
Kaupunginjohtajan katsaus 

Vuosi 2021 oli kaupungille tulevaisuuden tekemisen ja talouden kuntoonpanon vuosi. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kahden paikkakunnan kehityksen kannalta merkittävän 

rakennushankkeen hankesuunnitelmat. Terveyskeskuksen vanhimman osan toimitilat ovat 

tulleet käyttöikänsä päähän ja kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa korvaavien 

tilojen hankesuunnitelman. Marraskuussa kaupunginvaltuuston oli vuoro hyväksyä K.J. 

Ståhlbergin uuden koulurakennuksen hankesuunnitelma. Ajanmukaisten koulutilojen 

lisäksi hankesuunnitelma sisältää myös keskuskeittiön ja liikuntatilojen rakentamisen sekä 

monitoimitalon peruskorjauksen. Päiväkotien tarpeisiin ollaan hankkimassa moduulitiloja 

Jukolaan, johon rakentuu päiväkotien toinen toimipiste Satakielen päiväkodin lisäksi. 

Paikkakunnalle tullaan rakentamaan Väyläviraston toimesta iso puun kuormausalue 

kehittyvän puunjalostusteollisuuden tarpeisiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 

hankkeeseen liittyvän maanvaihtokirjan, jossa kaupunki luovuttaa raviradan vierestä 

ratojen väliseltä alueelta maata noin 18,6 hehtaaria ja saa vastaavasti nykyisellä 

kuormausalueella olevia maa-alueita noin 11,6 hehtaaria. Kaupunginvaltuusto päätti 

toukokuussa osallistua Ely-keskuksen hankkeeseen, jossa rakennettiin kevyenliikenteen 

uusi väylä välille kiertoliittymä-Haarapuhto. Vuoden aikana valmistui myös Välikankaan 

tuulivoimapuisto, jossa on 24 tuulivoimalaa ja joiden kiinteistöverotulot tulevat osaltaan 

parantamaan kaupungin taloutta. 

Talousremonttiin liittyen kaupunki möi entisen paloaseman tilat sekä Kukkaniemen 

kiinteistön. Kaupungin tilinpäätöksissä neljänä vuonna olleen kumulatiivisen alijäämän 

takia valtiovarainministeriö päätti kesällä kaupungin taloudellisen arviointimenettelyn 

aloittamisesta. Työtä tehtiin syksyn ajan nimetyn työryhmän toimesta. Taloudellisen 

tilanteen parantamiseksi suunnitellut toimenpiteet sisältävät monia toiminnallisia 

muutoksia, joihin kaupunginvaltuusto sitoutui tämän vuoden tammikuussa tehdyllä 

päätöksellä. 

Vuoteen sisältyivät myös kuntavaalit ja uusi kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa 

elokuussa olleella kokouksella, jossa perinteisesti valittiin luottamushenkilöedustajat 

lukuisiin kaupungin omiin ja kuntien yhteistyötoimielimiin. 

Kaupungin toimintakate vuonna 2021 oli 49,8 miljoonaa euroa, mikä oli noin 2,1 miljoonaa 

(+4,5 %) euroa suurempi kuin edellisvuonna. Vuosikate oli 3,7 miljoonaa euroa ja vain 0,1 

miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuonna. Tilikauden tulos oli alijäämäinen, koska 

arviointimenettelyyn liittyen tehtiin merkittäviä käytöstä poistettujen tai poistuvien 

rakennusten tasearvojen alaskirjauksia. 

Kiitos rakentavasta yhteistyöstä kaupungin vuoden aikana toimikautensa päättäneille 

luottamushenkilöille ja toimikautensa aloittaneille uusille ja entisille luottamushenkilöille. 

Kaupungin henkilökunta työskenteli haastavissa olosuhteissa koronapandemian ja 

taloushuolien kera. Kiitoksia henkilökunnalle vuoden merkittävästä työpanoksesta, jolla 

tuotettiin haapajärvisille erinomaiset palvelut. 
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