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1 Alkusanat
Maisemaselvitys on tehty osana Pudasjärven kunnan Iijoen rantayleiskaavatyötä. Selvityksen on
tehnyt maisemansuunnittelua Oulun seudun ammattikorkeakoulussa neljättä vuotta opiskeleva Aili
Jussila. Luontoselvityksen yhteydessä Aija Degerman AIRIX Ympäristö Oy:stä on kerännyt tietoa
myös maisemaselvitystä varten, hänen karttamateriaalia on hyödynnetty tässä selvityksessä.
Yleiskaava-alueelta on selvitetty maiseman perusrunko eli maisemarakenne sekä maisemakuvalliset tekijät. Näiden perusteella suunnittelualue on jaettu maisema-alueisiin. Tarkemman tarkastelun
kohteiksi valittiin jo rakennetut ja rakentamiseen soveltuvat alueet. Vähemmälle tarkastelulle jätettiin tulva-alueet sekä soiset ranta-alueet. Selvitysalueella on inventoituja arvokkaita maisemaalueita, joihin on kiinnitetty erityistä huomiota.
Maisemaselvityksessä on pyritty esittämään maiseman erityispiirteet, rajaamaan arvokkaat alueet
ja kohteet kartalle sekä antamaan suosituksia jatkotyötä varten. Tietolähteinä ovat olleet aiemmat
selvitykset, perus-, maaperä- ja kallioperäkartat ja maastokäynnit. Alueelta on tehty esiselvitys ja
luontoselvitys 2010. Näitä selvityksiä on käytetty tämän selvityksen materiaalina. Käytössä on
ollut myös alueelta otetut ilmakuvat. Maastokäynti on tehty kesäkuussa ja heinäkuussa 2011. Lisäksi apuna on käytetty alan lähdekirjallisuutta ja digitaalisia lähteitä. Koska alueelta on erilliset
kasvillisuus- ja kulttuuriympäristöselvitykset, tässä selvityksessä kerrotan kasvillisuudesta, ja kulttuurihistoriallisista kohteista vain niiden osuudesta maisemaan. Asukas- ja maanomistajakyselyn
yhteydessä on kysytty myös kaavoitettavan alueen kauniita ja miellyttäviä paikkoja ja miten alueita
tulisi kehittää. Tuloksista on erillinen yhteenveto kaavaselostuksessa.
Selvitysalue on Pudasjärven kunnan alueella oleva Iijoen ranta-alue, pois lukien Pudasjärven taajaman asemakaavoitetun alueen. Rantayleiskaava-alueen rajaus on esitetty kuvassa 1.
Selvityksen tulokset on esitetty tämän raportin lisäksi liitteenä olevissa maisemakuva- ja maisemarakennekartoissa.
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2 Suunnittelualueen sijainti ja yleiskuvaus
2.1 Yleistietoa alueesta
Selvitettävä alue on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa Pudasjärven kaupungin alueella olevat
Iijoen ranta-alueet. Suunnittelualue jakaantuu kahteen osa-alueeseen: läntinen osa ulottuu Yli-Iin
rajalta Kurenalan asemakaavan rajalle ja itäinen osa ulottuu Kurenalan asemakaavanrajalta Taivalkosken rajalle. Läntisessä osassa Iijokivartta on noin 38 km ja pinta-ala on noin 3800 hehtaaria.
Alueeseen kuuluvat kylät Hilturanta, Pertäjäkangas, Naisjärven alue, Kollaja, Kipinä ja Riepula.
Itäisen osassa Iijokivartta on noin 54 km ja pinta-ala on noin 4300 hehtaaria. Alueeseen kuuluvat
kylät tai osa kylistä Haapua, Yli-Kurki, Kurki, Ervasti, Sotka, Hirvaskoski, Jonku, Pirinranta ja Kurenalus. Maanviljelystä harjoitetaan Ervastin, Kurjen ja Yli-Kurjen kylissä, Ahosenrannalla, Kantolassa ja Riepulassa. Selvitysalue kuuluu poronhoitoalueeseen ja sen alueella on Pudasjärven, Pintamon ja Kollajan paliskunnan alueita.

Kuva 1. Iijoen rantayleiskaava-alue on merkitty karttaan mustalla pisteviivalla.

