
PERHEKOON KAUPUNKI VIIHTYISÄÄ ASUMISTA

www.lapua.fi



Lapua on lähes 15 000 asukkaan viihtyisä ja vireä kaupun-
ki Etelä-Pohjanmaalla. Toimivat palvelut ja erinomaiset 
liikenneyhteydet tekevät arjesta sujuvaa ja poikkeuksel-
lisen laaja vapaa-ajan tarjonta on koko perheen mieleen.

Lapualaisia palvelevat mm. läntisen Suomen suurin mo-
nirinteinen laskettelukeskus, harjoitteluhalli Patruu-
na-Areena, jäähalli, virkistysuimala, maauimala, keilahal-
li, musiikkiopisto, lasten kuvataidekoulu ja taidemuseo.

Täällä tontit ovat suuria ja hinnat pieniä, joten unelmi-
en koti on mahdollinen! Lapualla riittää vaihtoehtoja 
jokaiseen makuun ja elämäntilanteeseen. Lisäksi pääset 

nauttimaan monista kotikenttäeduista, kuten tutkitusti 
parhaista kunnallisista palveluista ja monipuolisista har-
rastusmahdollisuuksista.

Lapuan kaupungin tekninen keskus pitää huolta viihtyi-
sästä ympäristöstä ja varmistaa kunnan infran olevan hy-
vässä kunnossa. Se tarkoittaa mm. rakennusten, teiden, 
vesihuollon, puistojen ja metsien kunnossapitoa. Tehtä-
viin kuuluu myös huolehtia siitä, että rakentaminen sujuu 
mahdollisimman helposti ja joustavasti. Lapuan tekninen 
keskus luo perustan turvalliselle ja terveelliselle asumi-
selle Lapualla.

TOTEUTA UNELMASI LAPUALLA



Yhteistyökumppani talotekniikka- ja energia-asioissa

Granlund Pohjanmaa Oy, Tiedekatu 2, Seinäjoki
Aluejohtaja Kai Kristian Vimpari, puh. 050 376 2090

Less energy gives more
www.granlund.fi



Perhekoon kaupunki Lapua tarjoaa asukkailleen viihtyi-
sän asuinympäristön, hyvän liikenteellisen sijainnin, erin-
omaiset vapaa-ajanpalvelut sekä monipuoliset ja laaduk-
kaat peruspalvelut. 

Lapuan kaupungilla on tarjolla upeita tontteja eri puolilla 
Lapuaa. Hyviä tontteja löytyy sekä keskustan palvelujen 
ääreltä että luonnonkauniista kylämaisemista.

Mäki-Muilun asuntoalueella on tarjolla isoja ja viihtyisiä 
tontteja Ruhan kylämaisemassa.   

Ritavuoren asuntoalue laajenee lähivuosina noin 100 
uudella tontilla ja alueelle on suunnitteilla mm. uusi ala-
koulu. Kaikki alueen tontit sijaitsevat upean vaihtele-
vassa, metsäisessä ja kallioisessa maisemassa. Alueelta 
on erinomaiset liikenneyhteydet, joten työmatkat esim. 
Kauhavalle ja Seinäjoelle sujuvat kätevästi.  

PARASTA PERHEILLE

 — Upeat, kohtuuhintaiset tontit
 — Kasvava, energinen kaupunki
 — Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
 — Viihtyisä ympäristö
 — Toimivat palvelut
 — Erinomaiset liikenneyhteydet

MIKSI RAKENTAISIT LAPUALLE?

www.lapua.fi »
Asuminen ja ympäristö »
Kaavoitus, tontit ja maastomittaus » Tontit

MURSKEET, MULLAT JA HIEKAT

050 5556 705 lapuankuljetus.fi

LAPUAN KULJETUS

   

   
   
   TARVITSETKO SÄHKÖT  
   UUTEEN KOTIIN TAI MÖKILLE? 
   
