laajentuminen, ja
Oulaisista on hyvä ponnistaa kohti tulevaisuutta.”
Mika Rytkönen, toimitusjohtaja, Taukokangas Oy ja säätiö
Taukokangas is a pioneer
”Taukokangas Oy is a wellness unit which develops and produces a wide varie
ty of health care and rehabilitation services for all age groups. The health cam
pus of Oulainen offers us a remarkable operational environment, good growth
opportunities and a place for the public and private sectors to collaborate. The
goal of Taukokangas is growth and expansion – and Oulainen is a great place to
be to push for those goals.”
Mika Rytkönen, CEO, Taukokangas Oy and foundation

Opiskele Oulaisissa – Study in Oulainen:
www.oulainen.fi/opetus_ja_koulutus

R AKE

NNUSPALVELUT

UUDISRAKENNUKSET
SANEERAUKSET
KATTOPINNOITUKSET
KATTOREMONTIT
Ei niin isoa eikä pientä työtä,
etteikö se meiltä hoituisi!
Laadukasta rakentamista
jo yli 10 vuoden kokemuksella.

Tuhatkunta opiskelijaa ei voi olla väärässä: Oulaisissa on
hyvä opiskella. Myös harjoittelupaikkoja löytyy mukavas
ti kaupungissa toimivista yrityksistä.
Almost a thousand students can’t be wrong: Oulainen is
a great place to study. There are also many companies
to intern for in the town.

TIVITEK OY

Miilutie 26,86300 Oulainen
Puh. 040 177 1770
info@rakennustivitek.fi

www.rakennustivitek.fi
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OULAISISSA AIKA EI KÄY PITKÄKSI
THERE IS ALWAYS SOMETHING
TO DO IN OULAINEN
Oulaisissa riittää vapaa-ajan tekemistä ja virkistysmahdollisuuksia jokaiselle.

There are many free-time activities available in
Oulainen for everyone.

Oulaisissa voi harrastaa liikuntaa monipuolisesti. Liikun
nan pariin pääsee muun muassa jäähallissa, uudessa
uimahallissa, keskusurheilukentällä tai pesäpallokentällä.
Lisää mahdollisuuksia antavat Irvan moottoriurheilukes
kus, Honkamajan hiihtokeskus ja sportingammuntarata.
Hevosharrastus on myös aktiivista: kaupungissa on
uudistettu ravirata ja useita ratsastustalleja.

You can get your exercise in the ice hall, new swimming
hall, sports park or baseball field. More opportunities
can be found in Irva motosport center, Honkamaja ski
ing center and a sporting-shooting ring. Hobbies relating
to horses are very common too: there is a renovated
racetrack and several stables around the town.

Kaupungissa toimii lukuisia seuroja, järjestöjä ja yhdis
tyksiä, joiden toimintaan kaikki halukkaat pääsevät mu
kaan. Oulaisissa on esimerkiksi useita metsästysseu
roja, joten metsästystä harrastava pääsee joko jäsenenä
tai kausikortilla harrastuksensa pariin.

There are several clubs and organizations that anyone
can join. There are several hunting clubs in Oulainen
offering memberships or a seasonal pass.

Vapaa-ajan mahdollisuuksia Oulaisissa –
Free time possibilities in Oulainen:
www.oulainen.fi/vapaa-aika
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Oulaisissa yhdistyvät kaupungin
ja luonnon parhaat puolet.
Oulainen brings together the best
sides of town and nature.

KESKELLÄ LUONTOA

IN THE MIDST OF NATURE

Kauniin leimansa Oulaisten keskustalle
antaa koskimaisema. Pyhäjoen rantaan
voi poiketa kävelemään ja tutustumaan
jokiluontoon.

Oulainen is known for its unique town
center with a beautiful Oulaistenkoski
rapid. You can always go for a stroll by
the Pyhäjoki River and get to know the
nature around it.

Lohijokena tunnettu Pyhäjoki ja puhdas
vetinen Piipsjärvi luovat upeat puitteet
myös virkistyskalastukselle ja melon
nalle. Kaupunkia ympäröivissä metsis
sä voi sienestää, marjastaa ja metsäs
tää tai nauttia kauniista luonnosta ja
raittiista ilmasta muuten vain.

Known as a salmon river, Pyhäjoki River
and the pure-watered Piipsjärvi Lake
create amazing scenery for fishing and
canoeing. In forests surrounding Ou
lainen you can pick mushrooms and
berries, hunt or just enjoy the fresh air
and beautiful nature.

Energiatehokkuutta ilmastointiin

2018

EKO

Millenier- ja Ventier-sarjan matalaenergiakoneilla

VA
ATI
MUKSET

MILLENIER

VENTIER

Pystymallin täysvalmis kone
paketti HLL, vastavirta tai
pyörivällä lämmönsiirtimellä
ilmavirtaalueella 0,22,0 m³/s.