2.2 Kaavoitustilanne
Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaava on vahvistettu
17.2.2005. Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty maaseudun kehittämisen kohdealueeksi. Tällä alueella kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja
kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä.
Kaavan mukaan suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilureitistöjen kehittämiseen.
Maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen sekä matkailupalvelujen kehittämisellä pyritään alueen asuttuna pysymiseen. Taajamien kehittämisessä huomioidaan erityisesti jokimaiseman arvot ja mahdollisuudet. Maakuntakaavassa alue Sotkajärvestä ylöspäin ja AittojärviKyngäs on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi alueeksi. Jokilaakso on merkitty myös vihreytystarve alueeksi. Tällä osoitetaan, että alueella
on joko olemassa olevia tai kehitettäviä ulkoilun runkoreittejä (Pohjois-Pohjanmaan liitto, haettu
3.7.2011.)
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2.3 Historia
Iijokivarressa on ollut asutusta jo kivikaudella. Samelaiset ovat antaneet joelle nimen Iddjijohka,
Yöjoki. Myöhemmin nimen ovat suomalaisasukkaat kääntäneet Iijoeksi (Kuure & Pulliainen 2008,
13.) Hämäläiset ovat tehneet eräretkiä alueelle yli tuhat vuotta sitten ja Perämeren rannikon asukkaat käyttivät aluetta eräretkillään 1200 luvulta alkaen. Iijoki oli vienalaisten ja pohjalaisten käyttämä kulkuväylä. 1600 luvun alusta pysyvää asutusta oli Kollajan, Pudasjärven, Sotkajärven ja Kuren
kylissä (Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1993, 190.) Kollaja on ollut
Pudasjärven suurimpia kyliä 1900 luvun alussa. Silloin siellä oli 104 taloa ja 51 torppaa. Kiinteä
tieyhteys Iijoen pohjoispuolelle Kipinä-Peteäjäkangas välille on rakennettu v. 1982, siihen asti kulku on tapahtunut talvisin jäätietä myöten ja kesäisin veneellä. (Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat
maisema-alueet, 1997,102.)

Kuva 2. Iijoen rantamaisemia Ervastin kylältä v. 1938. Linja-auto on ylittämässä jokea lossilla (kuvan omistaa Pauli Vuorma).
Ennen tieyhteyksiä joki oli tärkeä kuljetusreitti. Iijoella on uitettu puutavaraa vuoteen 1988 asti ja
tätä varten koskia on perattu. Koskia on kunnostettu ja nyt koskiala on 90 % ennen kunnostusta
olleesta tilanteesta. Puutavaran lisäksi myös tervatynnyreitä on laskettu jokea pitkin Ouluun. (Iijoen
vesistöalue, hakupäivä 18.07.2011.)
Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen kautta on Iijoen varrelle syntynyt kulttuurimaisema, joka on
vuosien saatossa muovautunut. Pieniä kyliä ja avoimia viljelykäytössä olevia peltoja ja niittyjä on
pitkin jokivartta. Maatalouden muutoksen ja rantaniittyjen hoidon lopettamisen myötä niityt ja osa
pelloista on kasvanut umpeen. 1960–1970 luvuilla tehty soiden ojittaminen metsätalouskäyttöön
on vähentänyt ratkaisevasti avoimia suonäkymiä.
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2.4 Iijoen virkistyskäyttö
Virkistyskalastus on Iijoen keskijuoksulla suosittua. Suosituimpia kohteita ovat Kipinän Vuormankoski ja Riepukoski, Ervastin Jaaskamonkoski (kannen kuva), Yli-Kurki- Kurjen alue ja Kellolammen alue. Kipinässä on kalastuskeskus ja jokivarressa on useita laavuja kalastajien ja joella liikkuvien käyttöön. Vesistöalueen virkistyskäyttö myös melonnan ja veneilyn osalta on lisääntynyt. Suurimpia yksittäisiä matkailullisia tapahtumia alueella on vuosittain järjestettävä soutu- ja melonta
tapahtuma, Iijokisoutu (kuvat 39, 41). Vapaiden vesien ja vaelluskalojen puolesta soutua on järjestetty vuodesta 1983 alkaen. Soutu alkaa Taivalkosken Jokijärvestä ja päättyy Pudasjärven Kipinään, joten se kulkee läpi lähes koko suunnittelualueen. (Iijokisoutu, Iijoen suojeluyhdistys, hakupäivä 18.07.2011.) Kalastustapahtumia järjestetään vuosittain Jaaskamonkoskella. Iijoen virkistyskäytöllä on suuri merkitys alueen asukkaille ja matkailijoille, joten se tulee huomioida kaavoitusta
suunniteltaessa.
2.5 Arvokkaat maisema-alueet
Alueella on kaksi valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema ja Aittojärvi-Kyngäs. Lisäksi on maakunnallisesti arvokas Kollajan maisema-alue. PohjoisPohjanmaalla on luokiteltu 51 arvokasta maisema-aluetta joista 32 sisältyy osittain tai kokonaan
valtakunnalliseen luetteloon. Näiden alueiden tulee olla selvästi hahmottuvia kokonaisuuksia, joilla
on huomattavia arvoja. Arvot voivat ilmentää mm. kaunista maisema kuvaa, hyvin hoidettua viljelymaisemaa, kulttuurihistoriallisia kohteita ja harvinaistuvia perinnemaisemia (Pohjois-Pohjanmaan
arvokkaat maisema-alueet, 1997, 13.) Maisema-alueet näkyvät maisemakuvakartassa.
Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema-alue seurailee Iijokivartta alkaen Sotkajärvestä ja jatkuen
aina Taivalkosken Jurmuun asti. Alue edustaa jokivarren kulttuurimaisemaa, joka on poikkeuksellisen hyvin säilynyttä ja on ehyt kokonaisuus asuttua ja asumatonta maaseutua. Näyttävä ja koskinen suuri Iijoki on alueelle leimaa-antava peruselementti. Harvahko asutus ja maatalous ovat luonnonoloihin harvinaisen hyvin sopeutuneita. Asutus ei ole yhtenäistä vain se sijoittuu pieniin jokivarsikyliin. Jokivarsiasutus on vanhaa, suurin osa rakennuksista on rakennettu ennen sotia. Alueella on myös uusia asuinrakennuksia ja loma-asuntoja, jotka muuttavat jokirannan maisemaa. Myös
viljelyn ulkopuolelle jääneitä tiloja asutaan ainakin kesäasuntoina ja tämä pitää yllä perinteistä maisemakuvaa (Arvokkaat maisema-alueet, 1993, 162.) Iijoen keskijuoksulla on myös useita perinnemaisemia, joista osa valtakunnallisesti arvokkaita.
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Kuva 3. Kurjen kylällä on avointa kaunista kulttuurimaisemaa. Kuvassa vasemmalla Kurejenkoski.
Aittojärvi-Kyngäas maisema-alue on Pudasjärveltä länteen. Selvitysalueesta tähän alueeseen kuuluu Pudasjärven rantaa sekä Iijokea Livojokisuulle saakka. Kulttuurimaisema edustaa maisemaseudulle tyypillistä järvenrantojen ja jokivarsien asutusta vähäisine viljelyksineen. Selvitysalueen
osa ranta-alueista on kuitenkin lähes asumatonta luonnonmaisemaa. Alue on pinnanmuodoiltaan
laakeaa. Iijoki virtaa Pudasjärven läpi ja haarautuu järven länsipäässä kahdeksi uomaksi Härmänjoeksi ja Siikahaaraksi. Uomien väliin jää Livonsaari, jossa on laajoja tulvaniittyjä. Kasvipeite on
rehevää rannoilla mihin tulva ulottuu. Tulvaniityt ovat niiton loputtua pensoittuneet. Mutkitteleva
Livojoki laskee Härmänjokeen. Vanhaa kulttuurimaisemaa selvitysalueen ulkopuolella on Aittojärvellä, Ypykkäjärvellä ja Kynkäällä, myös Pudasjärven kirkko on Pudasjärven pohjoisrannalla maisema-alueella (Arvokkaat maisema-alueet, 1993, 163.)

