
Eloa, iloa ja älyä
Rautavaara www.rautavaara.fi



Palvelutalo Lepola

Rautavaara on luonnonläheinen kunta, jossa on aitoa elämisen laatua. Oman kodin rakentajille on tarjolla 
runsaasti edullisia ja väljiä tontteja. Omarantaisia rakennuspaikkoja on muun muassa Jokisuunniemessä, joka 
sijaitsee kirkonkylän tuntumassa. Suurimmat tonteista ovat hehtaarin kokoisia. 

Rautavaara pitää hyvää huolta kaikenikäisistä kuntalaisistaan: peruspalvelut päivähoidosta koulutukseen ja 
terveydenhuoltoon toimivat laadukkaasti. Kunta on satsannut myös vanhustenhoitoon muun muassa investoi-
malla palvelutalo Lepolaan, joka tarjoaa ikäihmisille tuetun asumisen palveluita.

Pihkassa Rautavaaraan

Lennokkaasti vapaalla

Rautavaara on Pohjois-Savon ainoa niin sanottu 
pitkien etäisyyksien kunta ja Suomen ensimmäinen 
laajakaistakunta. Huippunopeat valokuituyhteydet 
peittävät jo yli 80 % koko kunnan pinta-alasta. Vireä 
ja kehittyvä kunta tarjoaa asukkailleen myös turvalli-
sen asumisympäristön, hyvät peruspalvelut ja paljon 
tekemistä vapaa-aikaan. 

Tervetuloa laajakaistakuntaan!

Rautavaaralla on monipuoliset harrastusmahdolli-
suudet. Täällä toimii esimerkiksi Rautavaaran nuo-
risosirkus, jossa nautitaan huikeista elämyksistä ja 
temppujen taiasta. Rautavaaran lentokeskuksessa on 
hyvät puitteet ilmailuun, kuten purje- ja moottori-
lentoon sekä lennokkien lennättämiseen. Sisäliikun-
nalle on tilaa kirkonkylän monitoimihallissa, jossa 
sijaitsevat myös kuntosali ja nuorisotilat.

Rautavaaran jylhässä luonnossa on paljon nähtävää 
ja koettavaa. Vauhdinnälkäiset pääsevät reippaalle 
moottorikelkka-ajelulle Paljakan ainutlaatuisille 
luonnonkelkkareiteille. Rauhaa kaipaavat suuntaa-
vat vaikkapa melontaretkelle Keyritynjärvellä tai 
patikoimaan Tiilikkajärven kansallispuistoon, jonka 
hiekkarannat sekä metsä- ja suoalueet houkuttelevat 
myös matkailijoita.



010-numeroon soittaminen maksaa: Kiinteästä ja matkapuhelinliittymästä 0,0828 €/puh. + 0,1199 €/min. (alv 23%)

S-Market
Rautavaara palvelee:
ma-pe klo 8-21, la klo 8-18, su klo 12-18

S-Market Eerontori, Rautavaara
puh. 010 763 7694

ora et labora

www.vmsv.fi

Luontomatkailu

Rautavaaralle kutsuvat talviaikaan korkeat hanget ja 
satumaiset lumipuut, kesällä laajat erämaat ja kirkas-
vetiset järvet. Kauniin luonnon myötä elinkeinoelämän 
painopisteiksi ovat nousseet luontomatkailu ja ohjel-
mapalvelut. Täällä toimii esimerkiksi kansainvälinen 
kurssi- ja luontomatkailukeskus Metsäkartano. 

Luontomatkailua silmällä pitäen kunta kehittää myös 
Paljakan aluetta. Alueelle laaditaan muun muassa ener-
giakaava, jossa selvitetään uusiutuvan energian tuotan-
tomahdollisuuksia.

»  Tiesitkö: 
Rautavaaralla asuu useampia 
saappaanheiton maailman-
mestareita.

Pihkassa Rautavaaraan

http://www.s-kanava.fi/jukola/asiakasomistajalle/toimipaikat/fi/512051293
http://www.vmsv.fi


Pirttipurontie 124, 73990 Kangaslahti. Jari Suihkonen, Puh 040 577 4662, jari@hirsi-suihkonen.fi

Hirsi-Suihkonen Ky
Vuonna 2005 perustettu perheyritys, joka sijaitsee Rautavaaran Kangaslahdessa.

Yrityksemme valmistaa lamelli- ja höylähirsirakennuksia pääasiassa kotimaan tarpeisiin asiakkaan toiveiden mukaan.
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PL 24 (Koulutie 1)
73901 Rautavaara
puh. 017 688 511, 040 860 8000

•	 perustettu vuonna 1874
•	 pinta-ala 1200 km2

•	 asukkaita noin 2000
•	 työpaikkaomavaraisuus yli 90 %
•	 sijaitsee Itä-Suomessa Pohjois-Savon,  

Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhtymä-
kohdassa

Rautavaara

Helsinki

Kajaani

Iisalmi

Kuopio

490 km

100 km
70 km

» www.rautavaara.fi

Rautavaaran kunta

100 km

http://www.hirsi-suihkonen.fi/
http://www.rautavaara.fi

