Tekniset palvelut

Tervetuloa Ikaalisiin!

kaupunki
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tervetuloa
ikaalisiin!

Ikaalinen on vireä koulutus-,
kulttuuri- ja kylpyläkaupunki,
jossa on hyvä asua ja elää.
Toivomme, että löydät täältä
mieluisan tontin, rakennat
sinne unelmiesi talon ja nautit
olostasi!

Me Ikaalisten kaupungin teknisissä

1858 perustettu Ikaalinen on

palveluissa huolehdimme siitä, että

Suomen ensimmäinen kauppala.

oman kotisi rakentaminen sujuu

Wanhassa Kauppalassa on edel-

mahdollisimman mukavasti, jous-

leen voimassa vanhaa kunnioittava

tavasti ja nopeasti. Pidämme myös

ruutuasemakaava, jonka perintei-

huolta viihtyisästä ympäristöstäsi, ja

set, suojellut rakennukset huokuvat

varmistamme, että kaupunkimme

historiaa. Teemme korjauksia ja

infra on hyvässä kunnossa.

paranteluja entisaikaa kunnioittaen.

Vaasa 190 km

Jyväskylä 203 km

Ikaalinen
Tampere 55 km

Pori 98 km

Turku 170 km
Helsinki 230 km
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Asemakaavamme tunnusmerkkejä

Tervetuloa Ikaalisiin, Isoon Pikku-

ovat idylliset puistot ja runsaiden

kaupunkiin, asumaan, yrittämään

jalopuuistutusten reunustamat

ja viihtymään!

kadut, joita pitkin astellessaan voi
nauttia viehättävän pikkukaupunkimme tunnelmasta.

Satu Rask
kaupunginrakennusmestari

Kolmostie halkoo Ikaalisten
kaupunkia, ja täältä on helppo
kulkea joka suuntaan joko
omalla tai linja-autolla.

asuminen
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Oma koti
Ikaalisista

Kiviniemen suuret, omarantaiset tontit luovat mahdollisuuden myös oman rantasaunan rakentamiselle.

Ikaalinen on pieni kaupunki,
jonka tontit ovat suuria. Vaihtoehdot
oman kodin rakennuspaikaksi ovat
monipuoliset, ja tontin voi hankkia
tasamaalta, rinteeltä, järvenrannasta,
keskustasta tai maaseudulta.

Tontit ovat hinnaltaan erittäin edulli-

turvallisuus tarkoittaa elinympäristön

sia, minkä lisäksi toivotamme kaikki

lisäksi turvallista asunnon raken-

perheen alle 18-vuotiaat tervetul-

tamista. Asunnot säilyttävät meillä

leiksi antamalla tonttihinnasta 10 %

hyvin arvonsa.

alennuksen. Tilaville tonteillemme
mahtuu mukavasti asumaan suu-

Ikaalisissa on sujuvien kulkuyhteyk-

rempikin perhe, ja Ikaalinen sovel-

sien lisäksi hyvät laajakaistayhtey-

tuu lapsiperheille mainiosti myös

det, ja uusille asuntoalueille raken-

turvallisuutensa ansiosta. Ikaalisissa

netaan valokuituyhteys jokaiseen

Kalmaanrannan asuinalue sijaitsee vain reilun kilometrin päässä
Ikaalisten keskustasta. Alue laajenee uusilla omakotitalotonteilla,
jotka ovat riittävän suuria vaikka oman kotipuutarhan perustamiseen. Kalmaanrannalla on myös oma venelaituri.