   Hintalaskuri näyttää 
    hinnan sähköliittymälle
   
   Kokeile hintalaskuria osoitteessa: 
   www.elenia.fi/sahkoliittyma

 
  



Lapuan viherlaitos vastaa kaupungin lukuisten puistojen, lähiliikun-
tapaikkojen, liikenneviheralueiden sekä kiinteistöjen piha-alueiden 
suunnittelusta, rakentamisesta sekä kunnossapidosta. Kymmenis-
sä erilaisissa puistoissa on mahdollisuudet mukavaan ajanviettoon, 
olipa suunnitelmissa rentoutuminen tai aktiivisempi toiminta. Pallo-
kentät, hyvät lenkkipolut, kuntoiluvälineet ja kauniit istutukset luo-
vat puitteet hyvälle vapaa-ajalle. Lapsille on lukuisia leikkialueita eri 
puolella kaupunkia, joten mukavalle leikkipaikalle on aina lyhyt matka. 

Kuntoilupaikkojen ja leikkialueiden turvallisuus taataan säännölli-
sin tarkastuksin ja tarvittavin ylläpitotoimin. Kaupungin keskustassa 
sijaitseva Jokilaakson matkailupuutarha on ehdoton matkailukohde kai-
kille puutarhanystäville sekä keidas kaupunkilaisille. Puutarhasta löytyy mm. 
harvinaisia havupuita, upeita pensasruusuja ja ainutlaatuinen yrttimaa, jossa kasvaa 
perinteisiä rohdoskasveja sekä trendikkäitä uutuuksia. Aluetta uudistetaan jatkuvasti, 
joten siellä kannattaa vierailla useamminkin. 

PUISTOJEN KAUPUNKI   

Lupa nauttia arjesta 

www.lapua.fi »
Asuminen ja ympäristö » puistot

MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Vanhatie 139, 62100 Lapua • puh. 045 8548 113, 0400 969 260
erkki.kultalahti@gmail.com

LVI-Lakia

• Suurtehoimurointi 
 ja -puhallus

• Putkistojen  
 avaukset ja  

sulatukset

• Putkistojen  
 kuvauksetTuomaalankatu 1, LAPUA (vanha Posti)

p. 020 758 2450 | www.saastopankki.fi 

Tervetuloa 
hyvän palvelun pankkiin!



Lapuan kaupunki omistaa noin 650 vuokrattavaa asuntoa. 
Kattavasta valikoimasta löytyy sopiva koti kaikkiin elä-
mäntilanteisiin ja –vaiheisiin. Tarjolla on viihtyisiä koteja 
opiskelijoiden soluasunnoista avariin perheasuntoihin. 
ARA- ja opiskelija-asuntoja hallinnoi ja vuokraa Lapuan 
Kotiasunnot Oy.

VIIHTYISÄT VUOKRA-ASUNNOT

Tutustu vuokrakohteisiimme 
osoitteessa www.kotiasunnot.fi

Vuokra-asuntohakemuksen voit täyttää
kotisivuillamme tai lähettää osoitteeseen 
info@kotiasunnot.fi

LVI-ASENNUKSET
suunnittelusta toteutukseen
LVI-myymälä, Suutalantie 3, Lapua
avoinna arkisin 7.00-17.00

Puh. (06) 438

 

7105 / myymälä
            

 
            

J. Viita OyJ. Viita Oy



Lapuan kaupunki tarjoaa yrittäjille vuokrattavaksi tai os-
tettavaksi edullisia, loistavien liikenneyhteyksien äärellä 
olevia yritystontteja. Myös kaupungin omistuksessa olevia 
toimisto- ja teollisuustiloja vuokrataan yritysten käyttöön.

