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Aisti meren voima, retkeile Oolannin luontopolulla, seiso tuulivoimaloiden juurella. 

Vatungin satamassa voit nähdä laajan kirjon kalastusveneitä ja kalastajia työssään. Oolannin luontopolulla 
voit tutustua alueen luontoon ja historiaan opastetaulujen avulla. 

Palvelut: 
Yleinen uimaranta, lastenleikkipaikka, luontopolku (450 m), laavu ja nuotiopaikka, puucee, matkailuvaunu-
alue, kesäravintola, vierasvenepaikkoja. 

Saapumisohjeet: 
Vatunki sijaitsee noin 40 km päässä Iin keskustasta Kuivaniemelle. Tienvarsiopaste ohjaa valtatie E4:lta 
kääntymään Pohjoisrannantielle, jota ajetaan  noin 7 km niemen kärkeen asti. 

Osoite: Pohjoisrannantie 759, Kuivaniemi 

Lisätiedot: visitii.fi/vatunki

vatunki

merihelmi
Kahlaa matalassa rantavedessä, kulje Merimiehen polkua, nauti eväät upealla isolla kodalla. 

Hienot merimaisemat, lintutorni ja puisella ankkurilla merkitty hiljentymispaikka takaavat onnistuneet 
lomakuvat. Talvisin paikka on suosittu mm. kelkkailijoiden ja pilkkijöiden taukopaikkana. 

Palvelut: 
Yleinen uimaranta, pukukopit, grillikota, leikkipuisto, Merimiehen polku (300 m) sekä meriaiheisia opastaulu-
ja, istuinpaikkoja maiseman katselua ja eväiden syöntiä varten. Pitkospuureitti on kodalle asti esteetön ja 
sopii  lastenrattaiden kanssa kuljettavaksi. Alueella maisemaravintola ja pienmyymälöitä, Camping-matkailu-
vaunualue sekä polttoaineiden jakelupiste.

Saapumisohjeet: 
Merihelmi sijaitsee Perämeren rannalla Oulun ja Kemin välissä ja valtatie E4:n varrella. Iin keskustasta matkaa 
on noin 25 km. 

Osoite: Rynkyntie 21, Kuivaniemi

Lisätiedot: visitii.fi/merihelmi

wanha hamina 
Nauti tapahtumista Huilingissa, vieraile kotiseutumuseossa, kulje kulttuurimaisemareitillä.

Wanha Haminan asuinalue on säilyttänyt oman historiallisen leimansa. Kahden kadun, Alakadun ja Yläkadun, 
molemmin puolin rakennukset ovat  pääosin vuosisatoja vanhoja ja sijaitsevat vieri vieressä – nurkat melkein  
koskettavat toisiansa.

Kulttuurimaisemareitti Ruustinna on noin 2 km pituinen kaunis ja esteetön  kävely- ja pyöräilyreitti, joka kulkee 
historiallisesta Wanhasta Haminasta  ympäristötaidepuiston kautta Iijokivartta pitkin Taidekeskus Kulttuuri-
Kauppilaan. Reitin varren opastaulut kertovat historiasta, luonnosta ja elämänmenosta.

Palvelut: 
Museokahvila Huilinki, kotiseutumuseo, keskusleikkipuisto. Alueella järjestetään kesäisin runsaasti yleisöta-
pahtumia, markkinoita ja opastettuja kierroksia.

Saapumisohjeet: 
E4 tieltä opastus, käännytään kiertoliittymästä keskustaan ja ajetaan Kirkkotietä pitkin 500 m. 

Osoite: Puistotie 5, Ii

Lisätiedot: iinhamina.fi
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praava
Polski kirkkaassa rantavedessä, keitä kahvit laavulla, ihastu auringonlaskun väreistä. 

