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2. SOPIMUSALUE
Sopimukseen haettava

Lohko Pinta-ala Lohkonumero

Hiastinhaara    5.69 ha 139-01452-91
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Kuva 1: Hiastinhaaran laitumen sijainti Iin kunnassa, laitumen rajaus oranssilla



3. YLEISKUVAUS
Sopimukseen haettava alue sijaitsee Iin kunnassa Pohjois-Iin kylässä noin 
4 kilometriä kuntakeskuksesta pohjoisluoteeseen. Laidunalue sijaitsee Iijoen 
pohjoisen sivuhaaran, Hiastinhaaran varrella (Kuva 1). 
Hoitoalue sijaitsee Natura 2000-suojeluverkoston kohteella Hiastinlahti 
(FI1100600) ja osin myös lintuvesiensuojeluohjelman kohteella Hiastinlahti 
(LVO110223). Kohteen suojelu on toteutettu pääosin yksityisinä suojelualueina.

 Pohjois-Iin jakokunnan omistama alue on suojeltu 7.8.2002 perustetulla 
yksityisellä suojelualueella, Hiastinlahden luonnonsuojelualue (YSA118319). 
Hoitoalueeseen kuuluu myös Kemiläisen luonnonsuojelualueeseen (YSA118325)
kuuluvia maita n. 1,12 ha. Suojelualue on perustettu 5.9.2002. Kemiläisen 
suojelualueella on nykyisin kaksi omistajaa. Maanomistusolot on esitetty 
Kuvassa 2, joista muodostuu lohko Hiastinhaara, lohkonumero 139-01452-91.

 Laidunalueen eteläosan omistaa Metsähallitus ja sitä hallinnoi Pohjanmaan 
luontopalvelut. Noin 0,4 ha suuruinen palsta (rek.nro 15:202) on hankittu valtiolle 
luonnonsuojelutarkoitukseen, koska se sijaitsee Natura-alueella. Sopimukseen 
haettava alue sijaitsee Iin rannikon ja saarten osayleiskaava-alueella. Kaavan 
muutoskartta on hyväksytty Iin kunnanvaltuustossa 21.4.2008. Suurin osa 
laidunalueesta on merkitty SL-nat-merkinnällä. Kyseessä on Natura-verkostoon 
kuuluva luonnonsuojeluun varattava alue. Laitumen luoteiskulma on kaavassa M-
aluetta eli maa- ja metsätalousaluetta. Koska koko laidunalue on 
luonnonsuojelualuetta ja varsin alavaa maata, uutta rakentamista ei laitumen 
läheisyyteen ole luultavasti tulossa.      

Hiastinhaaran suisto on kapeiden jokiuomien, saraikkoniittyjen valtaamien 
entisten jokiuomien ja pensoittuneiden saarien mosaiikkia. Ranta- ja 
vesikasvillisuus on makeavesivaikutteista. 
Laidunalueen keskiosissa on alavampi kohta, joka on luhtaista saraniittyä 
valtalajeinaan järvikorte, tupassara, mesiangervo, terttualpi ja kurjenjalka. 
Lampareen luona kasvaa myös suoputkea, luhtalitukkaa, rantamataraa, 
rantanätkelmää ja suohorsmaa. Vedessä kasvavat vesikuusi, suovehka ja 
myrkkykeiso. Luhdasta pohjoiseen on kuivempi alue, joka on ollut Kemiläisen 
tilan laidunniittynä vielä 1960-70-luvulla. Kohteen ilme on vielä hakamainen 
melko harvassa kasvavine n. 30-vuotiaine harmaaleppineen . 
Kasvillisuustyyppi on lehtoa ja valtalajina on mesiangervo. Muita lajeja ovat 
mesimarja, lehtovirmajuuri, metsätähti, puna-ailakki, nurmilauha, tesma, ranta-
alpi, korpikastikka, metsäalvejuuri, punaherukka, nokkonen, peltokorte, 
keltaängelmä, oravanmarja, ruohokanukka, karhunputki, suo-orvokki, niittyleinikki
ja pikkutalvikki. Luoteisosassa on samantapaista kasvillisuutta, mutta välissä on 
kosteampia painanteita, joissa on mm. rentukkaa, kurjenjalkaa ja saroja. 