Kuva 4. Aitijärvi-Kyngäs maisema-alueen monimuotoista maisemaa. Livojoki yhtyy Iijoen haaraan
Härmänjokeen. Oikealla näkyy osa Livonsaaresta.
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Kollajan kylä on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Vaihtelevan kuvan maisemasta tuo
Iijoen mutkitteleva kulku. Asutus on keskittynyt jokivarteen ja viljelykelpoiseen jokilaaksoon. Pääosa asutuksesta on sijoittunut joen vastakkaisille puolille Kantolanharjulle ja Kollajanniemelle. Kollajanniemen kyläilme on perinteistä kylää tiiviimpi, rakennukset on rakennettu lähes kiinni toisiinsa.
Kollajankylä on Kollajantien varteen rakennettu rivikylä. Kollajan pajuniemi on inventoitu perinnemaisema (Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet, 1997, 102.)

Kuva 5. Kollajanniemen tiivistä asutusta kuvattuna Kantolanharjulta
Arvokkaiden maisema-alueiden suunnittelussa tulee huomioida niille maakuntakaavassa annetut
suunnittelumääräykset: ”Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-,
kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava
huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu.
Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee
vaalia. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava
museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto.” (Pohjois-Pohjanmaan liitto, hakupäivä 3.7.2011.)
Suunnittelualueella on myös useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita ja rakennuksia. Valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ovat Hilturanta ja pappila. Ne muodostavat
arvokkaan hyvin säilyneen kokonaisuuden peltomaisemassa (Rakennettu kulttuuriympäristö, 1993,
248.) Maakunnallisesti arvokkaita kohteita ovat Kollajan kylä, Kollajanniemi, Petäjäkangas, Kollaja,
Kurenkoski, Jongunsuvanto ja Sotka (Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1993, 191–196).
Iijoen monet kosket ovat arvokkaita alueita maiseman ja virkistyskäytön kannalta. Hoidetut peltoaukeat ja avoimet suot tuovat maisemaan avoimuutta ja ovat merkittäviä maisematekijöitä. Peltojen ja vesistöjen reunametsät rajaavat maisemaa. Itäosan vaarat rajaavat kaukomaisemaa.
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3 Maisematekijät
Alueelta selvitettiin maisemaan vaikuttavat maisematekijät; vedenjakajat, vesistöt, ilmasto, korkeussuhteet ja kallio- ja maaperä. Alueelta on tehty luontoselvitys 2010, josta käy ilmi myös vesistöt,
tulvat ja pohjavesialueet. Kulttuuriympäristöstä ja muinaisjäännöksistä tehdään erilliset selvitykset.

