Tervetuloa asumaan Oulaisiin!
Oulainen on ihmisläheinen ja vireä n.8000
asukkaan kaupunki Ylivieskan seutukunnassa.
Tulitpa sitten päärataa pitkin junalla tai Kantatie
86:n liikenneympyrästä, olet oitis monipuolisten
palvelujen äärellä.
Oulaisten luonto on kaunista ja paikkakunnalta
löytyy näkemisen arvoisia luonto- ja muita
nähtävyyskohteita. Kaunis Pyhäjoki virtaa
keskustan läpi sijoittaen hyvänä lohipaikkanakin
tunnetun Oulaistenkosken keskeiselle paikalle
pääkadun varteen.
Oulainen on tunnettu myös monista
valtakunnallisestikin kuuluisista tapahtumistaan,
kuten viikkoa ennen juhannusta melottavasta
Pyhäjokimelonnasta, heinäkuussa pidettävistä
Waltakunnallisista Weteraanikonepäivistä ja
Oulaisten Markkinoista sekä syksyllä
vietettävistä monipuolisista Oulaisten
Musiikkiviikoista.

.

Näin löydät perille!
Oulaisiin on todella helppo tulla.
Sijaintimme kantatie 86:n varrella, josta on
tullut merkittävä kulkuväylä etelän suunnasta
Ouluun tai siitä pohjoiseen matkustaville, on
liikenteellisesti erinomainen.
Kaupunkimme halki kulkee myös HelsinkiRovaniemi päärata ja matkustajajunat
pysähtyvät pääsääntöisesti Oulaisten asemalla.
Vilkkaasti liikennöidylle Oulun lentoasemalle
on Oulaisista vain noin 100km.

Palvelujen Oulainen!
Oulaisista löydät monipuoliset palvelut niin
arkeen kuin vapaa-aikaankin.
Kirjastomme löydät kauniin Pyhäjoen varrelta
keskeiseltä paikalta ja kirjaston läheisyydessä
sijaitsee myös uimahalli.
Urheilupuistosta löytyy niin yleisurheilu,
jalkapallo- kuin pesäpallokentät, sekä
talviurheiluun jäähalli ja ulkojäät.
Urheilupuiston läheisyyteen valmistuu vuonna
2017 uusi uimahalli.
Useiden päivittäistavara-liikkeiden lisäksi
kaupungista löytyy lukuisia eri alojen
erikoisliikkeitä, palveluntarjoajia ja osaajia.

Kouluttava Oulainen!
Oulainen on koulukaupunki, jonne tullaan
opiskelemaan kauempaakin. Kaupungin
yleissivistävän koulutuksen verkko on
kattava ja nykyaikainen. Peruskoulun tai
lukion jälkeen on monipuoliset jatkoopiskelumahdollisuudet.

Oulaisten Ammattiopistossa on kattava
koulutustarjonta. Kolmessa eri yksikössä
opiskellaan liiketaloutta, ravitsemis- ja
puhdistusaloja sekä sosiaali- ja terveysalaa.
Oulun seudun ammattikorkeakoulun
terveysalan yksikkö toimii myös Oulaisissa.
Opisto- ja ammattikorkeakoulutasoisten
opintojen lisäksi monipuolista koulutusta
tarjoaa Jokihelmen kansalaisopisto. Kaikki
oppilaitokset tarjoavat myös
aikuiskoulutusta.

Vapaa-ajan Oulainen!
Koskimaisema leimaa Oulaisten kaupungin
kaunista keskustaa. Pyhäjoessa on idylliset
puitteet melonnalle sekä virkistyskalastukselle.
Pyhäjoki on lohijoki. Joesta on napattu lähes 20kiloinen vonkale, joka on täytetty ja ihmisten
ihailtavana Oulaisten kirjastossa.
Oulaista ympäröivissä metsissä on mahtavat
virkistäytymismahdollisuudet. Luonnossa voi
ulkoilla, sienestää, marjastaa ja metsästää.
Kalastusta ja melontaa voi harrastaa myös
Piipsjärvellä, jonka puhtaaseen veteen voi
pulahtaa sekä kesällä että talvella.

Hyvinvoiva Oulainen!
Alueelliset terveydenhuollon, sairaanhoidon ja
kuntoutuksen yksiköt muodostavat Oulaisiin
kattavan hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden.
Oulaisten kaupungin Terveyskeskuksen lisäksi
Oulaisista löytyy myös kaksi yksityistä
lääkärikeskusta, Medicus ja Syke.
Erikoissairaanhoitoa tarjoaa Oulaskankaan
aluesairaala, missä syntyy n.1000 pohjoispohjanmaalaista vuodessa ja joka on
erikoistunut muun muassa tekonivelleikkauksiin. Lisäksi sairaalan tiloista löytyvät
mm. päiväkirurginen osasto, röntgen ja
laboratorio. Viimeksi mainitut ovat myös
Oulaisten terveyskeskuksen käytössä päivittäin.
Kuntoutuslaitos Taukokangas on Oulaisissa
toimiva hyvinvointikeskus, joka tarjoaa hoito- ja
asumispalveluja, lääkinnällistä ja ammatillista
kuntoutusta sekä muita hyvinvointipalveluja
kaikenikäisille. Taukokangas on maassamme
ainutlaatuinen palveluntarjoaja.
Vanhustenhoidosta vastaa kaupungin oma
yksikkö Rantakartano.