Praavan nokassa on suosittu hiekkapohjainen uimapaikka ja talvisin kävijöitä houkuttelee perinteinen hoijak-
ka (napakelkka) sekä hyvät ulkoilu-, kelkkailu- ja pilkkimahdollisuudet. Satamasta on lyhin vene- ja melonta-
reitti Iin Röyttään (4 km).

Palvelut: 
Uimaranta, puucee, laavu ja tulentekopaikka, pukukoppi, venelaituri 

Saapumisohjeet: 
Valtatie E4:lta kääntyy tie Ojakylään Praavantielle, jota ajetaan 4 km tien päähän asti.
 
Osoite: Praavantie 347, Ii 

Lisätiedot: visitii.fi/praava

hiastinhaaran luontopolku ja lintutorni
Retkeile pitkospuita pitkin, kiikaroi lintuja tornista ja laske lampaat laitumella. 

Helppokulkuiset luontopolkureitit ovat pituudeltaan 2 km ja 0,7 km.  Hiastinlahden alue kuuluu Natura 
2000 -luonnonsuojelualueeseen ja on valtakunnallisesti merkittävä lintuvesikohde.  Tornien taisto 
-lintubongauspäivän aikana Hiastinlahdella on havaittu lähes 90 eri lintulajia. 

Palvelut: 
Nuotiopaikka ja laavu, puucee, lintutorni, opastetauluja alueen kasveista ja eläimistä, uintimahdolli-
suus 

Saapumisohjeet: 
Tienvarsiopasteet ohjaavat valtatie E4:ltä kääntymään Kantolantien eteläisestä liittymästä, josta noin 
1,5 km jälkeen kääntyy Hiastinkuja vasemmalle. Kujan päässä on paikoitusalue (tilaa autoille rajoitetus-
ti) ja lähtöpiste sekä opasteet. 

Osoite: Hiastinkuja, Ii 

Lisätiedot: visitii.fi/hiastinhaara

röyttä
Saari Perämerellä Iin edustalla, reilu retkisatama, huokuu historiaa.

Röyttä tarkoittaa nykysuomeksi riuttaa ja on yksi Oulun seudun vilkkaimmista retkisatamista. Noin 60 heh-
taarin kokoisen saaren omistaa Metsähallitus ja toiminnasta vastaa Iin Röytän toimijat ry. Saarella on aallon-
murtajien  suojaama venesatama ja alue kuuluu Perämeren saaret -Natura-alueeseen.

Palvelut: 
Saarta kiertää 2 km mittainen luontopolku, jonka varrella on alueen luonnosta ja historiasta kertovia tauluja, 
hiljentymispaikka ja tulentekopaikka. Päiväkävijoiden vapaassa käytössä ovat lisäksi kesäkeittiö, leikkikenttä, 
wc, Hepoharjun nuotiopaikka ja kota sekä polttopuita.

Saapumisohjeet: 
Röyttä sijaitsee noin 40 km Oulusta pohjoiseen ja noin 4 kilometrin päässä Iin Praavan venesatamasta.

Osoite: 65°16.3’ N, 25°13.0 E       

Lisätiedot: iinroytantoimijat.fi
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ympäristötaidepuisto ja taidekeskus kulttuurikauppila
Kansainvälistä taidetta jokimaisemassa, nykytaiteen ilmiöitä Iin sydämessä. 

Taidekeskus KulttuuriKauppila järjestää aktiivisesti tapahtumia ympäri  vuoden kuten työpajoja, näyttelyitä, 
taiteilijatapaamisia ja mestarikursseja. Merkittävin tapahtuma on joka toinen vuosi järjestettävä kansain-
välistä nykytaidetta esittelevä Art Ii Biennaali (AIB). AIB tuottaa teoksia pääosin Iin ympäristötaidepuistoon ja 
keskustan alueelle. 

Palvelut: 
Ympäristötaidepuistossa on eväspaikka sekä rannasta on mahdollisuus onkia ja heitellä leipäkiviä. Puistossa 
ei ole talvikunnossapitoa.