3.1 Vesistöt
Iijoki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan suurimpiin jokiin ja on kuudenneksi suurin Suomen jokivesistöistä. Iijoen pääuoma on 370 km ja korkeuseroa siinä on 150 metriä. Joki saa alkunsa läheltä venäjänrajaa olevista järvistä ja laskee Perämereen Iissä. Vesistön keski- ja yläosat on suojeltu koskiensuojelulailla. Alaosaan on rakennettu 70 kilometrin matkalle viisi voimalaitosta. Iijoen keskijuoksun ekologinen tila on hyvä ja vuosien 2000 - 2003 käyttökelpoisuusluokituksen perusteella
veden laatu oli myös hyvä (Iijoen vesistöalue, hakupäivä 17.7.2011.) Livojoki yhtyy Iijokeen Pudasjärven alapuolella Livonsaaren kohdalla (kuva 4). Alueella on myös useita pieniä puroja, jotka laskevat vetensä Iijokeen.
Suunnittelualueella on useita järviä. Alueella kokonaisuudessaan ovat Naisjärvi ja Sotkajärvi. Pudasjärvestä suunnittelualueeseen kuuluu länsireuna ja Jongunjärvestä vain alue mistä järvi laskee
vetensä Iijokeen. Naisjärvi sijaitsee Kollajan itäpuolella ja liittyy Iijokeen salmen kautta. Naisjärvi
on pinta-alaltaan 402,8 ha. Rannat ovat soiset ja järveen laskee ojia suo-ojituksista. Järvi on matala, vedenlaadultaan rehevä ja vesi on väriltään erittäin ruskeaa. Sotkajärvi on Iijoen keskiosan
järvilaajentuma ja se on kooltaan 329 ha. Sotkajärvi on matala ja reheväkasvuinen. Järvi kuuluu
Natura 2000 -alueisiin ja se on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi. Vesi on väriltään ruskeaa ja
humuspitoista ja lievästi rehevää. Pudasjärvi on Iijoen järvilaajentuma. Pinta-alaltaan se on 435 ha.
Vedenlaadultaan järvi on hyvä. Vesi on väriltään tummaa ja humuspitoista. Järven pohjoisosassa
on hiekkaisia rantoja. Pudasjärvi on merkittävä lintuvesi ja kuuluu Natura 2000 – alueisiin (Degerman, 2010). Naisjärven ja Sotkajärven rannat ovat soisia ja hyvin matalia, maisemmassa ne näkyvät rantaniittyinä ja pensaikkona. Pudasjärven rannat ovat etupäässä matalaa ja pensaikkoista,
pohjoisrannalla on kaunista hiekkarantaa.

