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Nelostien yli rakennetaan 
silta. Meressä seisoo tornita-
lo. Keskustassa on uimahal-
li ja urheilutalo. Nätteporin 
viereen kohoaa musiikki- ja 
kulttuurikeskus. Rannassa 
on saunoja ja kulttuuripolku. 
Leirintäalueelle kohoaa hirsi-
hotelli. Lasten puuhapaikka 
pohjoisen liikenneympyrän 
ääreen. Iin asema tuodaan 
torin ääreen.

Muun muassa nämä si-
sältyivät kansalaisten suun-
nitelmiin, kun he laittoivat 
Iin keskustaa uuteen uskoon 
lauantaina 4.2. Rakenna oma 
keskustasi –työpajaan osal-
listui kaikkiaan noin 60 kun-
talaista. Työpajojen aiheina 
olivat torin alueen suunnit-
telu, liikennejärjestelyt, har-

Toivelistalla tornitaloja, liikuntahalli ja kulttuurikeskus

Iin keskustaa ideoitiin uusiksi

rastukset ja liikunta sekä 
uudisrakentaminen. Tilai-
suus järjestettiin tyhjässä 
teollisuushallissa Rakenta-
jantiellä. Suunnitelmissa 
käytettiin hyväksi Lego-pa-
likoita ja eri kokoisia muo-
vipaloja. Nämä aseteltiin 
teollisuushallin lattialla ole-
valle isokokoiselle kartta-
kuvalle havainnollistamaan 
visioita.

– Tavalliset rivikuntalai-
set pääsevät vaikuttamaan, 
miltä Iin kuntakeskus näyt-
täisi tulevaisuudessa, tilai-
suuden puuhahenkilö Sari 
Komulainen sanoo.

Idea kansalaisten toimit-
tamasta suunnittelutilai-
suudesta syntyi päättäjien 
keskuudessa viime vuonna 

alkuvuodesta, ja tilaisuutta 
ryhdyttiin suunnittelemaan 
vuodenvaihteen jälkeen.

– Iin keskustaa on nyt tar-
koitus muokata kansalaisten 
arjen tarpeiden mukaan, Ko-
mulainen linjaa.

Tiedot kansalaisten visi-
oista toimitetaan tilaisuuden 
jälkeen suunnittelijoille, jot-
ka ryhtyvät muokkaamaan 
keskustan asemakaavaa ii-
läisten toiveiden mukaan. 

Asemakaavan suunnitte-
lee Sveco Oy. Ensimmäiset 
kaavaluonnokset pitäisi-
vät olla valmiina tämän ke-
vään aikana. Kaavaehdotus 
puolestaan valmistuisi lop-
pusyksystä. Lopullisen kes-
kustakaava olisi valmiina 
arviolta vuoden päästä.

Iin tekninen johtaja Mark-
ku Vitikka kertoo, että ny-
kyinen Iin keskustakaava on 
80-luvulta. 

– Uudistamistarpeita on 
ollut esillä jo pitkään. Esi-

sari komulainen puhuu 
suunnitteluporukalle iin 
kartan päältä.

Hannu Rastas esittelee liikennesuunnitelmia iin keskustaan.kaisa kauppinen osoittaa kartalta, missä voisi olla rakennuskohteita.

iin torin suunnittelussa käytettiin lego-palikoita.

Riitta Räinä asettelee lego-palikoita kartalle.

sari komulainen ja Markku Vitikka ovat jättikokoisella iin keskustan kar-
talla.

sofia Perttula laittoi toivelapun kunnan päättäjille.

merkiksi nykyiset uudet 
kerrostalot on jouduttu ra-
kentamaan poikkeusluvin. 
Keskeisillä paikoilla on myös 
liikenteellisiä ongelmia, Vi-
tikka tietää.

Kuntaan kaivataan esi-
merkiksi kunnollisia sisä-
liikuntatiloja. Tällä hetkellä 
liikuntaporukat kokoontuvat 
kouluille, joiden salivuorot 
ovat usein kiven alla. Väliai-
kaiseksi sisäliikuntapaikaksi 
on väläytetty Rakentajantien 
teollisuushallia, jossa kunta-
laisten suunnittelutilaisuus 
pidettiin.

– Nyt katsomme, mi-
ten tämä tilaisuus onnistuu. 
Teemme tämän jälkeen joh-
topäätöksen, järjestetäänkö 
tällaisia tapahtumia jatkossa-
kin, Vitikka sanoo.

Iiläinen Heini Perttula tuli 
tyttärensä Sofian (7v) kanssa 
tilaisuuteen katsomaan ide-
ointia.

– Halusimme tietää, mitä 

uudistuksia lasten kannalta 
keskustaan voisi tehdä. Sel-
laisia voisivat olla uusi iso 
keskusleikkipuisto tai metsä-
seikkailupuisto, Heini sanoo.

Sofia toivoi Nätteporin 
rantaan pöytiä ja penkkejä. 

Iiläinen Kaisa Kauppinen 
tykkäsi siitä, että kuntalaiset 
pääsevät osallistumaan kes-
kustan suunnitteluun.

– Ihmiset osallistuivat in-
nolla tähän puuhaan. He 
uskalsivat heittää pöytään 
idearikkaita ajatuksia miel-
lyttävissä, mukavissa ja 
hauskoissakin keskusteluis-
sa, Kauppinen toteaa.

Iiläinen Hannu Rastas 
puolestaan kaipasi liikenne-
järjestelyjen ja urheilumah-

dollisuuksien kohentamista.
– Liikuntapaikkoja saisi 

olla lisää. Kaipaan Iihin ui-
mahallia, Rastas toivoo.

Tilaisuudessa oli läsnä lu-
kuisia Iin kunnan päättäjiä. 
Kunnassa töissä oleva ark-
kitehti Anu Syrjäpalo sanoo 
päättäjien kuunnelleen tar-
kalla korvalla kuntalaisten 
toiveita.

– Ideat olivat loistavia. 
Täällä oli paljon tuoretta nä-
kemystä. Tämä vapauttaa 
päättäjien käsiä suunnitte-
luun. Esimerkiksi rannan 
käyttöön ja sen tuomiseen lä-
hemmäs iiläisten arkea tuli 
monia hienoja ideoita, Syrjä-
palo hehkuttaa. 