Saapumisohjeet: 
E4:lta etelästä kiertoliittymästä opaste ympäristötaidepuistoon ja KulttuuriKauppilaan. 

Osoite: Ympäristötaidepuisto (Pappilantie 16, Ii) ja KulttuuriKauppila (Kauppilantie 15, Ii)

Lisätiedot: kulttuurikauppila.fi/taidepuisto ja artii.fi



nauti retkieväät tulen äärellä
Kodat ja laavut ovat mainioita paikkoja päiväretkeilyyn.

 
Kohteet sijaitsevat metsäpolkujen päässä ja lyhyen kävelymatkan etäisyydellä pysäköintipaikasta. 
Poikkeuksena on Aallonmurtajan kota, joka sijaitsee saaressa. Kaikissa kohteissa on tarjolla 
polttopuita rajallinen määrä.
Lisätiedot: visitii.fi/nuotiopaikat_kodat_laavut

Aallonmurtajan kota
Suosittu merellinen taukopaikka Iijokisuulla. Kota sijaitsee kahden saaren, Karhun ja Rontin, välisellä aallon-
murtajalla, jonne pääsee talvisin hiihtolatua pitkin ja kesäisin veneellä tai kanootilla. Kodalla on tulipaikka ja 
puucee.
Osoite: N 65° 20.382' E 25° 15.02'

Eskurin kota 
Sijaitsee Väli-Olhavassa, kauniin Sahankosken jokihaarassa. Kodalla on tulipaikka, uintimahdollisuus ja 
puucee. 
Ajo-ohje: E4-tieltä Olhavassa käännytään Oijärventielle (tie nro 855), jota ajetaan noin 5,8 km. Käänny oikeal-
le Konttilantielle, aja 400m ja käänny metsäautotielle (oikealla puolella ennen Olhavajoen ylittävää siltaa). 
Kota sijaitsee tienpäässä Olhavanjoen rannalla. Kuivalla kelillä pääsee autolla kodan viereen.
Osoite: Konttilantie 40, Olhava

Kattilankosken laavu
Viihtyisä laavu Kuivajoen rannalla ja helppokulkuisella mäntykankaalla, Kattilanpirtin pihapiirissä. Laavulla 
tulipaikka ja puucee.
Ajo-ohje: E4-tietä ajetaan Kuivaniemen asemakylän liittymän ohi ja käännytään Kuivajoen jälkeen oikealle 
Viinamäentielle, jota ajetaan n. 2,5 km. Sen jälkeen käännytään oikealle Kurrantielle, jota ajetaan n. 3,3 km ja 
käännytään metsästysmajalle. Kuivalla kelillä pääsee autolla kodan viereen. Alueesta vastaa Kuivajoen 
pohjoispuolen metsästysseura ry.
Osoite: Kurrantie 331, Kuivaniemi

Pirttijärven kota
Luonnonkaunis suomaiseman ympäröimä kota Yli-Olhavassa. Pitkospuut vievät kodalle sekä Pirttijärven 
rantaan asti. Upea kohde valokuvata esimerkiksi luontoa ja lintuja. Kohteessa tulipaikka ja puucee.
Ajo-ohje: E4-tieltä käännytään Olhavaan Oijärventielle (855), jota ajetaan noin 11 km. Vanhan Yli-Olhavan 
koulun kohdalla  kääntyy  tie  vasemmalle  urheilukentälle, jonne voi jättää auton. Parkkipaikalta matkaa 
kodalle jalkaisin noin 1 km. 
Osoite: Oijärventie 1099, Yli-Olhava

