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Harjavallassa on kaikki kohdillaan: edulliset elinkustan-
nukset, laadukkaat palvelut, kaunis luonto, mukavat ihmi-
set, monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja hyvät  
olosuhteet yrittämiseen. Harjavaltaan on helppo tulla, 
 sillä se sijaitsee valtaväylän ja rautatien varrella ja mukavan  
lähellä suuria kaupunkeja. 
 
Kaupungin läpi virtaava upea, järvimäisen leveä Kokemäen-
joki on Suomen neljänneksi suurin vesistö, jonka rannoilla 

Helppo tulla, hyvä olla

Harjavalta on noin 7 200 asukkaan kaupunki Satakunnassa. Kaunis, turvallinen 

ja juuri sopivan kokoinen Harjavalta tarjoaa hyvät lähtökohdat elämälle. 

on hyvä virkistyä ja harrastaa. Yksi Harjavallan valttikorteista 
on kaunis luonto, josta voi nauttia erityisesti Kokemäenjoen 
rannoilla. 

Siisteyteen, kestävään kehitykseen ja ympäristön hyvinvoin-
tiin kiinnitetään Harjavallassa paljon huomiota, ja esimerkiksi 
kunnallistekniikasta huolehditaan vastuullisesti, tehokkaasti 
ja ympäristöä suojellen.
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TamperePori

HARJAVALTA

Turku

Vaasa

Helsinki

Etäisyyksiä:

Porista 30 km

Helsingistä 210 km

Tampereelta 110 km

Turusta 110 km

Vaasasta 225 km

TamperePori

HARJAVALTA

Turku

Vaasa

Helsinki

Harjavalta on kaunis  
kaupunki kaikkina  

vuodenaikoina. Komea  
Kokemäenjoki on  

paikkakunnan  
ylpeydenaihe.
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Harjavallassa on hyvin tilaa uusille asukkaille. Tontit ovat 
edullisia, ja niitä on saatavilla joko omasta rauhasta tai aivan 
palveluiden ääreltä. Tarjolla on niin aavaa peltomaisemaa kuin 
kaunista mäntykangasta, ja myös suosittuun Kokemäenjoen 
rantaan kaavoitetaan uusia tontteja kysynnän mukaan. Tontit 
ovat edullisia ja reilun kokoisia.

Harjavallasta löytyy myös valmiita omakotitaloja sekä rivi- ja 
kerrostaloasuntoja niin oman kodin hankkimisesta haavei-
leville kuin vuokra-asujillekin. Etäisyydet kaupungissa ovat 
lyhyitä, palvelut ovat lähellä ja liikkumista helpottaa kattava 
kevyen liikenteen verkosto.

www.porienergia.fi/kaukolampotarjous

• Asunnonvuokraus
•  Osaavaa 

isännöintipalvelua 
kiinteistösi eduksi

www.isannointikeskus.net

Isännöintikeskus
Sydän-Satakunta Oy

Harjavallankatu 6, puh. 02 6742 289

Rakentaminen ja ympäristö
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puh. 040 535 0784 • leo@wentjarvi.fi • www.wentjarvi.fi

Me sekä rakennamme uutta että remontoimme ja saneeraamme kohteita. Pyrimme 
palvelemaan asiakkaitamme alusta loppuun parhaalla mahdollisella tavalla ja moni tyyty-

väinen asiakas kääntyykin puoleemme useamman toteutuksen puitteissa. Toteutuskohteet 
vaihtelevat aina asuintilojen pienremonteista voimalaitosten uudisrakentamiseen.

PERUSTEELLISTA 
RAKENNUSPALVELUA

VUODESTA 1999
Remontit

Uudisrakentaminen
Teollisuusrakentaminen

Kattotyöt

Muistathan kotitalousvähennyksen!

PALVELUJA KAIKENIKÄISILLE
Harjavalta tarjoaa hyvät peruspalvelut kaikenikäisille. Täyden 
palvelun terveysasemalla toimivat mm. lääkärin vastaanotto, 
avosairaanhoito, kotisairaanhoito, neuvolatoiminta, koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, suun terveyden-
huolto, terveyskeskussairaalatoiminta ja vaikeavammaisten 
sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut.

Ikääntyneille on tarjolla kattavasti palveluita kotona asumi-
sen tueksi ja Harjavallassa toimii myös useita asumisyksi köitä  
sekä vanhainkoti. 