3.2 Kasvillisuus
Iijoen keski- ja yläjuoksu sijoittuu Pohjanmaan ja Peräpohjolan metsäkasvillisuusvyöhykkeiden
vaihettumisalueelle, jossa kasvillisuus on melko karua. Metsät ovat selvitysalueella rantametsiä
lukuun ottamatta mäntyvaltaisia. Metsät ovat suurimmaksi osaksi talouskäytössä. Selvitysalueella
on hakkuualueita, taimikkoa ja eri-ikäisiä kasvatusmetsiä. Jokivarren kasvillisuus on ympäröivää
karua metsäluontoa rehevämpää. Soiden aluejaossa selvitysalue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan aapasuovyöhykkeeseen. Suota on selvitysalueella erityisesti alueen länsipäässä, missä maasto on
tasaista. Soiden reuna-alueet ovat ojitettu metsätalouskäyttöön. Laajemmat suoalueet sijaitsevat
selvitysalueen ulkopuolella. Joki virtaa pääosin syvässä uomassa, ja luontaisesti muodostuneet
rantaniityt ja tulvametsät jäävät suppeiksi. Selvitysalueella on joessa useassa kohdassa pieniä
niittysaaria ja niittyrantoja, joita on laidunnettu ja osin viljeltykin. Tulvaniityt, tulvapensaikot ja metsät ovat jokivarsien luontaisia kasvillisuustyyppejä. Veden korkeuden vaihtelu ja jäiden vaikutus
pitää alavimmat niityt avoimina. Ylempänä niitto ja laidunnus ovat pitäneet yllä tulvaniittyjä. Käytön
loputtua niityt ovat pensoittuneet ja metsittyneet, joten niiden määrä on huomattavasti vähentynyt
(Degerman, 2010.)
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3.3 Ilmasto
Aineistona on käytetty Ilmatieteen laitoksen tekemää raporttia, jossa on tarkasteltu 1971–2000
vuosien aikaista ilmastoa. Selvitysalue sijaitsee pohjoisboreaalisella ilmastovyöhykkeellä. Läntisin
alue on matalaa tyypillistä Pohjois-Pohjanmaata ja itäisillä alueilla mantereiset piirteet tulevat esille
suurempina lämpötilan vaihteluina. Maaston kohoaminen ja paikalliset maastonmuodot vaikuttavat
sademääriin ja talven lumisuuteen. Sademäärä on 550–650 mm vuodessa. Lunta alueella on keskimäärin alavilla seuduilla 60–70 cm ja vaaroilla yli 80 cm. Vuoden keskilämpötila on Pudasjärven
länsiosassa +1.5 oC ja laskee sieltä itään kohti. Hallat kuuluvat suurimman osan kesää ilmaston
kuvaan. Termiset vuodenajat ovat hyvin selvät. Syksy alkaa keskimäärin syyskyyn alussa, talvi
25.10 mennessä, kevät huhtikuun puolessa välissä, ja kesä kesäkuun alkupäivinä. Terminen kasvukausi alkaa 10–15. 5 ja päättyy syyskuun lopussa. Tehoisan lämpötilan summa on 950–1000
o
Cvrk (Kerosalo ym., 2009, 123–130.)

3.4 Korkokuva
Pinnanmuodoiltaan selvitysalue jakautuu kahteen osaan. Pudasjärven alue Kurjen kylään asti kuuluu relatiivisen korkeusluokituksen mukaan lakeusalueeseen, jossa korkeusvaihtelut ovat pieniä.
Alue on melko tasaista. Kurjen kylästä yläjuoksulle alue on vuorimaata tai ylänkömaata, jossa korkeusvaihtelut ovat suurempia (Degerman, 2010.)
Mannerjäätikön aiheuttama korkokuva on Kipinästä alajuoksulle ja jäätikköjokien aiheuttama korkokuva on Kipinästä Sotkajärvelle. Näillä alueilla maaperätekijöiden vaikutus näkyy korkokuvassa.
Moreeniselänteet ja harjumuodostumat näkyvät korkeampina alueina. Vallitseva suhteellinen korkeus on 0-30m. Sotkajärveltä yläjuoksulle on kallioperän kulutuskorkokuva vallitseva. Vallitseva
suhteellinen korkeus on Sotkajärveltä Kurjen kylälle 30–75 ja Kurjen kylältä yläjuoksulle 75- 300.
(Suomen kartasto vihko 121–122, 1986.) Korkeimmat vaarat selvitysalueen koillisosassa kohoavat
yli 200 m merenpinnan yläpuolelle. Iijoen rannat ovat länsiosassa alavia ja soisia ja itäosassa jyrkempiä.

3.5 Vedenjakajat
Alueen vedet laskevat joko suoraan tai muiden vesistöjen kautta Iijokeen. Suurimpia vedenjakajia
on Kollajalla oleva harju, joka jakaa vedet Iijokeen ja Naisjärveen. Kienaskangas Kipinässä jakaa
vedet Kienasjärveen ja Iijokeen. Hilturannalla vedet jakaantuvat Tuulijärveen ja Pudasjärveen. Selvimmin maastossa erottuvat vedenjakajat on esitetty korkokuvakartassa.

3.6 Kallioperä
Kallioperä määrittää alueen perusmuodon. Suurin osa alueesta kuuluu maamme vanhimpaan arkeeiseen peruskallioalueeseen, joka on jopa 3 000 miljoonaa vuotta vanhaa pohjagneissiä. Tämä
alue on rapautunut hyvin tasaiseksi, joten maisemassakin alue näkyy tasaisena. Kallioperäkarttaotteessa (kuva 6) alue on merkitty beigellä värillä. Ervastin kylän ja Kurjen kylän välinen alue on
karjalaisen pääalueen kallioperää. Tämä alue on nuorempaa, noin 1800 miljoonaa vuotta vanhaa.
Alueen kallioperä ei ole vielä rapautunut niin syvälle, joten kallioperän muodot näkyvät maisemassa komeina vaaroina. Kallioperän tulkinnassa on käytetty Suomen kallioperäkarttaa 1:1000 000.
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Kuva 6. Ote Suomen kallioperäkartasta 1:1000 000, GTK

Kuva 7. Vasemmalla kallio paljastumia Jaaskamovaaralla ja oikealla Vuormankoskessa.

