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Alun perin ylivieskalai-
nen Jääskelän perhe 
asui ennen Iihin muut-
toaan kymmenisen 
vuotta Oulussa viet-
täen kaupunkielämää. 
Muutto Oulusta maa-
seudulle oli perheelle 
harkittu päätös.

”Meille oli selvää, ettemme 
jää kaupunkiin asumaan, 
vaan haluamme ehdottomas-
ti asua maaseudulla”, perheen 
äiti Heidi Takalo selvittää 
syitä, miksi he Iihin vuonna 
2010 muuttivat. Perhe mietti 
silloin - jo nyt unohtuneesta 
syystä - myös Ylikiiminkiä 
kotipaikakseen. 

”Muutamasta talosta jä-
timme tarjouksenkin”, Heidi 
jatkaa ja toteaa, että onneksi 
tarjoukset eivät silloin kaup-
poihin johtaneet. Heidi 
muistaa, että Ii tuli tutuksi 
sattumalta iiläisen kiinteistö-
välittäjän kautta. 

”Oltiin kierrelty useampi 
talo sekä katsastettu useampi 
tontti, ja kun sitten päästiin 
nelostietä Iihin saakka, löytyi 

idyllisen kaunis ja sopivan 
rauhallinen pikkukunta 
lapsiperheelle, vieläpä meren-
rannalta. Sitten tuli vastaan 
se meidän tontti. Siitä on nyt 
pari vuotta. Nyt tänne on 
kasvanut talo, lato ja auto-
tallikin melkein kokonaan”, 
Heidi Takalo pukee sanoiksi 
Iihin muuton syitä.

Pohjoisiiläinen 
lapsiperhe
harrastaa
Perheeseen kuuluu Heidin 
ja perheen isän, Juha-Matti 
Jääskelän, lisäksi kolme lasta, 
joista Tomas on kolmannella 
luokalla, Iida on kolme vuot-
ta ja perheen nuorimmainen 
Sofia on puolen vuoden 
ikäinen. 

Heidin ja lasten kanssa 
keittiön pöydän äärellä ru-
patellessa käy selväksi, että 
Ii on lunastanut odotukset. 
Luonto ja maaseutu parhaine 
puolineen avautuvat koti-
ikkunoista. Perheen tärkeiksi 
kokemat asiat liittyvät luon-
nollisesti lapsiin; hyvät ja 
turvalliset koulut, harrastus-
mahdollisuudet ja kaverit.

”Meidän luokalla on 14 

oppilasta ja kaksi opettajaa”, 
jalkapalloa ja jääkiekkoa 
harrastava Tomas kertoo ja 
sanoo koulumatkan Pohjois-
Iin koululle taittuvan kunnan 
järjestämällä taksikyydityk-
sellä. Liikunta ja matematiik-
ka ovat Tomaksen mieliainei-
ta koulussa. 

Perheen tyttöjen harras-
tuksiin kuuluu Heidi-äidin 
kertoman mukaan ainakin 
kivien maasta kaivelu. Kol-
men sormen ikäinen Iida 
miettii myös ratsastusta tai 
pesäpalloa, miksei musiikkia, 
taidettakin. 

Perheen isä harrastaa kalas-
tusta ja metsästystä. Vuosittai-
sia pidempiä reissuja lukuun 
ottamatta kunnan tarjoama 
saalis on riittänyt. Juha-Matin 
viikkorutiiniin kuuluu myös 
Tomaksen mukana jääkiekko. 
Äiti hiihtää ja juoksee koiran 
kanssa, joskus sen perässä, 
mutta välillä myös edellä. 
Vauhdikas perhe siis!

Maaseudulla
kaupungin
naapurissa
Heidi toteaa, että Ouluun 
verrattuna on luksusta, kun 

luontopolku lähtee heti ko-
tiovelta. Heidi kertoo, että 
kiekkoharrastus vie perheen 
tällä hetkellä pari kolme ker-
taa viikossa Haukiputaalle, 
muuten kaikki on löytynyt 
Iistä.

Selvää on, että kauniista 
luonnosta ja maaseutumai-
semasta puuttuvat suuren 
kaupungin palvelut, monet 
kaupat ja työpaikat. Oulu on 
kuitenkin niin hyvien kulku-
yhteyksien takana, ettei se ole 
Heidin kertoman mukaan hai-
taksi. Juha-Matti käy Oulussa 
töissä. Kun Heidi palaa työn 
pariin äitiyslomansa jälkeen, 
lapset pääsevät tutun perhe-
päivähoitajan hoivaan ihan 
Pohjois-Iin koulun viereen.

Kauppojen päivittäiseen 
valikoimaan Heidi kaipaa 
modernin ruokakulttuurin 
harrastajille ajanmukaisia 
vaihtoehtoja. Kesällä 10 
vuotta täyttävä Tomas tykkää 
Kärkkäisestä ja R-kioskista, 
niin ja tietenkin mönkijällä 
ajamisesta. 