Kilvakan arvokas kulttuurimaisema sijaitsee 5 kilometrin
päässä Ikaalisten keskustasta. Alueelle rakennetaan
kunnallistekniikalla varustettuja omakotitontteja, joista
valtaosalle avautuu järvimaisema.
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kotiin. Haja-asutusalueillekin on tuo-

Ikaalisten teknisen palvelun hen-

tu puhdas vesi, ja osa kylistä kuuluu

kilökunta esittelee tontteja mielel-

keskitetyn viemäriverkoston toimin-

lään. Kun omalle kodille on löytynyt

ta-alueeseen. Tämä mahdollistaa

sopiva paikka, teemme rakennus-

myös korkeatasoisen kesämökki-

Ilmoitusvedos

projektista sujuvan muun
muassa
Ilmoitus
Pirkanmaan

asumisen. Monista kesäasunnoista

nopealla lupa-asioiden
käsittelyllä
ja
Kesäkuu
2011

onkin tullut ympärivuotisia kakkos-

rakennusneuvonnalla. Palvelumme

asuntoja.

on joustavaa, henkilökohtaista ja

Yrittäjä -lehdessä

ystävällistä.

Turvallinen koti koko elämäksi
Palvelupäällikkö Leena Simonen
puh. (03) 459 040 | leena.simonen@jyllinkodit.fi | www.jyllinkodit.fi

Puh: 020 743 9205
Palvelemme:
Ark. 9-17, la 9-13

Värisilmä Ikaalinen
(sisääntulotien varressa)

www.varisilma.fi

pa lv e l u t
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Parasta
palvelua!

Ikaalisten keskustaan nousee uusi, neliryhmäinen päiväkoti, joka rakennetaan ala-asteen välittömään yhteyteen.

Ikaalisten tekniset palvelut
huolehtivat omalta osaltaan
kaupungin tarjoamien peruspalveluiden korkeasta laadusta.

Päiväkotien, koulujen, terveyskeskusten ja vanhainkotien kiinteistöt
pidetään hyvässä kunnossa remonteilla sekä perusparannuksilla.
Kasvavaan palveluntarpeeseen
reagoidaan laajentamalla nykyistä ja
rakentamalla uutta. Myös ympäristön viihtyisyys on teknisten palveluiden vastuulla. Juuri me pidämme
pihat kauniissa kunnossa!

Ikaalisissa toimii viehättäviä kyläkouluja, kuten Kilvakkalan koulu,
joiden kunnosta pidetään hyvää huolta.
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Ikaalisten terveyskeskuksen laajennus on mittava
hanke, joka aloitettiin vuonna 2010 Ikaalisten lukion
perusparannuksen valmistuttua. Terveyskeskuksen
laajennus valmistuu syksyllä 2014.

Viihtyisään vanhainkotiympäristöön on
kiinnitetty erityistä huomiota. Vanhainkodin
pihalla laiduntavat lampaat lisäävät
ympäristön lämminhenkisyyttä.

Osaamista, joka menee pintaa syvemmälle.

Palinperäntie 35, 39500 IKAALINEN
Puh. 020 742 1080
www.maanrakennusjokinen.fi

Palinperäntie 35, 39500 IKAALINEN • Puh. 020 742 1080 • www.maanrakennusjokinen.fi

yrittäminen
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Ei muuta
kuin
yrittämään!

Ikaalinen ylläpitää teollisuustonttialueita, joihin on keskittynyt erityyppistä yritystoimintaa, kuten raskasta
teollisuutta, pienempää metallialan
teollisuutta, puuteollisuutta ja
ympäristöystävällistä luomutuotantoa.

Kaupalliset palvelutontit sijaitsevat
heti sisääntulotien varrella. Ikaalisten yritystontit ovat todella edullisia.
Kaupunki joustaa tonttiasioissa
yrityksen tarpeiden mukaan, ja
sopivankokoinen, hyvällä paikalla
sijaitseva, kunnallistekniikalla varustettu tontti löytyy helposti.

Urakointi Ollila Ky
Vuosien kokemuksella.

