Alkavan vuoden 2022 tuumauksia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa talousarvion ja -suunnitelman, joka sisältää merkittäviä
investointeja paikkakunnan elinvoimaan ja tulevaisuuteen. Talonrakennuspuolella suurimmat investoinnit
ovat terveyskeskuksen korvaavien tilojen ja K.J. Ståhlbergin koulun rakentaminen. Terveyskeskuksen osalta
työt alkavat jo tämän vuoden alkupuoliskolla ja koulun osalta ensi vuoden aikana.
Terveyskeskuksen rakennettavat tilat sisältävät kotihoidon, kotisairaalan, laboratorion sekä dialyysiyksikön
toimitilat. Myös osastohoidolle tulee tarvittavat tilat tulevaisuuden tarpeisiin ja uusissa tiloissa voidaan
tilanteen mukaan hoitaa kuntoutus-, arviointi-, vuoro-, saatto- tai osastohoitoa vaativia potilaita.
Pienempinä talonrakennuksen hankkeina toteutetaan ensi vuonna myös Jukolan päiväkodin ja
terapiayksikön uudet tilat moduulirakentamisen mallilla, jossa periaatteena on nopea toteutettavuus ja
tilojen siirtomahdollisuus tarvittaessa. Huolimatta uudesta toteutustavasta toimitilojen käyttöikä voi olla
jopa 20 vuotta.
Kaupunki panostaa myös katujen rakentamiseen. Tänä vuonna Haapajärvellä peruskorjataan Roikolankatu
ja osa Isokatua. Ensi vuonna on vuorossa Kuusaantie ja osa Isokatua ja sen jälkeen peruskorjataan
Rantakatu tai Puistokadun vanhin osa. Katujen peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan myös
hulevesiverkostoa. Hulevesiverkoston rakentamisella ja peruskorjaamisella parannetaan peruskuivatusta ja
vähennetään jätevedenpuhdistamolle menevää sadevettä, josta joudutaan maksamaan turhaan
käsittelymaksua.
Kaupungin vuokrataloyhtiön Sivakan kerrostalon peruskorjaushanke alkaa alkuvuodesta ja samoin
käynnistyy uusien puutalokorttelin asuntojen rakentaminen. Uudisrakentamisella saadaan paikkakunnalle
lisää viihtyisiä ja ajanmukaisia vuokra-asuntoja. Myös yksityiset toimijat virittelevät rivitalojen
rakentamishankkeita ja suunnitelmien mukaan he käynnistävät alkuvuodesta asuntojen koemarkkinoinnin.
Paikkakunnalla tulevat näkymään maisemassa myös raviradan viereen tulevan puun kuormausalueen
rakentaminen ja Ylivieska-Iisalmi -radan sähköistystyöt sekä Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston
rakentaminen.
Kaupunki on mukana taloudellisen tilanteensa takia valtiovarainministeriön arviointimenettelyssä.
Tarvittavia toimenpiteitä on valmisteltu pitkin viime vuoden syksyä ja asiasta on pidetty muun muassa
marraskuussa ja tammikuussa valtuuston iltakoulut. Toimenpiteet sisältävät monia rakenteellisia
muutoksia, jotka on tehtävä erityisesti väestökehityksen myötä. Haapajärven asukasluku ja syntyvyys ovat
viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentyneet niin merkittävästi, että se ei voi olla vaikuttamatta myös
kaupungin tarjoamiin palveluihin ja toimipisteisiin. Tarvittavat toimenpiteet hoidetaan kuitenkin siten, että
tulevat henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa ns. luonnollisella poistumalla.
Kaupungin toiminnoissa ja paikkakunnalla on siis monenmoista menossa. Tavoitteena Haapajärven
kaupungilla on edelleenkin se, että paikkakuntaa viedään eteenpäin ja katsotaan vankasti tulevaisuuteen.
Onnea ja menestystä vuodelle 2022!

