Evijärvi

- itseään suurempi kunta -

Evijärvi on pirteä ja yritteliäs kunta, joka tarjoaa monipuoliset palvelut ja turvallisen ympäristön kauniin
järviluonnon keskellä. Kunta sijaitsee Järviseudulla, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä ruotsinkielisen Pohjanmaan
rajalla, kantateiden 63 ja 68 risteyksessä. Tule lomalle tai asetu asumaan!

Korkea palvelutaso

Järviluonnon syleilyssä

Pohjalainen yrittäjyys elää Evijärvellä vahvana.
Paikalliset yritykset ovat oman alansa erikoisosaajia,
jotka seuraavat aikaansa ja kehittävät toimintaansa
innovatiivisesti. Suurin osa niistä on pieniä, yhden tai
muutaman hengen yrityksiä, mutta joukossa on myös
kansainvälisesti tunnettuja osaajia. Monipuolisen ja
vireän yritystoiminnan ansiota on, että evijärveläiset
saavat arjessa tarvittavat tuotteet ja palvelut omasta
kunnastaan.

Ähtäväjoen vesistöön kuuluva Evijärvi lukuisine
saarineen on mitä mainioin paikka melonnan ja
kalastuksen harrastamiseen. Vanhaa uitto- ja
tervareittiä seurailevan melontareitin varrella on
myös useita rantautumispaikkoja laavuineen ja
nuotiopaikkoineen. Evijärvi on myös kansainvälisesti
arvostettu lintuvesi. Mustatiiran, kaakkurin,
kalasääsken tai muita harvinaisuuksia voi nähdä
vaikkapa Jokisuunlahden lintutornista käsin.

i

Evijärvi on vanha
uittopitäjä. Evijärvi-seura
vaalii perinnettä ja rakentaa
Jokisaareen uittokämpän,
jota voivat pientä maksua
vastaan käyttää niin melojat,
lintubongarit kuin muutkin
retkeilijät.

KATSO TUOTTEEMME:

www.foretec.fi
nettikone.com / foretec

Evijärvi numeroina
• perustettu vuonna 1867
• pinta-ala 391,9 km2,
josta vesistöjä 36,3 km2

Foretec Oy • Kärritie 6, 62500 Evijärvi

Platinum Bio pellettipolttimot ja kattilat

• rantaviivaa 288 km
• asukkaita noin 2 600
• vapaa-ajanasuntoja noin 700

 tulenkestävä Inox teräksinen
tulipesä
 lisävarusteena mm. jäännöshappimittaus, lambda
 täysautomaattinen syöttö ja
ohjausjärjestelmä
 teholuokat 5 – 300 Kw

 Lämminilmakehittimet
pelletti, hake, puru 20-400 kw
 Mitsubishi heavy Ilmalämpöpumput
 Leikkaavat sulkusyöttimet ja
hammastetut ja leikkaavat ruuvikuljettimet
 Hihna ja kolakuljettimet
 Hitsauspöydät, ”Jigipöydät”

Katso vapaat tontit
www.evijarvi.fi >
Asuminen

Koti Evijärvelle

Vapaa-ajan tontit

Evijärven kunta myy omakotitontteja eri puolilta
taajaamaa. Nissinkangas on uusi, luonnonläheinen
asuinalue, jossa on 26 omakotitonttia. Alueelta kulkee
myös kevyen liikenteen väylä kuntakeskukseen
ja koulukeskukseen. Rantatontteja on tarjolla
Ahvenniemessä, joka sijaitsee aivan Evijärven
keskustassa. Omakotitonttien koot vaihtelevat noin 1
900 ja 2 500 neliön välillä.

Evijärvellä voit viettää laadukasta vapaa-aikaa
viihtyisässä rantamaisemassa. Vapaa-ajanasunnoille
soveltuvia vapaita tontteja löytyy Kettusaaresta, joka
on Evijärven saarista suurin. Kettusaaresta on parin
kilometrin venematka mantereelle, ja rantautua voi
esimerkiksi keskustan venelaituriin tai Sillankorvan
leirintäalueen laituriin.

Nälkä kuin jääkarhulla?

Mäntyhovissa tarjoillaan lounas joka päivä, tervetuloa!

Katso lounaslistamme facebook.com/liikenneasemamantyhovi

AVOINNA

MA-LA 6-22, SU 9-22

Evijärven kunta
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
puh. 044 769 9248
evijarven.kunta@evijarvi.fi
www.evijarvi.fi
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Rautatieasemat:
Kauhava 45 km, Pännäinen 55 km
Lentoasemat:
Kruunupyy 65 km,
Seinäjoki 85 km, Vaasa 125 km

Otetta työntekoon
SUOMALAISILLA KÄSINEILLÄ