”Kaiken kaikkiaan meidän 
mielestä Ii on hyvässä paikas-
sa noin muutenkin, sopivasti 
syrjässä keskellä kaikkea.”

Miten kodin
rakentaminen sujui?
Heidi Takalo muistuttaa 
omaan kokemukseen perustuen 
omakotitalorakentamista suun-
nitteleville malttia ja tarkkaan 
mietintää ennen rakentamiseen 
ryhtymistä. Aina ei kannata esi-
merkiksi valita sitä halvimmalta 
kuulostavaa vaihtoehtoa.

”Meidän omakotitalo tilattiin 
avaimet käteen -toimituksella. 
Ennen kuin talo oli valmis, 
myyjä teki konkurssin”, Heidi 
kertoo ja evästää rakentajia 
varautumaan myös yllätyksiin. 

Ii on ollut myös
yllätys!
Yllätyksenä ovat meille tul-
leet ne useat tapahtumat, 
joista ennen Iihin muuttoa 
olimme kuulleet vain tukki-
laiskisoista.

”Olemme käyneet lähinnä 
perheille suunnatuissa tapah-
tumissa, vähän aikaa sitten 
järjestetyissä Iin Lumivalkeissa, 
sitten lohimarkkinoilla ja tänä 
vuonna meinataan uskaltautua 
myös IIK!! kauhuelokuvafesti-
vaaleille Tomaksen toivomuk-
sesta”, Heidi Takalo sanoo. 

Miksi valitsimme Iin?
Heidi Takalo sylissään Sofia, Tomas ja Iida-tytär oikealla kotisohvallaan Pohjois-Iissä.
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Kun kuntalaisilta kysellään Iin kunnan kehittämistarpeista, 
aina yhtenä asiana nousee esille keskustan taajamakuvan 
parantamisen tarve. Keskusta, erityisesti Kirkkotien ympä-
ristö, koetaan rakenteeltaan hajanaiseksi ja ilmeeltään jopa 
epäsiistiksi.

Palvelukeskustaa ei menneinä vuosikymmeninä edes 
haluttu rakentaa tiiviiksi. 1980-luvulla uusitussa rakennus-
kaavassa kyllä lisättiin rakennusoikeutta ja kerroslukuja jopa 
kolmeen, mutta toisaalta kuntasuunnitelmissa todettiin, 
että Iihin ei tarvita asuinkerrostaloja, joten ei niitä sitten 
tullutkaan. Kirkkotien varressa pitkään olleet omakotita-
lot ja vanhojen liikerakennusten ilme on haluttu säilyttää. 
Kunta on suunnannut vuokratalotuotannon ydinkeskustan 
ulkopuolelle rivitaloihin. Maanomistuksen rikkonaisuus 
on osittain estänyt rakentamisen, ja tyhjät tontit ovat olleet 
hoitamattomia. Näiden asioiden vuoksi on taajamakuva 
jäänyt hajanaiseksi ja epäyhtenäiseksi.

2000-luvulla yleinen ajattelutapa ja kunnan tavoitteet 
ovat muuttuneet. Kirkkotien varteen on rakennettu kaksi 
asuinkerrostaloa ja yksi vanha kerrostalo on peruskorjattu. 
Myös Paloasemantien varteen on noussut kaksi kerrosta-
loa. Rakentaminen on tapahtunut muutoin asemakaavan 
rakennusoikeuden mukaisesti, ainoastaan kerrosluvussa 
on osittain poikettu kaavasta. Rakentaminen on näiltä 
osin parantanut taajaman ilmettä. Ympäristön siisteyttä ja 
viihtyisyyttä on parannettu Iin kunnan ja Iin seurakunnan 
yhteistyöllä toteutettujen Kirkkopuiston ja Koskiniemen 
puiston kunnostamisella ja hoidolla.

Keskustaajamassa on vireillä eri vaiheissa useita uusia 
rakennushankkeita, mutta nämä vaativat ainakin osit-
tain asemakaavan muutoksia. Kunta on käynnistänyt Iin 
osayleiskaavan uudistamisen, ja tämän työn yhteydessä 
tarkastellaan ydinkeskustan kehittämistä ja maankäyttöä 
niin, että asemakaava voidaan muuttaa uusien tavoitteiden 
mukaiseksi. 

Taajamakuvan parantaminen täydennysrakentamisella on 
vaativa ja pitkäkestoinen työ. Kaavaprosessi 
vie aikaa ja vaatii yhteisten tavoitteiden 
hyväksymistä niin kunnan päättäjiltä kuin 
kuntalaisiltakin. Taajamassa on tälläkin 
hetkellä vireillä uusia rakennushankkeita, 
jotka vaativat joko asemakaavan muutta-
mista tai poikkeamislupaa. Toivottavasti 
näitä hankkeita voidaan viedä eteen-
päin ilman pitkiä keskeytyksiä 
kunnan päättäjien ja maanomis-
tajien hyvällä yhteistyöllä. Näin 
yhteisin ponnistuksin saamme 
Iihin eheän, viihtyisän ja toi-
mivan palvelukeskuksen.