Oulaisissa on monipuolinen vuokra-asuntotarjonta!
Oulaisten Amiraali Oy on Oulaisten kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, jolla on tarjottavana
edullisia vuokra-asuntoja rivi- ja kerrostaloista. Vuokrien neliöhinnat vaihtelevat 6,90 – 10,09 euron
välillä. Oulaisten Amiraali Oy:n kotisivuilta www.oulaistenamiraali.fi löydät vapaat asunnot ja
asuntohakemuksen. Vuokrien neliöhinnat vaihtelevat 6,90 – 10,09 euron välillä, kysy vapaana
olevat huoneistot ja tarjous!

Amiraali Oy:n rivitaloasunnot:
Hakakatu 10
Rivitalo, rakennusvuosi 1991.
Asuntoja 12 kpl, asuntokoot 2 - 3 h + k, asuntokohtaiset saunat.

Hakakatu 12
Rivitalo, rakennusvuosi 1982, peruskorjaus 2014-2015.
Asuntoja 11 kpl, asuntokoot 1 - 3 h + k, asuntokohtaiset saunat.

Hakakatu 14
Rivitalo, rakennusvuosi 1980, peruskorjaus 2008.
Asuntoja 8 kpl, asuntokoot 2 - 3 h + k, asuntokohtaiset saunat.

Hussantaival 13
Rivitalo, rakennusvuosi 2003.
Asuntoja 8 kpl, asuntokoot 2 – 3 h + k, asuntokohtaiset saunat.

Hussantaival 15
Rivitalo, rakennusvuosi 2011.
Asuntoja 9 kpl, asuntokoot 2 - 4 h + k, asuntokohtaiset saunat.

Papinkatu 2
Rivitalo, rakennusvuosi 1976, peruskorjaus 2005.
Asuntoja 4 kpl, asuntokoot 3 - 4 h + k, asuntokohtaiset saunat.

Ravikatu 21
Rivitalo, rakennusvuosi 1977, peruskorjaus 1999.
Asuntoja 35 kpl, asuntokoot 2 - 4 h + k, asuntokohtaiset saunat.

Rohtokuja 8
Rivitalo, rakennusvuosi 1975, peruskorjaus 1995.
Asuntoja 21 kpl, asuntokoot 2 - 4 h + k, ei saunaa.

Toholankatu 1
Rivitalo, rakennusvuosi 2001.
Asuntoja 10 kpl, asuntokoot 1 ja 3 - 4 h + k, asuntokohtaiset
saunat.

Toholankatu 5
Rivitalo, rakennusvuosi 1973, peruskorjaus 1994.
Asuntoja 12 kpl, asuntokoot 1 – 3 h + k, ei saunaa.

Amiraali Oy:n kerrostaloasunnot:

Kaarikatu 17
Kerrostalo, rakennusvuosi 1975, peruskorjaus 2002.
Asuntoja 16 kpl, asuntokoot 1 - 4 h + k, asuntokohtaiset saunat.

Kaarikatu 19
Kerrostalo, rakennusvuosi 1975, peruskorjaus 2000.
Asuntoja 15 kpl, asuntokoot 1 - 3 h + k, ei saunaa.

Kangaskatu 4
Kerrostalo, rakennusvuosi 1971, peruskorjaus 1996.
Asuntoja 29 kpl, asuntokoot 1 – 3 h + k, ei saunaa.

Ravikatu 7 - 9
Kerrostalo, rakennusvuosi 1979, peruskorjaus 2005.
Asuntoja 30 kpl, asuntokoot 1 – 3 h + k, osassa asunnoista oma
sauna.

Ravikatu 11 / Ravikuja 1
Kerrostalo, rakennusvuosi 1990 – 1991.
Asuntoja 44 kpl, asuntokoot 1 - 3 h + k, ei saunaa.
Asunnot myyty.

Amiraali Oy:n luhtitaloasunnot:

Ravikatu 10
Luhtitalo, rakennusvuosi 1981 - 1989.
Asuntoja 37 kpl, asuntokoot 1 - 3 h + k, ei saunaa.

Hakakatu 28 B - talo
Luhtitalo, rakennusvuosi 1990 – 1991.
Oppilasasunnot.

Yhteystiedot:
Oulaisten kaupunki
Oulaistenkatu 12 (PL 22)
86300 Oulainen
puh / vaihde: (08) 47931 (klo 9-15)
e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi

Oulaisten Amiraali Oy
c/o Laaksojen Op- Kiinteistökeskus
Kaarikatu 1, 86300 OULAINEN
Toimitusjohtaja
puh. 010-2571721
etunimi.sukunimi@op.fi

Op Koti Pohjanmaa Oy

paivi.ypparila@op.fi

Isännöitsijä
Asiakaspalvelu
puh. 0102571729
puh. 010-2571722
etunimi.sukunimi@op.fi isannointi.oulainen@op.fi
www.oulaistenamiraali.fi
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