Perusturvapalvelut

KOHTAAMISIA ARJESSA
Harjavallan perusturva tarjoaa lapsi-
perheiden kotipalvelua, ennaltaehkäisevää lapsiperhetyötä 
(mm. vauvaperheiden perhetyö) sekä neuvontaa, ohjausta ja 
tukea kaikenikäisille. Tavoitteena on kulkea rinnalla elämän 
haasteissa sekä pienissä ja suurissa iloissa että murheissa.

Myös aikuisille on kattavasti palveluja eri elämäntilanteisiin. 
Tärkeintä on kohdata jokainen asiakas yksilönä ja tilanteen 
mukaan auttaa sekä kartoittaa palvelut ja tukitoimet kuntoon.

Toimiva arki ei tarkoita  

vastoinkäymisten 

puutetta vaan  

ratkaisujen löytymistä.
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Harjavallassa on kaksi laadukasta alakoulua ja yksi yläkoulu. 
Pienimmille koululaisille on tarjolla myös iltapäivätoimintaa 
koulupäivän jälkeen. Peruskoulun päätyttyä opintietä voi jat-
kaa kaupungin omassa lukiossa, joka sijaitsee samassa koulu-
keskuksessa kaupungin keskustassa.

Vapaa-aika kuluu rennosti nuorisotalolla, joka tarjoaa  nuorille 
oman olohuoneen useimpina arki-iltoina ja sunnuntai-
sin. Nuokkarilla voi vaikkapa kuunnella musiikkia, löhötä 

 sohvalla, katsoa telkkaria ja elokuvia, pelailla sekä olla yhdessä 
kavereiden kanssa. Muutaman kerran kuukaudessa järjeste-
tään teemailtoja nuorten toiveiden mukaan.

Harjavallan nuorisotyö järjestää monipuolisesti erilaista toi-
mintaa, kuten kerhoja, leirejä, retkiä ja tapahtumia, jotka 
tukevat lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia ja tarjoavat 
mielekästä tekemistä eri-ikäisille.

Harjavalta tarjoaa nuorimmille asukkailleen tasokasta varhaiskasvatusta ja  

koulutusta. Kunnallista päivähoitoa järjestetään sekä päiväkodeissa että perhe

päivähoidossa, ja tarvittaessa saatavana ovat myös vuorohoidon palvelut.

Lasten ja nuorten Harjavalta
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Nuorisovaltuusto antaa äänen 

Harjavallan nuorille. Valtuusto 

vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin 

ja järjestää erilaisia tapahtumia. 

Valtuusto kokoontuu kerran  

kuukaudessa. 
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Kulttuuri ja vapaaaika

LIIKUNTAA…
Vuonna 2013 valmistunut liikunta- ja uimahalli tarjoaa erin-
omaiset puitteet monenlaiseen kuntoiluun. Uimaan pääsee 
myös Harjavallan läpi virtaavassa Kokemäenjoessa, jossa voi 
myös meloa ja soutaa – tai vaikka harrastaa vesihiihtoa, jota 
varten Harjavallassa on oma stadion.

Ulkoilijoiden paratiisi on Hiittenharjulla, jossa voi muun 
muassa lenkkeillä, hiihtää, lasketella, kelkkailla ja hypätä 
mäkeä. Harjavallassa on muutenkin hyvät ulkoilumaastot. 
Yleisurheilulle, jalkapallolle ja jääkiekolle löytyvät omat 
harrastuspaikkansa, ja frisbeegolfista innostuneita palvelee 
18-väyläinen rata. 

Myös Harjavallan lukuisat seurat ja yhdistykset mahdollista-
vat monipuolisen liikuntaharrastuksen vaikkapa naisvoimis-
telun, urheilukalastuksen tai jousiammunnan parissa.

… JA KULTTUURIELÄMYKSIÄ
Harjavalta on kulttuurikaupunki, jossa järjestetään runsaasti 
erilaisia näyttelyitä, konsertteja, luentoja ja muita kulttuuri-
tapahtumia. Kesän vetonauloja ovat mm. Satasoitto- ja 
 Karma-Rock-festivaalit. 

Harjavallassa toimii useita musiikin harrastusryhmiä, opisto-
teatteri lapsille ja nuorille sekä elokuvateatteri. Kaupungissa 
on useamman kunnan yhteinen kansalaisopisto, Sataopisto, 
joka tarjoaa lukuisia harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille.

