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Elämisen laatu – yhdelle se merkitsee puhdasta asuinym-
päristöä ja omaa rauhaa, toiselle hyviä harrastusmahdol-
lisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Yksi haluaa kokeilla siipiään, 
toinen hidastaa vauhtia.   

Siikalatvalla elämisen laatu on mutkatonta arkea. Se on kuulumisten 
vaihtoa kaupan kassalla, vastaantulijan tervehdys kylänraitilla, tuttu 
virkailija pankissa ja kunnantalolla. Se on koulu ja kirjasto omalla 
kirkonkylällä, päiväkoti ja terveyskeskus lähietäisyydellä. Yhtä lailla 
se on näytelmäpiiri, urheiluseura, talkooporukka. Ja mikä tärkeintä, 
se on aikaa itselle ja läheisille.    

Terve!
Hyvät palvelut ovat jokaisen kuntalaisen etuoikeus. Olitpa sitten 
opiskelija, perheellinen, yrittäjä tai eläkeläinen, tarpeelliset peruspal-
velut löytyvät omasta kunnasta, jopa lähimmästä kyläkeskuksesta. 

Suomen keskipisteen maisemassa on vakaata voimaa. Se ottaa 
omakseen kun malttaa hetkeksi hiljentää. Kirkonkylät ja maaseutu 
vuorottelevat, välissä jokivarsia ja karpalosoita, riuskoja kyliä ja 
kotoisia taajamia. Se on maisema jossa on tilaa tehdä totta haaveista 
– pienistä tai elämän kokoisista. 
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Moni tavoittelemisen arvoinen asia on Siikalatvalla kaik-
kien saatavilla: turvallinen kasvuympäristö ja toimivat pe-
ruspalvelut, puhdas ilma ja lähellä tuotettu ruoka, viihtyisät 
taajamat ja kohtuuhintainen asuminen. 

Kaupunkikaksion hinnalla pääsee Siikalatvalla oman tuvan ja 
pihamaan omistajaksi. Rakentajalla taas on varaa valita väljästä ja 
luonnonläheisestä tonttitarjonnasta, halusipa sitten kirkonkylän 
kupeeseen tai omaan rauhaan maaseudulle. Ja ruuhkavyöhykkeen 
ulkopuolella kun ollaan, jouhevaa palvelua ja edullisia ratkaisuja on 
saatavilla itse rakentamiseenkin.

Elämä
Tärkeimmät peruspalvelut tuodaan Siikalatvalla sinne missä 
asukkaatkin ovat. Kirkonkyliltä löytyvät päivähoitopaikat, koulut 
ja terveyskeskukset. Päivittäinen asiointi hoituu sujuvasti omassa 
asuinympäristössä. Ja kun tarvitaan ison kaupungin tarjontaa, nelos-
tie vie Ouluun parhaimmillaan alle tunnissa. 

Perinteinen viihtyisä kylämiljöö on Siikalatvalla yhä arvossaan. 
Ihmisläheinen ympäristö ja modernit palvelut sopivat täällä samaan 
katukuvaan.  
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Elämisen rytmi. Se on työtä ja toimeentuloa, eteenpäin 
menoa. Sen takaa aikaansaapa porukka pajoilla ja pelloilla, 
tehtaissa ja toimistoissa.   

Siikalatvan yrityselämään svengiä tuovat taitavat käsityöläiset sekä 
puusepän verstaat ja konepajat. Työtä tarjoavat myös elintarviketeol-
lisuus ja eri alojen palveluyritykset. Maatalous ja metsät tuovat leivän 
neljäsosalle kunnan väestä. Modernit maatilat ovat saaneet rinnalleen 
myös elämyksiä tarjoavia matkailuyrityksiä ja lukuisia hevostiloja.

Vauhti
Siikalatvalle on yritysten helppoa tulla. Tontteja, toimitiloja ja halleja 
löytyy eri puolilta kuntaa. Yhteydet maailmalle takaa kunnan pää-
raitti nelostie. Se halkoo Siikalatvaa 60 kilometrin matkalla, jonka 
taittaa vuosittain miljoona ohikulkijaa. Samaa tietä ajaa parhaimmil-
laan tunnissa niin lentokentälle kuin satamaankin.

Hyvien yhteyksien ansiosta moni käy töissä toisaalla ja asuu Siika-
latvalla. Toisilla elämää rytmittää kotoa käsin työskentely. Tekijöille 
on paikkakunnalla kysyntää myös omasta takaa, ja tarve vain kasvaa 
tulevaisuudessa.
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Arjen keskellä aika on aarre, jota kannattaa vaalia. Ajan kanssa voi 
tehdä sitä mikä itselle on tärkeää. Tai vain olla, hengähtää, aistia 
luonto ja vuodenajat. Aina ei tarvitse lähteä kauaskaan – elämys-
ten äärelle voi päästä jo kotiovelta.

Luonto on lähellä Siikalatvalla. Se kutsuu poluille ja pitkospuille, 
marjaämpäreitä täyttämään ja laavuille tulistelemaan. Laajan kunnan 
alueelta löytyy niin erämaata kuin hoidettuja retkeilyreittejäkin. 
Talvella ladut ja kelkkareitit kutsuvat liikkumaan.   