Laitumen  pohjoisosassa  on  ruoppausmassojen  läjitysalueelle  tullutta  nuorta
koivikkoa, jonka aluskasvillisuus on niukkaa puiden varjostuksen takia. Lajistossa
on mm. nurmilauhaa, metsätähteä, metsälauhaa, metsäalvejuurta ja puolukkaa.
Laitumen  eteläosassa  kostea  rantametsä  vaihettuu  itäänpäin  lehtomaisen
kankaan  sekametsäksi,  jossa  vanha  laidunvaikutus  on  aistittavissa  vielä
pensaskerroksen vähäisyytenä  
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Puustossa  on  vanhempia  50-60-vuotiaita  koivuja,  mutta  myös  laidunnuksen
loppumisen  jälkeen  tullutta  30-40-vuotiasta  kuusta  ja  koivua.  Kenttäkerrosta
luonnehtivat ruohokanukka, metsäimarre, puolukka, metsälauha, metsäalvejuuri,
riidenlieko ja nuokkutalvikki.   

Iijoen ympäristönhoito-ohjelman II-vaiheessa rakennettiin Hiastinlahdelle 
luontopolku pitkoksineen ja opastauluineen, lintutorni ja laavu vuosina 2002-
2003. Rakenteet ovat kuitenkin nyt menneet huonoon kuntoon ja Pohjois-Iin 
kyläyhdistys tekee yhdessä Iin kunnan kanssa luontopolun ja lintutornin 
kunnostamis- ja rakentamishankkeen 2015-2016 ja rahoitus haetaan 2015 Oulun
Seudun Leader ry:ltä.

Kuva 2 Sopimusalueen maanomistajat ja lammasaidan pituus 675 metriä, joka on 
merkitty oranssilla viivalla. Luonnonsuojelualueen raja on merkitty vihreällä 
poikkiviivoituksella.
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4. HOIDON TAVOITTEET
Hoidon tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden edistäminen, 
puoliavoimista perinneympäristöistä hyötyvän eliölajiston 
elinmahdollisuuksien lisääminen, luontopolun varren maiseman 
elävöittäminen ja seudullisesti mielenkiintoisen tutustumiskohteen 
luominen. 
Perämeren rannikon rantaniittyjä ja rantametsiä on laajalti laidunnettu vielä 1970-
luvulle asti. Rehevät ranta-alueet tarjosivat karjalle sopivan kesälaidunalueen. 
Varsinkin lampaita pidettiin myös meren ja jokien saarissa. Hiastinhaaran 
laidunaluetta laidunsivat läheisen Kemiläisen talon lehmät vielä 1960-70-luvuilla. 
Kuivemmilla kohdilla laidunvaikutus on vielä aistittavissa paikoin 
hakamaatyyppisenä puustorakenteena ja pensaskerroksen vähäisyyteenä. 
Laiduneläinten tallaus on tiivistänyt maata ja siihen on tullut huonommin esim. 
lehtipuuvesakkoa. 

Hakamaapiirteitä voisi lisätä varovaisella nuoren lehtipuuston raivauksella. 
Raivausala on noin 2 hehtaaria alueella, joka keskittyy joen (Hiastinhaaran) 
varren metsään ja siinä olevaan vanhaan leppähakaan ( Kuva 3 ). 
Näin valon määrä suosisi myös niittylajistoa ja hoidettu alue erottuisi myös 
paremmin ympäröivästä alueesta ja laiduneläinten valvonta helpottuisi 
avarammassa maisemassa. 
Hoidettu laidun palvelee myös ympäristökasvatusta ja virkistystä. Laidunnus on 
ennen muovannut alueen maisemaa ja sen palauttaminen pienelle alueelle on 
perusteltua perinteen jatkumisen ja monimuotoisuuden vaalimisen takia. Kun 
luontopolku on kunnostettu 2015-2016, tuo laidunnus ja maisemanhoito oman 
mielenkiintoisen lisänsä paikan ilmeeseen. Myös uusittava opastus alueelle tulee
palvelemaan matkailijoitakin paremmin.
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Kuva 3: Raivausalue merkitty vihreällä poikkiviivoituksella