Vaakamallin täysvalmis kone
paketti HLL, vastavirta tai
pyörivällä lämmönsiirtimellä
ilmavirtaalueella 0,1–4,0 m³/s.

Energent Oy | Kivistöntie 1, 60800 Ilmajoki | Puh. (06) 424 0300 | Lue lisää tarjonnastamme: www.energent.fi

matalaenergiakone
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TAPAHTUMIEN OULAINEN
EVENTFUL OULAINEN
Oulaisissa järjestetään ympäri vuoden tapahtumia,
jotka houkuttelevat vieraita kauempaakin.

There are different kind of events in Oulainen all
year around.

Suosittu tapahtuma on esimerkiksi Pyhäjokimelonta,
joka kokoaa yhteen retkimelonnan harrastajia. Tapahtu
mista suurin on Wanhan Woiman Weteraanikonepäivät,
joka herättää henkiin vanhat traktorit, mopedit, höyry
koneet ja muut vanhat moottoriajoneuvot. Konepäivien
yhteydessä järjestetään myös vanhan ajan työnäytöksiä,
näyttelyitä ja maankuulu rompetori.

One popular event is the Pyhäjoki River Canoe Trek
which brings together people who are interested in ca
noeing. T biggest event is the annual Weteran Engine
Days which brings to life old tractors, mopeds, steam
engines and other old motor vehicles. The event in
cludes work samples and shows from back in the day,
exhibitions and the famous Rompetori selling different
type of antiques.

MUSIIKIN TAIKAA
Oulaisissa on kuoro- ja puhallinmusiikilla pitkät perin
teet. Oulaisten Musiikkiviikkojen monipuolinen konsert
titarjonta on ilahduttanut paikallisesti ja alueellisesti ih
misiä jo vuodesta 1986 lähtien. Kaupungissa on useita
korkeatasoisia kuoroja, kuten Oulaisten Nuorisokuoro
ja Naiskuoro Välke. Tehostettua musiikinopetusta anne
taan peruskoulussa.

THE MAGIC OF MUSIC
In Oulainen, choir and wind instrument music have tra
ditions going far back. Since 1986, The Oulainen Music
Week and its wide range of concerts have delighted
people both locally and regionally. There are several
high-level choirs in the town, like The Youth Choir of
Oulainen and Women’s choir Välke. Enhanced musical
education is also given in public school.

Oulaisten tapahtumakalenteri – Oulainen event calendar:
www.oulainen.fi/tapahtumat
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Oulaisten kirjasto on kaupunkilaisten yhteinen olohuo
ne, jossa voi niin syventyä mukavaan kirjaan kuin pelata
konsolipelejä yhdessä ystävien kanssa.
The Oulainen library is the public living room of the
town people. There you can dive into a good book or
play and play games together with friends.

Oulaisten vaakunan kultainen rapu vihreällä pohjalla on
muistona ajasta, jolloin joessa oli runsaasti rapuja.
The golden crayfish on the green background shown
in the coat of arms of Oulainen, represents the time
when there were a lot of crayfish in the river.

Heinäkuisin järjestettävä Wanhan Woiman Weteraani
konepäivät kerää kymmeniä tuhansia kävijöitä vuosit
tain. Perinnekeskuksessa on esillä muun muassa entis
aikojen koneita ja laitteita.

Weteran Engine Days - held yearly in July – attracts
tens of thousands of visitors every year. The heritage
center exhibits old time machines and devices amongst
others.
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OULAISISSA ON ILO ASUA
JOY OF LIVING IN OULAINEN
Suurin osa oulaistelaisista asuu omakotitaloissa
kaupungin keskustaajamassa.

The majority of people in Oulainen live in their own
houses around the town.

Oulaisissa on myös useita elinvoimaisia kyläkeskuksia,
jotka tukeutuvat keskustan palveluihin. Kylistä suurimpia
ovat Matkaniva, Petäjäskoski ja Piipsjärvi.

There are also several active villagers that rely on the
services provided by the town center. The biggest
villages are Matkaniva, Petäjäskoski and Piipsjärvi.

OMA KOTI OULAISIIN

YOUR HOME TO OULAINEN

Oulaisten kaupunki myy oman kodin rakentamista suun
nitteleville edullisia, reilunkokoisia ja viihtyisiä tontteja,
joista osa sijaitsee vesistöjen äärellä. Tontit ovat jatku
vassa myynnissä ja niitä myyvät kaupungin lisäksi myös
yksityiset tahot.

The town of Oulainen sells affordable, well-sized and
cozy lots (some of them near water) to people who are
planning on building their own home. There are several
lots sold at all times and you can additionally buy them
from private individuals.