Veskan laavu
Laavu sijaitsee kuivalla mäntykankaalla Kuivajoen rannalla ja Kuivajoentien varrella. Alueella on tehty arkeo-
logisia kaivauksia, ja löydetty merkkejä kivikautisista asumuksista. Laavulla on tulipaikka ja puucee. Autolla 
pääsee laavun viereen.
Ajo-ohje: Olhavan kohdalta E4-tieltä käännytään Oijärventielle (tie nro 855, jatkuen nro 8523), jota ajetaan 
noin 30 km. Käänny sen jälkeen Närränharjuntielle, jota ajetaan 10 km Kuivajoentien (8520) risteykseen. 
Käänny risteyksestä vasemmalle ja aja noin 2 km Veskalle, josta metsätie kääntyy oikealle. Laavu sijaitsee 
noin 500 m metsätien päässä.   
Osoite: Kuivajoentie 2888, Oijärvi

Sanaskosken laavu
Laavu sijaitsee Kuivajoen varrella ja kohisevan kosken rantatörmällä. Laavulla on tulipaikka ja puucee. 
Ajo-ohje: E4-tieltä käännytään Kuivaniemen Asemakylälle Kuivajoentielle (8520), jota ajetaan noin 11 km. 
Laavu sijaitsee joen puolella, kohdalla on opaskyltti.
Osoite: Kuivajoentie 1152, Kuivaniemi



vaihda maisemaa meloen tai veneillen
Iin upea luonto ja lähisaaret avautuvat aivan toisella tavalla veden ääreltä koettuna. 

Melontareitit mutkittelevat merellä, joella, idyllisissä salmissa sekä lahden poukamissa ja soveltuvat eri 
tasoisille harrastajille. Voit laskea veneen tai kanootin veteen monista eri pienvenesatamista. Vesireittien 
varrella on nuotio- ja rantautumispaikkoja.  
Lisätiedot: visitii.fi/melonta ja visitii.fi/veneily

kalaisat ja puhtaat vedet koukuttavat
Ii on yksi Suomen suosituimmista kalastusalueista ja tärkeimmistä nahkiaisalueista.

Lisätiedot: visitii.fi/kalastus 
 

Raasakan voimalaitoksen yläpuolinen alue on Iijoen suosituin ympärivuotinen virkistyskalastuskohde. 
Kesäisin alueelle istutetaan runsaasti pyyntikokoista kirjolohta. Iijoelta pyydetään myös kuhaa, haukea, 
ahventa sekä satunnaisesti taimenta. Viehekalastukseen tarkoitetulla alueella on kalastus sallittua vain 
kalastuskuntien luvalla. Myös onkimiseen ja pilkkimiseen tarvitaan lupa. Yläaltaalla järjestetään usein onki-
kilpailuja. Voimalan alapuolinen alue on suosittu taimenen uistelualue. 
Osoite: Virkkulantie 254, Ii (patosilta)

Rantakestilässä on hyvät mahdollisuudet kesä- ja talvikalastukseen. Onkimiseen ei tarvitse kalastuslupaa. 
Alueella on nuotiopaikka (omat puut mukaan), veneenlaskupaikka, veneen polttoainetankkaus- ja wc:n 
tyhjennyspiste. Mereltä pääsee Rantakestilään merkittyä veneväylää pitkin. Rantakestilässä sijaitsee 
Suomen ensimmäisen höyrysahan piippu ja kalastuskuntien keskushautomo, joka tuottaa vastakuoriutu-
neita siian poikasia sekä nahkiaisen toukkia istutuksiin. 
Osoite: Rantakestiläntie 14, Ii

Vihkosaaren uimaranta
Matala aurinkoinen hiekkaranta, joka on yksi Iin suosituimmista uimapaikoista, sijaitsee Iijoen rannalla ja 
keskustan läheisyydessä. Talvella on avantouintimahdollisuus. Kohteesta löytyy uimalaituri ja pukukopit, 
nuotio- ja evästelypaikka, rantalentopallokenttä sekä puucee. 
Osoite: Illinsaarentie 18, Ii

