Kaupunginjohtajan katsaus vuodesta 2020
Kaupunki jatkoi yrityspalvelujen kehittämistä ja elinkeinopolitiikan hoitoa oman yhtiön Haapajärven
Yrityspalvelut Oy:n kanssa tiiviissä yhteistyössä. Yhtiön oman toiminnan lisäksi yhtiön siipien suojissa toimi
matkailu- ja bioalan hankkeet. Kaupunki oli mukana myös alueen seudullisessa yhteistyössä ja valtuusto
hyväksyi Nihakin uuden yhteistyösopimuksen, joka mm. mahdollistaa toiminnan laajentamisen
seutukunnan ulkopuolisiin kuntiin. Vuoden aikana valmistui myös Haapajärven Lämpö Oy:n uusi
biohybridilämpölaitos sahan alueelle.
Kaupungin tulevalle kehitykselle luotiin edellytyksiä kaavoituksella ja maanhankinnalla. Asemanseudun sekä
Vitikantien ja Vastuksenkadun alueelle hyväksyttiin asemakaavan muutos, jolla asemakaavaa päivitettiin ja
mahdollistettiin myös uudenlaisen asuntorakentamisen vaihtoehtoja. Kaupunki osti Opintieltä entisen
kauppaoppilaitoksen tontin ja vuokratalojen rivitalotontin Mussulantieltä. Kyseiset tontit antavat tulevalle
koulurakentamiselle uusia toteuttamisvaihtoehtoja. Vauhdittaakseen omakotirakentamista valtuusto päätti
Savimäenpuhdon tonttien uusista aikaisempaa edullisemmista hinnoista.
Kaupungin uusien rakennusten ja tilojen hankesuunnittelu ja sen jälkeen toteutettavat investoinnit tuovat
elinvoimaa paikkakunnalle. Uusi paloasema valmistui syksyllä. Rakennushankkeiden taustalla ovat usein
sisäilmaongelmat. Terveyskeskuksen vanhimman osan korvaavien tilojen hankesuunnittelua jatkettiin ja
valtuusto päätti hankesuunnitelman osalta, että siihen sisällytetään myös ns. hybridiosasto. K.J. Ståhlbergin
koulu siirtyi väistötiloihin ja valtuusto päätti aloittaa hankesuunnittelun uudisrakennuksen pohjalta.
Yläasteen peruskorjauksen viimeisenä vaiheena päätettiin toteuttaa ns. taito- ja taideaineiden siiven
peruskorjaus. Päiväkoti Kartano jatkoi toimintaansa väistötiloissa, jotka siirtyivät vuoden aikana
Vastuksenkadulle.
Myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiat puhuttivat vuoden aikana. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle
hyväksyttiin uusi perussopimus, jonka mukaisesti kuntayhtymän päättäväksi toimielimeksi tuli
kuntayhtymävaltuusto. Aikaisemmin jäsenkuntien valtuustot käyttivät ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä.
Lisäksi paljon keskustelua aiheutti Selänteen rakennemuutosselvitys, jonka mukaisia Haapajärvelle
suunniteltuja muutoksia ei kaupungin päätöksenteossa pidetty esitetyssä muodossa toteuttamiskelpoisina.
Kuntatalouden haasteet olivat esillä myös vuoden 2020 aikana. Valtuusto hyväksyi talousohjelman
päivityksen, jolla talouden suuntaa korjataan edelleen. Rakennusten nopea tyhjeneminen
sisäilmaongelmien takia aiheuttaa sen, että rakennuksilla on vielä taseessa huomattavia menojäännöksiä,
koska rakennus- tai peruskorjauskuluja ei ole ehditty poistaa normaaleina poistoaikoina. Valtuusto hyväksyi
em. ongelmaan liittyvänä ratkaisuna rakennuskohtaisen uuden poistosuunnitelman, jolla käytöstä
poistuneet rakennukset poistetaan useamman vuoden aikana eikä kerralla normaalikäytännön mukaisesti.
Vuoden 2020 alussa maahan saapunut koronapandemia aiheutti kaupungille monenlaisia toiminnallisia
järjestelyjä. Keväällä koulut mm. siirtyivät joksikin aikaa etäopetukseen ja joitakin toimintoja suljettiin
kokonaan. Erilaiset ja vaihtuvat rajoitus- ja varotoimenpiteet jatkuivat koko loppuvuoden ajan.
Haapajärvellä tautitilanne saatiin pidettyä hyvänä kaupungin tekemien toimenpiteiden sekä asukkaiden ja
yritysten huolellisuuden avulla.
Kiitokset kaupungin luottamushenkilöille vastuullisesta ja kehittämismyönteisestä päätöksenteosta ja
hyvästä yhteistyöstä. Kaupungin henkilökunnalle kuuluu kiitos mittavasta työpanoksesta, jolla selvittiin
normaalin palvelutoiminnan lisäksi myös poikkeusolojen vaatimista nopeistakin uusista järjestelyistä.
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