5. PERUSTAMISTOIMENPITEET
Hoitoon tulevalla 5.69 hehtaarin alueella on toteutettu Ei-tuotannollinen 
investointi vuoden 2014 aikana. Alue on aidattu mantereen puolelta noin 675 
metriä pitkällä lammasverkkoaidalla. Hiastinhaaran (joen) puolelta aluetta ei ole 
aidattu, koska lampaat eivät mene mielellään veteen ( Kuva 3 ). Hiastinhaara on 
vasta ruopattu veneilyä varten, joten vettä pitäisi riittää väylän keskellä myös 
matalan veden aikaan.
Aita on tehty kestopuutolpista, koska alue on melko kosteapohjaista ja 
kyllästämätön puu lahoaa niissä oloissa nopeasti. Lisäksi lammasverkkoaita on 
vahvistettu yläosasta sähkövaijerilla. 
Koska laidunalueen läpi kulkee myös luontopolku, kulku sinne tapahtuu porttien 
1 ja 2 kautta ( Kuva 3 ). Portit on suunnitellut ja tehnyt kylämme oma 
käsityöläinen ja ne sulkeutuvat automaattisesti kiinni ja näin vaara, että portti jää 
auki ja lampaat karkaavat, vähenee merkittävästi.
Alkuraivaus aloitettiin marraskuussa 2013, jatkettiin joulu-maaliskuu 2014 
ja itse aidan pystytys 675 metriä tehtiin 18.5.2014 ( Kuva 4 ). Kaikenkaikkiaan 
raivaamiseen ja pystytykseen talkootyötunteja kertyi 344 ja rahalliseksi arvoksi 
konetöineen 6291.00€.

 

27.2.2015 POPELY/780/2015 yhdistys sai Pohjois-Pohjanmaan ELY:ltä luvan 
raivata Silahkaväylän (=Hiastinhaaran) rantapenkereeltä veteen kaatuneet ja 
väylän ylle kallistuneet puut, jotta veneellä liikkuminen on mahdollista. Ranta-
aluetta sai raivata myös osana lammaslaitumen hoitoa ja kunnostusta, 
poistamalla puustoa ja pensaita niittymäisten alueiden ympäriltä sekä 
rantapenkereeltä että ranta- ja muiden niittyjen reunoilta. 
Raivauksessa tulee kiinnittää huomiota luontopolulta joelle avautuvan maiseman
ylläpitoon ja niittyjen määrän lisääntymiseen. 
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Kuva 4: Me teimme sen 18.5.2014



Lahopuut tulee säästää ja puuston monilajisuutta ja eri ikäisyyttä tulee suosia, 
mikä on perinnebiotooppilaitumille tunnusomainen piirre. Raivaustähteet tulee 
kerätä ja kuljettaa pois alueelta tai polttaa tarkoitukseen soveltuvassa paikassa. 
Muutoin raivauksissa tulee noudattaa luonnonsuojelualueen 
rauhoitusmääräyksiä, maanomistajien mahdollisesti asettamia ehtoja sekä 
maatalouden erityistukisopimuksen ( tulevaisuudessa ympäristökorvauksen) 
ehtoja sekä alueelle laadittua hoitosuunnitelmaa.

6. PUUSTON HOITO
Alueen metsät kuuluvat Natura-luontotyyppiin maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiometsiin, mutta hakamaat ovat luontotyyppinä uhanalaisempia 
(CR-luokka) kuin rannikon metsien luontotyypit (NT-EN-luokissa).
Laitumen pohjoisosan nuoria lehtimetsiä ei käsitellä ja muualla Hiastinlahden 
Natura-alueella on maankohoamisrannikon metsiä, jotka saavat kehittyä 
luontaisesti.

 Yleistavoitteena on, että alueelle muodostuu sinne tänne aukkoja, jolloin myös 
lampaiden liikkuminen alueella helpottuu ja valvonta. Samalla lisääntyy valoisuus
ja niittykasvien menestyminen paranee. Myös lahot lepät jätetään pystyyn ja 
maahan kaatuneet jäävät lahopuuksi.
Nuorempi, raivattu lehtipuu ja pienet kuuset ( alle 10 m pitkä) kerätään kasaan ja 
poltetaan avoimessa kohdassa tai viedään maatumaan sopimusalueen 
ulkopuolelle. Kaikki vanhemmat koivut ja kuuset jätetään kasvamaan. 
Harvennusta ei tehdä metsätalousoppien mukaan, vaan puita jätetään ryhmiin ja 
myös muutamia nuorempia puita jätetään kasvamaan. Ja puuston käsittely 
tehdään mieluiten lintujen pesimäajan ulkopuolella.