• Rakennuksien pohjatyöt • Kunnallistekniikka • Kappaletavarakuljetukset • Nosturityöt • Jätehuolto • Vaihtolavapalvelu
• Lumityöt • Hiekoitukset • Harjaukset • Salaojitukset • Sadevesiviemäröinnit ym. maanrakennusalantyöt
• Viherrakennus ja pihakivityöt
Kirkkokatu 6, 39500 Ikaalinen, puhelin: 0500 635170, www.urakointi.net, ollila@ippnet.fi
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Ikaalisten Luomu Oy kasvattaa
luomuvihanneksia, joiden
puhdas maku ja muoto syntyvät
luonnonkauniissa maisemissa,
Luomulaaksossa.

Ikaalisten viihtyisien katujen varsilla on tilaa
monipuolisille erikoiskaupoille.



va pa a l l a

Viihtyisästi
vapaalla
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Teknisen toimen ponnistelut
viihtyisän vapaa-ajan eteen näkyvät
hyväkuntoisina ulkoilureitteinä ja
korkealaatuisina sisäliikuntapaikkoina, joista pidetään huolta tiiviissä
yhteistyössä urheiluseurojen kanssa.

Ikaalisissa harrastetaan aktiivisesti
esimerkiksi pesäpalloa, suunnistusta, hiihtoa, keilailua ja tennistä.
Upeat vesistöt tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet myös
vesillä virkistäytymiseen. Ikaalisten
suosituin uimaranta sijaitsee aivan
Wanhan Kauppalan kupeessa.

Vääräjoen kaunis, paikoin rotkomainen kanoottireitti
alkaa Parkanonjärvestä ja johdattelee
melojan levähdyspaikkojen ja koskien kautta
suvantomaiseen Heittolanlahteen.

Laavujen ja tulentekopaikkojen reitittämä
Pirkan ura on kesällä suosittu
vaellusreitti, ja talvisin harjumaisemissa
on upea sivakoida suksilla.

Ikaalisten pääsatama sijaitsee vanhan kaupungin pohjoisrannassa.
Kaupungin laitureiden lisäksi Ikaalisten järvimaisemassa on myös laituriosuuskuntien omatoimisesti ylläpitämiä laitureita, joista on erittäin hyviä kokemuksia.
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Ikaalisissa pesäpallokenttä, kuten lähes kaikki muukin,
sijaitsee viihtyisästi järven rannassa. Ikaalisten pesäpallokentässä on Suomen ensimmäinen hiekkatekonurmi.

Rakennus-peltisepäntyöt

Alpo Viitaniemi Oy
Yrityksellämme yli 25 vuoden kokemus alalta
Teikankaantie 38, 39530 Kilvakkala, puh. 458 8765, 0400 636 342, fax 458 9009

va pa a l l a

Viihtyisästi
vapaalla
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Monipuolisen liikunnan lisäksi
Ikaalinen tarjoaa paljon tekemistä
myös kulttuurin ystävälle. Ikaalisten
käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
on valtakunnallinen kulttuurialan
oppilaitos, jossa koulutetaan alan
arvostettuja osaajia.

Erilaiset urheilu- ja musiikkijuhlat
sekä kulttuuritapahtumat ovat
oleellinen osa Ikaalisten vuotta, ja
elävällä maaseudulla järjestetään
myös lavatansseja, possujuhlia ja
suosittuja teatteriesityksiä.

Uuteen kotiin AITO Asuntolainalla
On ilo pitää kiinni unelmista, kun tuntee olonsa turvalliseksi. Meiltä saat yksilöllisen Aito
Asuntolainan. Tiesitkö, että Täystakauksella pääsee omaan kotiin jopa ilman takaajia?
Täytä lainahakemus osoitteessa

