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Viisaan euron kunta

Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapo-
ja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista 
huolehtimista – silloin Laihialla ollaan nuukia. 
Laihialaiset ovat ylpeitä maineestaan talou-
dellisesti tarkkoina ihmisinä! Tämän päivän 
Laihia on kunta, jossa panostetaan järkevään 
taloudenpitoon ja kestävän kehityksen mukai-
siin toimintatapoihin. Tarpeellisista menoista ei 
kitsastella, mutta vakavarainen kuntatalous tuo 
huomattavaa etua kuntalaisille.

Kunta panostaa voimakkaasti asukkai-
densa hyvinvointiin. Kasvavassa kunnassa 
lapsiperheiden palveluita, terveydenhuolto- ja 
vanhustenhoitopalveluita sekä koulutoimintaa 
kehitetään jatkuvasti.

“Laihialla panostetaan
peruspalveluihin.”

Laihialla on:
• Toimivat terveyspalvelut
• Uusitut liikuntatilat
• Kunnostetut leikkikentät
• Uusi päväkoti
• Menestyvä lukio2 3



– vireä maaseutukunta Pohjanmaalla

Laihia on kehittyvä ja elinvoimainen maaseutu-
kunta, joka sijaitsee Pohjanmaalla, Vaasan vä-
littömässä läheisyydessä. Erinomainen sijainti 
Vaasan kupeessa, alueen kasvava elinkeinotoi-
minta sekä erinomaiset liikenneyhteydet teke-
vät Laihiasta vireän ja asukasluvultaan jatku-
vasti kasvavan kunnan. Laihialta löytyvät kaikki 
tärkeät palvelut ja suurten kaupunkien läheisyys 
täydentää palvelutarjontaa.

Maaseudulla asumisen ominaispiirteet; 
isot tontit, rauhallisuus ja luonnonläheisyys, 
ovat Laihialla helposti saavutettavissa. Aavat 
lakeudet, viljavat pellot ja komeat metsät ovat 
Laihialle tunnusomaisia. Korkea elämänlaatu 
yhdistettynä asumisen ja rakentamisen edulli-
siin kustannuksiin houkuttelee jatkuvasti uusia 
asukkaita kuntaan.

“Laihialla maaseudun rauha
yhdistyy kaupunkimaisten
palveluiden läheisyyteen.”

Etäisyydet Laihialta:
• Vaasa   25 km
• Seinäjoki  56 km
• Tampere  215 km
• Lentokenttä  18 km
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Yrittävä Laihia

Yritystoiminta Laihialla on vilkasta ja monipuo-
lista. Kunnassa toimii useita eri teollisuudenalo-
jen yrityksiä, jotka työllistävät yhteensä satoja 
henkilöitä. Monet laihialaiset saavat toimeen-
tulonsa maa-ja metsätaloudesta, ja sen jalos-
tustoiminnasta. Laihia sopiikin erinomaisesti 
yrityksille, joiden toiminta perustuu maaseu-
dun ja luonnon hyödyntämiseen vihreitä arvoja 
kunnioittaen.

Laihia on tunnettu ystävällisistä ja palve-
luhaluisista pienyrittäjistään, joiden asiakkaiksi 
tullaan kauempaakin. Keskustan liikkeiden li-
säksi eri puolilla Laihiaa toimii monia pienyrityk-
siä, kuten käsityöpajoja ja maatilamatkailumat-
kailukohteita, jotka tarjoavat palveluitaan sekä 
yksityisille kuluttajille että yrityksille.

“Laihialla arvostetaan
yritteliäisyyttä.”

Elinkeinorakenne:
• Maa- ja metsätalous 11 %
• Teollisuus ja rakentaminen 35 %
• Palvelut 51 %
• Muut 3 %
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Laihialla luonto on lähellä

Laihialla luonto on joka päivä lähellä. Siitä naut-
tivat asukkaiden lisäksi myös matkailijat. Olitpa 
kävelemässä Laihian keskustassa tai retkeile-
mässä Rajavuoren maisemissa – Laihian luon-
nosta saat voimaa!

Luontoharrastusten lisäksi Laihia tarjo-
aa monia muitakin harrastusmahdollisuuksia. 
Hyvät liikuntapaikat ja Kyrönmaaopiston vireä 
toiminta ovat tästä esimerkkejä. Monitoimitalo, 
uimahalli, urheilukeskus, kuulaopisto ja kirjasto 
ovat kaikille avoimia harrastuspaikkoja, joissa 
voi harrastaa omatoimisesti tai osallistua oh-
jattuun toimintaan.

“Mistä on Laihia tehty?
Pelloista, metsästä, viljasta,
soista – niistä on Laihia tehty.”

Käyntikohteita ja ohjelmaa Laihialla:
• Kuutto-Levanevan luonnonsuojelualue. 
Vaikuttava, laaja suoalue, jossa opastettuja 
reittejä.
• Nuukuuren museo. Käyttöesineitä ja doku-
mentteja entisajan tarkasta taloudenpidosta.
• Rajavuoren retkeilyalue. Opastettu luonto-
polku, laavu ja näkötorni.
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Laihian keskustan kartta

1. Kunnanvirasto
2. Kirjasto, kansalaisopisto
3. Urheilukeskus
4. Terveysasema,vanhainkoti
5. Kirkko, seurakuntatalo

6. Posti
7. Matkahuolto
8. Huoltamo
9. Nuorisoseura
10. Seurakunnan harrastustentalo

11. Apteekki
12. Poliisi
13. Hotelli
14. Alko
15. Uimahalli, palvelutalo

16. Jalkapallokenttä
17. Monitoimitalo
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Laihian kunta
PL 13, Laihiantie 50

66400 LAIHIA

Puh (06) 475 0411
Fax  (06) 475 0405

laihian.kunta@laihia.fi