Oijärven uimaranta
Noin 40 min automatkan päässä Iin keskustasta sijaitsee 12 km pituinen järvi, jonka halkaisee maisemasilta. 
Matala uimaranta, puucee, pukukopit, laavu, jossa tulistelupaikka, evästelypaikkoja, veneenlaskupaikka ja 
lintutorni. Alueella on yöpyminen sallittu teltoissa/asuntovaunuissa. Mataluutensa ansiosta Oijärvi on myös 
erinomainen haukikalastuskohde.  Muita pyydettäviä kaloja ovat  ahven,  särki, made ja lahna.  Oijärvellä 
järjestetään joka vuosi perinteiset vetouistelukilpailut.
Osoite: Oijärventie 3325, Oijärvi

Pankinnokan uimaranta
Upea kunnostettu uimaranta merenrannalla Kuivaniemellä. Kaksi uimapaikkaa, josta matalampi sijaitsee 
meren puolella ja syvempi joen puolella. Alueella on WC, pukukopit, huvimaja, jossa puilla toimiva grilli, 
rantalentiskenttä ja evästelypaikka. Aluetta ylläpitää Kuivaniemen osakaskunnan hoitokunta.
Osoite: Pankinnokantie 45, Kuivaniemi  

upota varpaat rantahiekkaan 
Lasten kesän riemuhetket koetaan uimarannoilla uiden, pelaten ja evästellen.

Uimapaikan voit valita joko joen, järven tai meren rannalta mielesi mukaan.
Lisätiedot: ii.fi/uimarannat



reippaile omalla tahdilla 
Iissä on hyvät mahdollisuudet harrastaa monipuolista liikuntaa. 

Talvisin on käytettävissä eritasoisia hiihto- ja retkilatuja mantereella sekä jäällä. Retkiluisteluun hurahtaneet 
voivat nauttia letkeästä vauhdista talvella Iijokeen tehdyllä radalla.
Lisätiedot: ii.fi/liikuntapaikat

Illinsaaren suositulla ulkoilualueella järjestetään mm. hiihto-, juoksu- ja suunnistuskilpailuja. Kuntoilure-
itit ovat 1 km - 5,5 km pituisia ja ne ovat talvisin valaistuna hiihtolatuina. Reitit lähtevät hiihtomajalta, jonka 
vieressä on kota (omat puut mukaan). Ulkoilualuetta kiertää uusi 18-väyläinen (1 976 m) frisbeegolfin metsä-
rata, jonka varrella on tulipaikka ja puucee. 

Illinsaaressa sijaitsee myös Vihkosaaren uimaranta, koirapuisto ja alueelle rakennetaan uusi alueleikkipuis-
to. Illin erityiskalastusalueelle istutetaan kirjolohta, ja sieltä on mahdollista kalastaa myös haukea ja ahven-
ta. Kalastamiseen, onkimiseen ja pilkkimiseen tarvitaan lupa kalastuskunnalta.
Osoite: Illinsaarentie 68, Ii

Tulossa vuodelle 2019! Jakkukylän Purusaareen on rakenteilla noin 2 km pituinen kuntoreitti, joka soveltuu 
kävelyyn, juoksuun ja hiihtoon. Saarelta avautuu kauniit näkymät Jakkukylän suun-
taan. Kierroksen varrella voi tutustua opastaulujen avulla saaren ja Iijoen historiaan. Reitin varrelle raken-
netaan myös laavu, tulisija ja puuliiteri. Kesäisin mantereen ja saaren välillä toimii kapulalossi ulkoilijoiden 
käytettävänä.

kiiku, roiku, skeittaa, scoottaa 
Hyvä leikkipaikka tarjoaa virikkeitä ja kohtaamispaikkoja eri ikäisille.