www.aitoasuntolaina.fi

Minna Marjamäki
pankinjohtaja
puh. 040 589 3001
IKAALINEN, puh. 03 4584 0230 • HÄMEENKYRÖ, puh. 03 4584 0210 • TAMPERE: Kauppakatu 14 • LIELAHTI, Taninkatu 2 • HERVANTA, Insinöörinkatu 23
PIRKKALA • YLÖJÄRVI • NOKIA • KANGASALA • VALKEAKOSKI • PÄLKÄNE • LUOPIOINEN
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Sata-Häme Soi -musiikkijuhlaa on vietetty Ikaalisissa
jo yli 40 vuotta. Kultaisen Harmonikan perinteisiin voi
tutustua myös Suomen Harmonikkamuseossa.
Ikaalisten kirjasto vietti 150-vuotisjuhlaansa vuonna 2012. Ikaalisten
kaupunginkirjasto on osa Piki - Pirkanmaan kirjastoja, ja asiakkailla
on näin mahdollisuus erittäin laajan kirjastoaineiston hyödyntämiseen. Monipuolisen kirjallisuus-, lehti-, video- ja äänikirja-aineiston
lisäksi kirjasto lainaa liikuntavälineitä sekä pelejä, ja järjestää
mukavia teemailtoja aina kirjailijavierailuista nukketeatteriin.

Uusi maailma -

rajattomasti mahdollisuuksia
IPP Koti Kuitu
Vanha Tampereentie 15-17, Ikaalinen
Satakunnankatu 7, Parkano
www.ipp.fi
p. (03) 450 51

SAATAVILLA sinun kotiisi NYT

Aurinkoinen
Ikaalinen
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Ikaalisten kiehtovaan kesään
kuuluu oleellisena osana
kokoontuminen toreille, joiden
hyvästä kunnosta tekninen
toimi huolehtii.

Vanhan kauppalan imagoa vahvis-

talvisin, jolloin varsinkin joulumark-

tavat perusparannukset on juuri

kinat ovat supersuosittuja. Erilaiset

saatu valmiiksi kirkkoa ympäröiväs-

teemapäivät houkuttelevat toreille

sä, valtakunnallisestikin arvokkaassa

vierailijoita pidemmältäkin. Kirkkoto-

kulttuurimaisemassa. Moitteetto-

rin lisäksi paikallisia käsitöitä, vihan-

man kunnon lisäksi tekninen toimi

neksia ja hedelmiä sekä

huolehtii kirkkotorin paikkojen vuok-

herkullisia leipomuksia voi ostaa

rauksesta. Keskiviikko on aktiivinen

myös kylien toritapahtumista.

toripäivä ympäri vuoden, myös

Kylpyläkaupunki
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Ikaalinen on vahvasti kylpyläkaupunki.
Kylpyläkulttuuri käynnistyi Ikaalisissa jo vuonna
1884, kun Ikaalisten Kauppalan rantamaisemiin
valmistui kylpylaitos ”Eräsen sauna” kauppias
G. N. Eräsen rakennuttamana. Nykyään
Ikaalisten Kylpylä sijaitsee luonnonkauniilla
paikalla, Kyrösjärven rannalla.

Kylpylätoiminnan ympärille on kehittynyt runsaasti matkailupalveluita.
Ikaalinen onkin imagoltaan vahvasti
matkailukaupunki, mikä johtuu korkealaatuisen kylpylätoiminnan lisäksi
viehättävästä ympäristöstämme.
Tänne on kiva tulla vierailulle, mutta
tänne on myös mukava jäädä pysyvästi. Siis vielä kerran: lämpimästi
tervetuloa Ikaalisiin!

Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen
Puh: (03) 45 011
Fax: (03) 450 1373

03 458 7717
Poppelikatu 7
Ikaalinen

www.ikaalistenvesi.fi

Maanrakennusliike

E. Tervaoja Oy
Väinänlahdentie 167
39410 Luhalahti

60v.

Puh. (03) 3717 522
0400 232 060
0400 331 185 / Pasi Saarinen
Faksi (03) 3717 558

• MAANRAKENNUSALAN TYÖT
• SORA- JA MURSKETOIMITUKSET
• ERIKOISKULJETUKSET

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

IKAALISTEN VESI OY

teknisetpalvelut@ikaalinen.fi
www.ikaalinen.fi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

Tekniset palvelut