3.7 Maaperä
Maankamara koostuu ikivanhasta peruskalliosta eli kallioperästä ja sitä peittävistä maalajeista eli
maaperästä. Maaperä Suomessa on kehittynyt pääosin 120 000 vuotta sitten, alkanen viimeisimmän jääkauden aikana ja sen jälkeen. Maanpeitteen keskipaksuus on Suomessa vain 8,5 m. Kallioperä antaa maastolle perusmuodon jota maaperä mukailee. Maankohoaminen on Pudasjärvellä
edelleen noin 7 milliä vuodessa. Noin 9000 vuotta sitten meren ranta oli Pudasjärven taajaman
läheisyydessä. Iijoen suu sijaitsi Pudasjärven alueella, jolloin muodostuivat hietaiset jokikerrostumat, joihin Iijoki ja Livojoki söivät uomaansa (Johansson ym. 2004.) Maaperäalueet on selvitetty
suurimittakaavaisen (1:1000 000) maaperäkartan avulla pääpiirteittäin (kuva 8). Alueella on pieniä
kohteita joiden maaperä ei näy kartalla.
Selvitysalueen yleisin maalaji on pohjamoreeni, jota peittää paikoin ohut pintamoreenikerros. Moreeni mukailee kallioperän muotoja ja on paksuudeltaan 1-6 m (Johansson ym. 2004.) Maisemassa moreenialueet näkyvät metsäisinä kankaina tai alavilla paikoilla soistuneina alueina. Joki virtaa
moreenialueilla lähes suoraan ja rannat ovat loivia ja kivisiä. Moreenialueita on eniten Iijoen rantaalueilla Pudasjärven keskustasta yläjuoksulle Jongunjärvelle asti sekä Ervastin ja Kuren kylien
välisellä alueella. Iijoen laakson ulkopuolella on moreenia lähes koko alueella.
Jokikerrostumia on Iijoen laaksoissa lähellä jokiuomaa. Nämä ovat maa-ainekseltaan hienoa hietaa ja osittain karkeaa hietaa. Joki on kuluttanut näitä alueita ja kuljettanut maa-ainesta alavirtaan
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uudelleen kerrostaen. Usein joki on hakenut uusia uomia ja mutkitellut alavassa maastossa. Maisemassa nämä alueet näkyvät tasaisena kenttänä, jotka viettävät loivasti jokeen päin. Jokivarren
pellot ja niityt on raivattu suurimmaksi osaksi tälle rehevälle maa-alueelle. Osa alueesta on turpeen
peitossa (Johansson ym. 2004.) Jokikerrostumia on laajasti Livojoen ja Iijoen yhtymäkohdasta jatkuen aina Riepulan kylälle asti. Yli-Kurjen kylältä ylöspäin on myös jokikerrostumia.
Karkeita kerrostumia on muodostunut jäätikköjoki-, ranta- tai jokikerrostumien vaikutuksesta. Pudasjärveltä Taivalkosken kautta Suomussalmen Hossaan kulkee kookas harjumuodostuma. Tällä
alueella on myös rantakerrostumia jotka ovat karkeaa hiekkaa. Vaassanperällä ja Hilturannan alueella on hiekkainen kokonaan moreenipeitteinen reunamuodostuma. (Johansson ym. 2004). Kurenalta Pudasjärven pohjoispuolella aina Livojoen yhtymäkohtaan asti maaperä on harjumuodostumaa. Kollajalla on Iijoen ylittävä ja jokea itäpuolella seuraileva harjumuodostuma, joka jatkuu Ouluntien yli. Harjumuodostumia on myös Riepulan kylässä Iijoen länsipuolella ja Yli-Kurjen kylässä
Iijoen eteläpuolella. Harjumuodostumat näkyvät maisemassa korkeampina mäntyä kasvavina kankaina.
Turve on orgaaninen maalaji, joka on muodostut suokasvien maatumisen tuloksena. Soistuminen
on alkanut alavilta paikoilta ja on laajentunut metsämaiden soistumisen ja lampien umpeenkasvuna kautta. Suot ovat Pohjanmaan aapasuoyhdistelmätyyppiä. Suurin osa soista on ojitettu metsätalouskäyttöön. Maisemassa suot näkyvät etupäässä muuttuma- tai turvekangasasteella olevina
alavina suometsinä. Muutamia soita on myös luonnontilaisina avosoina (Johansson ym. 2004.)
Suurimmat suoalueet ovat Naisjärven, Jongunjärven ja Sotkajärven läheisyydessä.
Kallioalueet ovat paljastuneet jäätikön pohjaeroosion sekä rantavaiheiden kulutuksen tuloksena.
Kalliomaalla kallio on joko paljastuneena tai maapeitettä on kallion päällä alle 1m (Johansson ym.
2004.) Kallioalueet näkyvät maisemakuvassa korkeina vaaroina, jyrkkinä pinnanmuotoina ja kalliopaljastumina koskialueilla. Kallioalueilla on usein koskia. Kalliomaata selvitysalueella on Ervastin
kyläalueella, Yli-Kurjessa Kokkovaaran ja Lapinvaaran-Näätävaara alueella. Vuorman- ja Riepukosken alueella näkyy myös kallio paljastumia (kuva 7).
Laaksontäytteet ovat jäätikköjokimuodostumia, jotka ovat sulamisvesien jäästä vapautuneen alueen laaksoihin kerrostamia hiekka- ja soratasanteita (GTK, haettu 7.7.2011.) Laaksontäyte näkyy
laajana jokilaaksona, jolle joki on uurtanut uomansa pehmeässä maalajissa. Laaksontäytettä alueella on Kurjen kylällä ja siitä ylöspäin Kokkovaaraan asti. Tällä alueella Iijoessa on runsaasti pieniä saaria.
Rakennettavuudeltaan parhaita ovat karkeat maalajit (harjut) hiekka- ja soramaat. Moreenimaat
ovat myös hyviä rakennusmaita, hienoainespitoisuuden noustessa rakennettavuus laskee. Jokikerrostumien karkea hieta soveltuu paremmin rakentamiseen, mutta hienohieta on rakennusmaana
routivia. Turvemaat eivät sovellu rakentamiseen koska niiden painuminen on suurta ja ne ovat routivia (GTK, haettu 7.7.2011.)
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Kuva 8. Ote Suomen maaperäkartasta 1:1000 000, GTK