Iistä löytyy hyvin varusteltuja ulkoleikki- ja liikuntapuistoja. Keskustan puisto tarjoaa kuntoilumahdolli-
suuden myös aikuisille. Valtarin Areenalle valmistuu kesällä 2018 uusi leikkipaikka, pelialue ja tasokas skeit-
tiparkki. 
Lisätiedot: ii.fi/leikkipaikat

Keskustan liikunta- ja leikkipuisto sijaitsee kauniin Iijoen rannalla Wanhan Haminan läheisyydessä. Iso ja 
aurinkoinen puisto penkkeineen tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille leikin ja liikunnan iloa. Puistosta löytyy 
kuntoilulaitteita, linnunpesäkeinu, hämähäkinverkko ja liukumäki. Leikkipuistoa ylläpitää Iin seurakunta. 
Osoite: Puistotie 3, Ii

Tikkasenharjun lähiliikunta- ja leikkipaikka löytyy rauhalliselta ja avaralta alueelta, jossa on eri lajeille 
tarkoitettu iso pelinurmi maaleineen, kivituhkakenttä, joka jäädytetään talvisin luistelukentäksi, maamäki, 
vauvakeinut, liukumäki, karuselli sekä nuotio- ja evästelypaikka.  
Osoite: Kesätie 2, Ii

Vaihtometsäntien  lähiliikunta- ja leikkipaikalla on iso pelikenttä (kaukalo), joka talvisin jäädytetään 
luistelulle sekä skootti/skeittiparkki. Varusteluihin kuuluvat lisäksi vauvakeinut, linnunpesäkeinu, useita 
kiipeilyratoja ja -seiniä, maa- ja liukumäki ja evästelypaikkoja. Alarannan kunto- ja hiihtolatu lähtee vierestä. 
Osoite: Vaihtometsäntie 1, Ii



 

muistele menneitä
Tutustu paikalliseen elämänmenoon ja perinnetarinoihin.

Lisätiedot: visitii.fi/museot
 

Uudistettu Iin kotiseutumuseo kertoo kuvin ja sanoin oman aikansa edelläkävijöistä, niin entisajan iiläisten 
elämästä, kuin alueen esihistoriastakin aina 1000-luvulta tähän päivään. 

Perheen pienimmät pääsevät käsin tunnustelemaan arkeologista hiekkalaatikkoa. Alakerran vaihtuvassa 
näyttelyssä esitellään mm. iiläisiä metallinpaljastinlöytöjä. Museoon on vapaa pääsy ja se on avoinna 
kesäkuusta elokuun alkuun asti. Ympäri vuoden avoinna oleva Museokahvila Huilinki palvelee kävijöitä. 
Kahvilan yläkerrassa on vielä kaksi museon näyttelyhuonetta. 
Osoite: Puistotie 4, Ii

Kuivaniemen kotiseutumuseo sijaitsee vanhassa osuuskaupan talossa. Näyttelyyn on koottuna monipuo-
linen kattaus vanhoja esineitä, taloustavaroita, työkaluja ja kalastusvälineitä esitellen Kuivaniemen seudun 
entistä ja nykyistä elämää. Museo on avoinna kesäisin. Ylläpitäjänä toimii Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ry. 
Osoite: Väätäjänniementie 6, Kuivaniemi

mitä iissä tapahtuu? 
#iihappens

Markkinoita, näyttelyitä, konsertteja, liikuntatapahtumia ja elämyksiä vapaa-ajalle. 

Suosittuja yleisötapahtumia ovat mm. Art Ii Biennaali, Huilinki soi!, Kala- ja Maalaismarkkinat, Iin Tukkilaiski-
sat, Kuivaniemen Pitäjämarkkinat, Piippurock ja IIK-elokuvafestivaalit.
Lisätiedot: ii.fi/kalenteri

etsi aarre ja jätä viesti lokikirjaan
Geokätköily vie paikkoihin, joissa et ole ennen käynyt. 

Kunnan 8-osainen geokätkösarja ”Juuret Iissä” esittelee Iin hienoja luontokohteita sekä valtakunnallises-
ti tunnettuja henkilöitä. Kätköt sijaitsevat Iin, Kuivaniemen, Olhavan ja Oijärven alueella. 
Kirjautumalla geocaching.com -sivustolle, pääsee käsiksi kätköjen koordinaatteihin.