Aika
Siikalatvan selkosilla riittää riistamaita, jokivarret taas tarjoavat 
virtapaikkoja vieheille. Pitäjän tunnetuin saalis lymyää kuitenkin 
Uljuan altaan jääkannen alla. Sille on omistettu jopa oma talvitapah-
tuma – Made in Uljua. 

Oli talvi tai kesä, Siikalatvalla voi liikkua lukuisin tavoin. Kirkon-
kyliltä löytyvät kaukalot ja kuntoiluhallit, leikkikentät ja lenkkipo-
lut. Virkistäytyä voi maauimaloissa ja luonnonvesissä. Leppoisat 
joenuomat ja rauhaisat rantamaisemat ovat myös melojien mieleen.
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Elämisen maku syntyy tekemisen ja kokemisen ilosta. Siinä 
on myös aimo annos uuden oppimista, itsensä kehittämistä, 
kulttuuria koko kirjavuudessaan.

Opintie alkaa Siikalatvalla tutusta ja turvallisesta ympäristöstä, oman 
kirkonkylän peruskoulusta. Kunnassa on oma lukio ja luovien alojen 
opinahjo Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto.  Lähialueen opiske-
lukattaus ulottuu ammatillisen koulutuksen laajasta tarjonnasta aina 
yliopistoon saakka.  

Sinä
Kulttuuri on arjen rikkautta kotikulmilla. Sitä tarjoavat vaikkapa 
kirkonkylän oma kirjasto tai kansalaisopiston piirit, joissa tekemistä 
löytyy kuvataiteista kitaransoittoon, satujumpasta savitöihin. 

Kesän tullen kulttuuri antaa ainekset moneen juhlaan. Kantajina 
ovat vahvat perinteet ja rautaisannos uutta luovaa paikallista voimaa. 
Niistä ammentaa muiden muassa Keskipisteen kesäteatteri. Ja Piip-
polan vaarilla oli paitsi talo, myös ikioma lastenlaulufestivaali!
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Siikalatva, kunta Suomen keskipisteessä, tarjoaa 
asukkailleen tervettä elämää, puhdasta ympäristöä ja 
elämisen laatua. Siikalatvan nuori kunta on perustettu 
1.1.2009 Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan 
yhdistyessä yhdeksi entistä monipuolisemmaksi kun-
naksi. Kuntakeskus sijaitsee hyvien yhteyksien äärellä 
Pulkkilassa valtatie 4:n (E75) ja Raahe-Iisalmi -tien (88) 
risteyskohdassa. Siikalatvan kunta kuuluu Pohjois-
Pohjanmaan maakuntaan ja Haapaveden-Siikalatvan 
seutukuntaan.

Sijainti
Siikalatvan kunta sijaitsee keskellä Suomea, Pohjois-
Pohjanmaan maakunnassa, hyvien kulkuyhteyksien 
varrella. Helsingistä Utsjoelle kulkeva valtatie 4 tuo 
sadat tuhannet suomalaiset Siikalatvalle vuosittain ja 
vie siikalatvalaiset Ouluun alle tunnissa. Siikalatvan 
naapurikuntia ovat pohjoisessa Liminka, Muhos ja 
Vaala, lännessä Haapavesi, Siikajoki ja Vihanti. Ete-
lässä naapurikuntana on Kärsämäki ja idässä Kajaani 
ja Pyhäntä. Siikalatvan kunnan kokonaispinta-ala 
on 2 229,35 km2, josta vesipinta-alaa on 58,62 km2 ja 
maapinta-alaa 2 170,73 km2. Suurimmat vesistöt kun-
nan alueella ovat Siikajoki, Lamujoki ja Uljuan allas.

Siikalatvan kunta  •  Puh. 08 811 8411 (vaihde)  •  044 511 8411  •  siikalatvan.kunta@siikalatva.fi www.siikalatva.fi

Väestö
Kunnassa oli vuoden 2011 lopussa 6060 asukasta vä-
estötiheyden ollessa 2,8 as/km2.  Ikärakennejakauman 
mukaan 0-14 -vuotiaden osuus väestöstä on  
16,4 %, 15-64 -vuotiaiden osuus 60,42 % ja yli 
65-vuotta täyttäneiden osuus 23,3 %. (31.12.2009). 
Äidinkielenään suomea puhuvia asukkaita Siikalatval-
la oli vuonna 2011 99,2 % ja muita 0,8 %.

Opiskelu
Siikalatvalla perusopetusta tarjoaa seitsemän 
peruskoulua Kestilän, Pulkkilan, Piippolan ja Rantsi-
lan kylillä. Siikalatvalla sijaitsee kaksi toisen asteen 
oppilaitosta, Siikalatvan lukio Pulkkilassa sekä 
Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Piippolassa. 
Lähin yliopisto sijaitsee Oulussa, vain 60 km päässä 
Rantsilan keskuksesta.

Asuminen
Asuntokuntien lukumäärä on 2 794. Rivi- ja pienta-
loissa asuvien osuus asuntokunnista on 96,7 % ja 
vuokra-asunnoissa asuvien osuus 21,7 %. Kesämökke-
jä kunnan alueella on 921 kpl. (31.12.2007).

Terve!
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