4 Selvitysalueen maisema
Selvitysalue jakautuu kahteen eri maisema-alueeseen. Sotkajärven itäpuolelta alue kuuluu Suomen maisemamaakunnista Kainuun ja Kuusamon vaaramahan, maisemaseutu on Kainuun vaaraseutu. Tällä alueella on vaarat rajaavat maisemaa. Sotkajärveltä länteen alue kuuluu Pohjanmaan
maisemamaakuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan nevalakeudenseutuun. Alueen maisema alkaa
muuttua tasaiseksi suurten vetisten aapasoiden valtaamaksi alueeksi. Kivikkoiset laakeat moreenimaat ja harjujaksot nousevat soiden lomasta.
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Kuva 9. Sotkajärven sillalla Pohjois-Pohjanmaan nevalakeudenseutu ja Kainuun vaaramaa yhdistyvät. Taustalla siintää Hirvasvaara.

4.1 Maisemarakenne
Maisemarakennetta tarkasteltaessa huomioidaan alueen maastorakenne ja siinä toimivien luonnon- ja kulttuuriprosessien kokonaisuus. Maisemarakenteesta osoitetaan vyöhykkeet, joita ovat
selänne-, väli- ja laaksovyöhykkeet. Ne muodostavat maiseman perusrungon.
Maisemarakenne selvitysalueella on selväpiieteinen. Jokilaakson tulva-alueet ja suo-alueet ovat
maisemarakenteen alinta tasoa eli laaksoa, joka on rakentamiselle soveltumatonta. Selänteitä on
alueen itäosien korkeilla vaaroilla ja harjumuodostumilla. Selvityksessä selänteiksi on luokiteltu
Pudasjärveltä alajuoksulle kaikki 120 m merenpinnan yläpuolella olevat harjujen laet. Kurenalta
yläjuoksulle selänteiksi on luokiteltu yli 140 - 180 m merenpinnasta olevien vaarojen laet. Vaarojen
jyrkät rinteet on myös rajattu karttaan. Selänteet ja jyrkät rinteet ovat tärkeitä maisemallisesti ja
herkkiä kulutukselle, joten ne tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle. Välivyöhykettä suunnittelualueella on selänteiden reunavyöhykkeillä ja tulva-alueiden yläpuolisilla moreeniharjanteilla. Nämä
alueet ovat rakentamiselle parhaiten soveltuvaa aluetta. Alueet on esitetty maisemarakennekartassa.