Kirjastosta löytyy monipuolisesti aineistoa virkistäytymiseen 
ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Kirjastossa järjestetään vuoden 
mittaan paljon erilaisia tapahtumia eri-ikäisille  asiakkaille. 
Sieltä löytyvät myös viihtyisät tilat oleskeluun, opiskeluun ja 
työskentelyyn.

 

Harjavalta tarjoaa runsaasti tekemistä vapaaajalle. Nähtävää ja koettavaa riittää 

niin liikunnasta kuin kulttuuristakin kiinnostuneille.
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Terveiset 

Harjavallasta!

Emil Cedercreutzin museo

Emil Cedercreutzin museo tarjoaa kävijälle mielenkiintoisen museo

kokonaisuuden, laajan yhdistelmän taidetta ja kulttuurihistoriaa sekä 

ainutlaatuisen matkan menneeseen kuvanveistäjä ja siluettitaiteilija 

Emil Cedercreutzin (1879–1949) jalanjäljissä. Cedercreutzin elämän

työhön perustuva museo järjestää useiden perusnäyttelyidensä lisäksi 

vaihtuvia näyttelyitä ja paljon tapahtumia. Museo on avoinna yleisölle 

ympäri vuoden. Museon alueella toimii myös veistospuisto, jossa  

on lukuisia pronssiin valettuja Cedercreutzin veistoksia museon  

luonnonkauniissa joenrantamaisemassa.
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PARAS PAIKKA YRITTÄÄ
Yritystontit ovat Harjavallassa erittäin edullisia, ja  niitä voi 
sekä ostaa että vuokrata. Teollisuustonttien  lisäksi tarjolla on 
liiketontteja kaupallista yritystoimintaa har joittaville.

Harjavallan suurteollisuuspuistossa toimii parikymmentä 
yritystä kiinteässä yhteistyössä keskenään. Yritykset toimivat 
muun muassa metallurgian, kemianteollisuuden ja prosessi-
energian hyötykäytön parissa sekä niitä tuke villa aloilla. 
Työntekijöitä on yhteensä yli tuhat, ja alueella liikkuu myös 
yli sadan alihankkijayrityksen työntekijöitä.

Aktiivista yrittäjyyttä

Harjavalta on yrittäjäkaupunki, jossa toimii useita menestyviä yrityksiä erityisesti  

teollisuuden alalla. 

HELPOSTI ALKUUN
Yrittäjyyteen panostetaan aktiivisesti, ja sen eteen tehdään 
pitkäjänteistä suunnittelua. Aloittaville yrityksille tarjotaan 
maksutonta neuvontaa liiketoiminnan käynnistämiseksi ja 
kehittämiseksi. Yritysneuvoja auttaa suunnitelmien ja laskel-
mien laadinnassa sekä kertoo saatavilla olevista tukimahdolli-
suuksista, yritykselle sopivista kehittämishankkeista ja liike-
toiminnan kehittämispalveluista.

Yritykset tekevät keskenään aktiivista yhteistyötä, mikä tar-
joaa alihankkijoille loistavat verkos toitumismahdollisuudet. 
Harjavallan työpaikkaomavaraisuus on yli 130 % – Manner- 
Suomen korkein! 
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VALITSE PAIKALLINEN –
MEILLE ASIAKAS ON 
AINA YKKÖNEN!

Harjavallan sijainti on mainio, ja  

kaupungista on loistavat yhteydet 

niin eri puolille Suomea kuin  

ulkomaillekin. Pori–Helsinkivaltatie 

kulkee aivan vierestä, ja kaikki suu

rimmat kaupungit ovat muutaman 

tunnin ajomatkan päässä. Myös rau

tatie, Porin ja Rauman satamat sekä 

Porin lentokenttä ovat lähellä.

Pori
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Huittinen

Tampere
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HARJAVALTA

Uusikaupunki

Rauma

43
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Nornickel Harjavalta on 
monipuolinen nikkelikemikaalien 
ja -metallien valmistaja. 
Modernin teknologian, osaavan 
henkilöstön sekä jatkuvan 
tutkimuksen ja kehityksen ansiosta 
olemme yksi maailman johtavista 
nikkelijalostamoista.

nikkelijalostuksen 
maailmanluokan 
asiantuntija

HARJAVALTA

www.nornickel.fi | Twitter: @NNHarjavalta

Harjavallan kaupunki

Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta

Puh. (02) 5359 011

harjavallan.kaupunki@harjavalta.fi www.harjavalta.fi


