
IIN HIASTINHAARAN LAITUMEN HOITOSUUNNITELMA
EI-TUOTANNOLLINEN INVESTOINTITUKI ARVOKKAIDEN PERINNEBIOTOOPPIEN 
ALKURAIVAUKSEEN JA AITAAMISEEN            MUISTIO 1(2)

ALOITUSKOKOUS 20.11.2013 KLO 18.00 -20.00 Kylätuvalla
LÄSNÄ: Anita Sievänen, Raimo Välikangas, Juhani Miettunen, Tiina Joensuu, Aune 
Olkoniemi, Auvo Anisimaa, Jouni Mähönen, Tarmo Mähönen

1. Iin Hiastinhaaran hoitosuunnitelma on tehty 17.6.2013 ja haettu
- Ei-tuotannollista investointukea 2013-2014 yht. 4894.40 euroa>

POHJOIS-POHJANMAAN ELY myöntänyt 28.10.2013
- Perinnebiotooppien hoidon erityistukea 2014-2019 yht. 12 830.50 euroa>

POHJOIS-POHJANMAAN ELY:ltä haetaan heti, kun investointituen maksatus 
on valmis 100 % - kevät 2014 ja kohteen hoidosta tehdään 
erityisympäristötukisopimus, jonka pohjana on tehty hoitosuunnitelma ja  
kuluarvio.

2. Hoitosuunnitelman mukaisesti lammaslaidun alueen alkuraivaus ja aitaaminen on 
tehtävä ennen 15.5.2013, ennen lintujen pesintäaikaa.

3. Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen yhdistys on lupautunut olemaan talkootyössä 
mukana. Anita ilmoittaa yhteyshenkilölle eli Jouko Tuomiselle talkooajankohdat.

4. Iin kunnanhallitukselle on jätetty 4894.40 euron suuruinen puskurilaina-anomus 
0-korolla 15.11.2013. Hyväksyttiin kunnanhallituksessa 19.11.2013 ja lainasta 
tehdään velkakirja kunnan ja kyläyhdistyksen välille.

5. Investointihankkeen valmistuttua ennen erityisympäristötukisopimuksen tekoa, 
kohteen hoitoalue on digitoitava pinta-alan oikeellisuuden varmistamiseksi. 

* Ahti Pietilä/Anita ke 4.12.2013 klo 09.30 digikartat 
ympäristötukisopimusta varten + tilatunnus ja lohkotunnukset alueelle
* Puh. kesk. Pietilä/Anita 21.11.2013>rajat maastoon eli tulevan 
lammasaidan paikka on merkittävä gps-paikantimella paikanpäällä ja 
hän ehdotti kysyä Iin Metsänhoitoyhdistykseltä merkkaajaa ! Ahti hoitaa 
vain pelkkää Kartturiohjelmaa eli digitoitavia karttoja sopimusken liitteeksi.
* Eero Alaraasakka Iin Metsänhoitoyhdistyksestä kertoi Anitalle 21.11.2013, 
että heidän gps:llä on vain 5 metrin tarkkuus ja suositti Seppo Paakkolaa 
PMP Oy:stä
* Anita lähetti spostilla 22.11.2013 hoitosuunnitelman Seppo Paakkolalle ja 
hän lupasi tutkia raja-aluetta maanmittauslaitoksen raja-aineistosta. Soitto 
23.11.2013 klo 11.00 Sepolle ! >Lammaslaidunalueen rajanaapurit on mm. 
Tarmo ja Raimo Mähönen, Suomen valtio, Puotiniemi Salme ja Manninen 
Raita> Löydettävä ainakin Puotiniemen tilan kohdalla olevat rajamerkit, 
jolloin Seppo Paakkola voi tehdä rajat maastoon  TALKOOTYÖNÄ !!!!! 
* Raimo Mähöseltä Anita sai 24.11.2013 kartat, josta löytyy yksi 
rajamerkki no 37/Puotiniemi ja koordinaatit. Kartat lähetetty 24.11.2013 
spostilla Sepolle ja odotetaan Sepon vastausta, riittääkö tämä yksi vai 
onko vielä löydettävä puuttuva rajamerkki no 2 ???
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6. Hoitosuunnitelmassa on merkitty 2 kpl puusiltoja laitumen aidan ylikulkuun> 

*Kokouksessa tuotiin esille toisena, myös vanhemmille ihmisille ja 
liikuntarajoitteisille sopivampi vaihto: 2 kpl ns. saluunaovia, jotka aukeavat 
sisäpuolelle hakaan päin ja säppi, joka loksahtaa automaattisesti kiinni, 
jolloin estetään saluunaoven jääminen auki.
* Anita selvittää ELY:n asiantuntija Terttu Ylilaurilta, onko puusiltojen vaihto 
saluunaoviin mahdollista ja voidaanko lisätä mahdolliset rajankäyntikulut 
hankkeeseen. Puh. kesk. Ylilauri/Sievänen 22.11.2013 >voidaan vaihtaa 
ylikulkusillat "säpillisiin saluunaoviin" - parempi vaihtoehto mm. 
vanhemmille ihmisille ja liikuntarajoitteisille ! Hankekustannuksiin 
hyväksytään vain hoitosuunnitelman mukainen 100.00 €/kpl. Suunnittelija 
Kalle Hellström hyväksyi myös muutoksen puh. kesk. Hellström/Sievänen 
22.11.2013.

7. AIKATAULUTUS:
MARRAS-JOULUKUU 2013
* Raivaustyöt alueella ja aukon tekeminen lammasaitaa varten aloitetaan 
heti, kun maa on riittävästi jäätynyt ja rajat merkitty maastoon.
* Poltetaan pienemmät risut, isommat siirretään laavulle polttopuuksi ja 
maanomistajat ottavat polttopuut tarvittaessa
* TALKOOT - kyläyhdistys hankkii makkarat, juotavat ja kahveet
* Polttoainekuluja korvataan 
* Vapaa-ajantapaturmavakuutus talkoolaisilla itsellään !!!
KEVÄT 2014
* aidan pystytys ja saluunaovien tekeminen+ raivaustyöt

8. ANITA PYYTÄÄ TARJOUKSET :
* mm. Starkki, Puukeskus, Puuilo, K-Rauta Äimärautio, Ojanrauta, Kärkkäinen, 
Bauhaus, Haukirauta 

1. KESTOPUUTOLPAT
1.5 m pituus, paksuus  6-7 cm 170 kpl
2.0 m   80
( ei isoja oksanreikiä !) 250 kpl

2. LAMMASAIDAN VERKKO, kuumasinkitty
50 metriä/rulla 14 RULLAA

3. LAMMASAIDAN KIINNITYKSEEN ASPEJA 500 KPL
( kuumasinkityt)

4. NAULAT 3.4 X 100, kuumasinkityt 1 LTK
5. RUUVIT 6 X 100, tortsikannalla 1 LTK
6. SALUUNASARANAT 120 mm 4 KPL

+ KIINNITYSRUUVIT

9. KUVAT HANKKEEN ETENEMISESTÄ

Otetaan hankkeen eri vaiheista kuvia nettiin ja hankerahoittajalle.

Muistion kirjoitti 24.11.2013  klo 18.10. phj. Anita