7. VUOSITTAISET TOIMENPITEET
Yhdistys hakee 5 vuotista ympäristösopimusta ja hoitotoimista pidetään 
hoitopäiväkirjaa, josta selviää mm. aidan kunnostus, ylläpitoraivaus,
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 Kuva 5: Puusto poistettiin ranta-alueelta maaliskuussa 2015



 raivaustähteiden kuljetus, aidanalusten raivaus ja niitto, eläinten valvonta ja
eläinten kuljetus.
Laidunnus aloitetaan mahdollisimman aikaisin kesällä, heti kun laitumella on 
riittävästi syötävää eläimille, normaalivuosina kesäkuun alkupuolella. Alueen 
kasvillisuus on rehevää ja kasvun hillitsemiseksi ja maiseman avaamiseksi olisi 
hyvä saada riittävä laidunpaine heti alkukesällä, kun kasvit ovat vielä laiduntajille 
maittavia. Eläinmäärä sovitetaan laitumen tuottokyvyn mukaan siten, että koko 
lauma voi olla alueella koko laidunkauden ajan, noin 1.6.-31.8. Tarvittaessa 
laidunnusta voidaan jatkaa syyskuulle. Rehevälle metsälaitumelle suositellaan 1 
lammasyksikköä (uuhta karitsoineen) hehtaarille, hakamaalla sopiva tiheys on 
1,5-2,5 uuhta+karitsat/ha. Hiastinhaaran osalta tämä tarkoittaisi laskennallisesti 
metsälaitumelle n.17 eläintä ja hakamaille 25-40 eläintä. Sopiva lampaiden 
määrä voisi olla aluksi 20-30 eläintä ja sitä voidaan säätää myöhemmin sen 
mukaan, miten alue kehittyy ja syömistä riittää.  

14.5.2015 luontopolun eteläpäästä noin 300-400 metrin matkalta kerätään pois ja
poltetaan laiduneläinten kaatamat puut. Seurataan kesä 2015 alueen 
kehittymistä ja avartumista ennen lisätoimenpiteitä.
”Yleistavoitteena on, että alueelle muodostuu sinne tänne aukkoja, jolloin myös 
lampaiden liikkuminen alueella helpottuu ja valvonta. Samalla lisääntyy valoisuus
ja niittykasvien menestyminen paranee. Myös lahot lepät jätetään pystyyn ja 
maahan kaatuneet jäävät lahopuuksi ” kts. 6. Hoito
2016-2019 raivataan aitalinjaa molemminpuolin ja seurataan alueen kehittymistä 
ja tarvittaessa hoidon lisätoimenpiteitä tarkennetaan maastossa yhdessä 
viranomaisten kanssa ( ELY, Metsähallitus).

Yhdistys on tehnyt laiduntamisesta sopimuksen Pohjois-Iin kylällä asuvan 
lampurin Emilia Hiltusen kanssa. Koska tila sijaitsee vain noin 700 metrin 
päässä laitumesta, on eläinten kuljetus ja valvonta helppoa.
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Yhdistys ja lampuri sopivat eläinten valvonnasta ym. järjestelyistä erillisessä 
sopimuksessa. Tarvittaessa laiduneläiminä voidaan käyttää myös vuohia. 
Yhdistys maksaa lampurille korvausta hoitopäiväkirjan pitämisestä, eläinten 
valvonnasta ja kuljetuksesta. 
Aidan kunnostuksesta ja aitalinjan niitosta maksetaan joko korvausta sitä 
tekevälle henkilölle tai työ voidaan tehdä talkootyönä yhdistyksen hyväksi. Sama 
pätee raivauksiin.  . 

Mikäli jotain kohtaa ei voida laiduntaa jonakin vuonna ollenkaan tai riittävästi, 
tulee alue hoitaa muulla tavoin, esim. niittämällä tai raivaamalla. Mahdollisia 
hoitovälineitä tällä kohteella ovat työnnettävä pienniittokone, raivaussaha ja 
viikate. Niitto- ja raivausjäte tulee kerätä kasaan ja viedä pois tukialueelta tai 
polttaa sopivassa paikassa.

Yhdistys eli tuen hakija on tehnyt laidunnukseen tulevista alueista 
vuokrasopimukset neljän maanomistajan kanssa: Pohjois-Iin jakokunta, 
Metsähallitus ja kaksi yksityishenkilöä. 
Sopimukset tehtiin ajalle 1.10.2013-31.12.2020, jolloin vuokra-aika kattaa sekä
investointituen että sen perään tulevan 5-vuotisen hoitosopimuksen. Yhdistys on 
maksanut vuokra-ajalta maanomistajille sovitun vuokran.

8. MUUTA
Hoitosuunnitelman pohjana on käytetty Kalle Hellströmin ProAgria Oulun 
VYYHTI-hankkeessa laatimaa mallisuunnitelmaa vuodelta 2013.

Iissä 30.4.2015

______________________
Anita Sievänen
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
Ympäristötuen hakija, yhdistyksen edustaja