HYVIÄ YRITYSTONTTEJA

Kaupungin maankäyttö- ja kiinteistöpalve-

luihin kuuluvat tonttipalveluiden lisäksi

Yritysalue-esite: www.investlapua.fi

 — kaavoitus ja suunnittelu
 — karttapalvelut
 — kaupungin tonttipörssi
 — maanhankinta
 — tonttien varaus ja luovutus
 — kiinteistönmuodostus asemakaava- 

 alueella (mm. tontin lohkominen)
 — kiinteistöjen osoiterekisterin ylläpito ja 

 maastomittaukset

Sijainniltaan edullisia ja kilpailukykyisiä 
liike- ja yritystontteja Lapualta

• Kaavoitus ja suunnittelu
• Karttapalvelut
• Kaupungin tonttipörssi
• Maanhankinta

Lapuan kaupunki tarjoaa yrittäjien käyttöön edullisia yritystontteja,  
joita voi sekä ostaa tai vuokrata. Myös kaupungin omistuksessa olevia 
toimisto- ja teollisuustiloja vuokrataan yritysten käyttöön.

• Tonttien varaus ja luovutus
• Kiinteistönmuodostus asema- 
 kaava-alueella (mm. tontin 

lohkominen)

• Kiinteistöjen osoiterekisterin
ylläpito

• Maastomittaukset

Kaupungin maankäyttö- ja kiinteistöpalveluihin kuuluvat tonttipalveluiden lisäksi

Lapuan kaupunki
Tekninen keskus

Maankäyttö- ja kiinteistöosasto
Poutuntie 8

62100 LAPUA

puhelin (06) 438 4111

Tutustu 
tonttipörssiin 
Lapuan kartta-

palvelussa.
www.lapua.fi     Kaavoitus ja  
rakentaminen     Tonttipörssi

www.lapua.fi »
Asuminen ja ympäristö » Kaavoitus, tontit ja
maastomittaus » Tontit » Tonttipörssi

MAANKÄYTTÖ- JA
KIINTEISTÖOSASTO
Poutuntie 8
62100 LAPUA
p. 06 438 4111

koulutuskeskus sedu   |   p. 020 124 6000   |    hakutoimisto@sedu.fi   |    w w w . s e d u . f i

TEKIJÖITÄ TARVITAAN. 

SEDU KOULUTTAA LAPUALLA AMMATTITAITOISIA OSAAJIA: 
TEKNIIKKAA – TERVEYTTÄ – RAKENTAMISTA – RUOKAA – ELÄMYKSIÄ  



LAPUAN KAUPUNKI
TEKNINEN KESKUS
ASUMISEN PALVELUT
Poutuntie 8
62100 LAPUA
p. 06-438 4111

ASUMINEN JA TONTIT
Kaupungingeodeetti Tapio Moisio
p. 06 438 4630 ja 044 438 4630, tapio.moisio@lapua.fi

Maankäyttöinsinööri Markku Turja
p. 06 438 4631 ja 044 438 4631, markku.turja@lapua.fi

Mittausteknikko Jaakko Rissanen p. 044 438 4632
Kiinteistösihteeri Riitta Kara p. 044 438 4634

VIHERALUEET
Kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie p. 0444384612 

Rakentaminen ja kunnossapito (maalis – marraskuu)
Sorja Kauppinen p. 0444384713 
Henna Martikkala p. 0444384715
Heikki Oikarinen 044438613

Jokilaakson matkailupuutarha
Maria Kylmäluoma p. 0444384517

VUOKRA-ASUNNOT
Lapuan Kotiasunnot Oy
Toimitusjohtaja Jussi Voutilainen
p. 044 438 4085, jussi.voutilainen@kotiasunnot.fi

Liike- ja yritystontit
Elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle, p.0444384050 

Maankäyttöinsinööri Markku Turja
p. 06 438 4631 ja 044 438 4631, markku.turja@lapua.fi

KUNNALLISTEKNIIKKA
Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki
p. 0444384640

Vesihuoltoverkoston rakentaminen ja kunnossapito
Esko Alasaari p. 0444384641
Timo Perälä p. 0444384647

Vesi- ja jätelaskutus sekä liittymissopimukset
Kaija-Leena Kojola p. 064384642

Liitettävien rakennusten hakemuslausunnot
Minna Lahti p. 0444384645

Katujen rakentaminen ja kunnossapito
Jukka Martikainen p. 0444384611
Erkki Pihlajasalo p. 0444384730 
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