MARKKU VITIKKA
tekninen johtaja
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Vaikka rakennuslupien määrä viime 
vuonna väheni jonkin verran aikaisem-
pien vuosien määrään verrattuna, niin 
Iihin rakennettiin uusia omakotitaloja 
tasaiseen tahtiin. Uusien rakennuslu-
pien määrä vuonna 2012 lähenteli 50, 
kun se korkeimmillaan on ollut jopa 70.

”Jatkuva kasvu ei ole halvaannuttanut Iin kunnan 
kaavoitusta, ja myös lisääntyneeseen palvelutar-
peeseen on Iissä pystytty vastaamaan”, kaavoittaja 
Markku Vitikka sanoo. 

Iiläiset ovatkin lähdössä huhtikuun 19. päivänä 
alkaville Oulun rakentajamessuille hyvillä mielin. 
Omakotitalotontteja on tarjolla monipuolisesti 
ympäri kuntaa. 

Palvelurakentaminenkin
on jatkuvaa
Kun Iin terveysasemalla käyttöönotettiin viime 
syksynä uusia tiloja lähes 700 neliötä, niin heti sen 

jälkeen käynnistyi terveysaseman remontti. Tilojen 
korjaus- ja kunnostustyöt valmistuvat nyt keväällä. 

”Tarvetta meillä oli terveysaseman osalta sekä laa-
jentaa että saneerata”, Iin kunnan tekninen johtaja 
Vitikka toteaa ja lisää, että tarve on kunnassa ollut 
jo pitkään tiedossa.

Iin väestömäärän kasvu tuo mukanaan myös sen, 
että koulut täyttyvät ja lisätilatarvetta tulee varsinkin 
Iin kunnan taajama-alueella. Yhtenä näkyvänä merk-
kinä siitä on esimerkiksi Haminan koulun pihalle 
pystytetyt väliaikaiset parakkimaiset rakennukset. Nyt 
Iissä etsitään pysyvämpää ratkaisua lisäkoulutiloille. 

”Lisätilatarve on selkein Haminan ja Valtarin 
kouluilla. Ratkaisuksi on päätetty hankkia siirrettä-
vä moduulirakennus, jonne tulee noin 3 000 neliötä 
uutta tilaa niin esikoulu-, ala-aste- ja lukioikäisille”, 
Vitikka selvittää. 

Moduulimainen ratkaisu mahdollistaa jousta-
van rakentamisen, ja se toteutetaan kolmessa eri 
vaiheessa. Rakennus sijoittuu Haminan ja Valtarin 
koulun välimaastoon. Vitikka pitää siirreltävää mo-
duuliratkaisua hyvänä vaihtoehtona tulevaisuuden 
näkökulmastakin ajatellen.

Ii-instituutin nuorisotyö järjestää lasketteluretken:

Lauantaina 13.4.2013 Rukalle
Ilmoittautumiset: Iin kunnantalon infopisteeseen 9.4. mennessä 
puh. 050 3103 458 tai 08 5875 5001.

Maksaminen: Iin kunnantalon infopisteeseen TAI Kuivaniemen kirjastoon
ennen matkaa!

Hinnat: 45€ (hintaan sisältyy matka ja hissilippu). Pelkkä matka 20€. 

Huom. Retki on tarkoitettu 12 - 17-vuotiaille nuorille.

Aikataulu: klo 5.30 Kievari, klo 6.00 Nättepori.
Takaisin lähdemme klo 17.00. 

Matka maksettava etukäteen joko Iin kunnantalon
infopisteeseen (avoinna arkisin 8.00 – 15.30)
TAI Kuivaniemen kirjastoon. 

Maksukuitti on esitettävä linja-autossa 
matkanjohtajalle!

Lasketteluretki Rukalle

Kuivaniemen vastaanotto

Iin terveysasema palvelee normaalisti, kello 8 - 15.
Terveysasemien henkilökunta keskittyy aamuisin puhelimeen
vastaamiseen kello 8 - 8.15, jolloin puheluja tulee kaikista eniten.
Sen vuoksi ilmoittautumistiski avautuu vasta kello 8.15.
Laboratoriovastauksia saa kello 13 jälkeen numerosta 050 443 0171.

OULUNKAARI

ON KIINNI PE 10.5.

TIEDOTE
IIN LUMIVALAKEILTA LA 16.3.2013 LÖYTYI RANNEKELLO,

jonka voi tarkkoja tuntomerkkejä vastaan hakea Ii-instituutin toimistolta
Nätteporin alakerrasta. Lisätietoa Riitalta p. 050 3950 305.