Oman kodin voi ostaa myös rivi- ja kerrostalosta. Tarjolla
on myös eri elämänvaiheisiin sopivia vuokra-asuntoja,
joiden vuokrauksesta huolehtivat kaupungin omistama
Oulaisten Amiraali Oy, www.oulaistenamiraali.fi sekä
yksityiset vuokranantajat

You can also buy your own home in a rowhouse or
in an apartment building. You can also find suitable
rental options to fit your life phase easily. Rentals can
be found through town-owned Oulaisten Amiraali Oy,
www.oulaistenamiraali.fi and through private renters.

METSÄ JA SÄHKÖ
ESKO MÄKELÄ
LAADUKKAITA
AMMATTITAITOISTA
SÄHKÖPALVELUITA
METSÄTYÖTÄ
Esko Mäkelä
040 700 9421

Asko Mäkelä
050 306 2480

www.metsajasahko.fi
Revonkatu 1 (Oulaisten Yritystalossa)
Toimistomme palvelee arkisin klo 7–15.30
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Rakentamiseen ja asumiseen liittyvä
teollisuus on Oulaisissa nousussa.
Construction and housing related
industry is growing in Oulainen.

Katso vapaat tontit –
See free lots here:
Oulaisten karttapalvelu,
oulainen.karttatiimi.fi

Tilaa yrittää
”Lehto Groupiin kuuluvan Takuuelementin uusi Ou
laisten-tehdas valmistaa erilaisia valmismoduuleja
ja rakennuskomponentteja. Kaupunki on osoittanut
joustavuutta ja yhteistyökykyä kaikissa uuden teh
taan rakentamiseen liittyvissä asioissa. Oulaisten
ympäristöstä on saatavilla myös sitoutuneita ja moti
voituneita työntekijöitä.”
Mikko Kinnunen, tehtaanjohtaja, Lehto Group Oyj
Space for business
”Takuuelementti, belonging to Lehto Group, and its
new factory in Oulainen manufacture different types
of ready-made modules and building components.
The town has shown flexibility and a strong ability to
cooperate regarding all matters building the factory.
You can also find committed and motivated workers
in the Oulainen region.”
Mikko Kinnunen, plant manager, Lehto Group Oyj

TUNNUKSEN VÄRIT
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20C, 100M, 0Y, 0K
0C, 100M, 0Y, 0K
0C, 100M, 20Y, 0K
0C, 100M, 40Y, 0K
0C, 100M, 60Y, 0K
0C, 100M, 80Y, 0K
0C, 100M, 100Y, 0K
0C, 80M, 100Y, 0K
0C, 60M, 100Y, 0K
0C, 40M, 100Y, 0K
0C, 20M, 100Y, 0K
0C, 0M, 100Y, 0K
20C, 0M, 100Y, 0K
40C, 0M, 100Y, 0K
60C, 0M, 100Y, 0K
80C, 0M, 100Y, 0K
100C, 0M, 100Y, 0K
100C, 0M, 80Y, 0K
100C, 0M, 60Y, 0K
100C, 0M, 40Y, 0K

OULAISTEN KAUPUNKI
TOWN OF OULAINEN
Oulaistenkatu 12 (PL 22)
Oulaistenkatu 12 (PL 22)
100C, 40M, 0Y, 0K
100C, 60M, 0Y, 0K
86300
Oulainen
FI-86300 Oulainen
Tunnuksen CMYK-värejä käytetään neliväripainatuksissa.
100C, 80M, 0Y, 0K
Näitä ovat erilaiset kirjapainossa painetut julkaisut ja sanomalehdet.
puh.100C,08
47
931 (klo Älä
9–11
ja 12–15)
tel.tehtyjä
+358
8 47
käytä painettuihin
julkaisuihin muutoin
(esim RGB)
värejä!931 (9 am – 11 am and 12 pm – 15 pm)
100M,
0Y, 0K
80C, 100M, 0Y, 0K
kaupunki@oulainen.fi
kaupunki@oulainen.fi
60C, 100M, 0Y, 0K
100C, 0M, 20Y, 0K
100C, 0M, 0Y, 0K

100C, 20M, 0Y, 0K

40C, 100M, 0Y, 0K
20C, 100M, 0Y, 0K
0C, 100M, 0Y, 0K
0C, 100M, 20Y, 0K
0C, 100M, 40Y, 0K
0C, 100M, 60Y, 0K
0C, 100M, 80Y, 0K

www.oulainen.fi

0C, 100M, 100Y, 0K
0C, 80M, 100Y, 0K
0C, 60M, 100Y, 0K
0C, 40M, 100Y, 0K
0C, 20M, 100Y, 0K

• www.jssuomi.fi

0C, 0M, 0Y, 100K