Kuva 10. Korkokuvakartta alueesta osoittaa miten korkeusvaihtelut kasvavat alueen itäosissa.
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4.2 Maisemakuva
Maisemakuva on silmin havaittava maisemarakenteesta muodostunut kuva. Maisemakuvan havainnointiin vaikuttaa maiseman fyysinen olemus ja katsojan omat mielikuvat maisemasta.
Selvitysalue on arvokasta ja monipuolista maisema-aluetta. Suuri vuolas Iijoki hallitsee maisema.
Joen ilme muuttuu maaperän myötä koskisesta hiljaa virtaavaksi ja mutkittelevaksi jokiuomaksi.
Jokilaakso on järvialueita lukuun ottamatta selvärajainen. Koskialueet ovat maiseman kohokohtia.
Suurin osa alueesta on asumattomia metsiä ja soita. Asutus on sijoittunut harvakseltaan tulvaalueiden ulkopuolelle nauhamaisesti jokivarteen ja teiden varsille. Kesäasutusta jokivarressa on
paikoitellen runsaasti.
Selvitysalueen järvet ovat matalia ja rannoiltaan alavia. Tärkeimpiä maiseman solmukohtia ovat
sillat, joissa tiet ylittävät joen. Kaukonäkymiä itäosassa aluetta avautuu vaihtelevan maaston ansiosta kauas vaaroihin, länsiosassa pisimmät näkymät avautuvat järvien ulapoille. Lähinäkymät virtaavalle Iijoelle ovat mahdollisia suurimmalla osaa alueesta. Peltoaukioita on vähän ja ne ovat sijoittuneet reheville joenranta-alueille. Pellot ovatkin hyvin tärkeitä maisemaelementtejä avaamassa
muuten niin sulkeutunutta maisemaa. Tulvaniityt joen rannoilla ja saarissa ovat leimallisia Iijoen
maisemalle.

Kuva 11. Kipinän silta on maamerkki ja solmukohta maisemassa. Vuormankoski, sillan alla virtaa
Toho.
Maisemavaurioita alueella ovat maanottoalueet, suuret metsän avohakkuualueet ja sähkölinjat.
Maisemaan arvoa vähentävät myös ojitetut suot, umpeen kasvaneet pellot ja pusikoituneet jokivarren rantaniityt ja tulvasaaret.
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Kuva 12. Maisemavaurioita ovat avohakkuualueet, maanottoalueet ja sähkölinjat.
Suunnittelualue on jaettu osuuksiin maisemarakenteen ja asutuksen mukaan. Asuttuja osuuksia on
tarkasteltu lähemmin ja metsäiset osuudet on jätetty vähemmälle. Alueet, jotka ovat alavia ja tulvarajan alapuolella on huomioitu vain näkyvien maisema-arvojen osalta.
Selvitysalueet on esitetty liitteenä olevissa kartoissa.

5 Maisema alueittain
5.1 Alue 1. Sarvela - Kipinä
5.1.1 Maisemakuva
Sarvela-Kipinä osuus Iijoesta on vuolasta ja koskista. Suuret pitkät kosket Vuormankoski, Riepukoski, Hikimyskoski ja Konttikoski antavat alueelle oman jylhän leimansa. Laajempia suvantoalueita joessa on Puukkosuvanto Seiteristä alaspäin ja ennen Riepulaa Mikkolan kohdalla. Näillä alueilla joessa on saari, Sarvensaaressa on rantarakentamista. Rannat alueella ovat jyrkkätörmäisiä.
Avoimia näkymiä joen lisäksi tällä alueella on vähän. Maisemaa rajaavia tekijöitä ovat joen ja peltojen reunametsät ja tiet. Maisema on metsäinen. Jokivarren ulkopuolella on runsaasti suota, joista
suurin osa on ojitettua. Riepulantien varressa Haapasuolla on kaunista avointa suomaisemaa.
Riepukankaan harjualue ylettyy Iijokeen Riepulan kylän yläpuolella. Tämä alue on pohjavesialuetta. Vähäiset hoidetut pellot tuovat avoimuutta maisemaan. Rehevimmät ranta-alueet ovat pensoittuneet. Maisemavaurioita ovat Riepulan yläpuolella joen ylittävä sähkölinja ja suuri avohakkuualue Yli-Iintien ja Ouluntien risteyksessä ja maanottoalueet Kipinässä, Riepukankaalla ja Kienaskankalla.
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Kuva 13. Vasemmalla rannat ovat jyrkkiä, vastarannan ranta-asutus sulautuu hyvin maisemaan.
Oikealla on Haapasuon avointa suomaisemaa.
Asutus on sijoittunut joen molemmin puolin harvakseltaan nauhamaisesti. Kyläkeskittymiä on Riepulassa, Konttilassa, Seiterissä ja Kipinässä. Asutus molemmin puolin jokea yhdistää kulttuurimaiseman yli joen. Kesäasuntoja on jokivarressa runsaasti, suurin osa niistä sijoittuu metsäiselle
osuudelle kyläkeskusten ulkopuolelle. Kesäasunnot ovat etupäässä jokitörmän yläpuolella ja rantametsän suojassa. Tie kulkee molemmilla puolilla jokea, mutta näkymiä joelle on vähän. Kalastuskeskus sijaitsee Kipinässä, lisäksi on kaksi laavua Kipinässä sillan luona ja Riepulantien varressa
Konttikankaalla.
5.1.2 Korkokuva
Korkokuvaltaan tämä alue on selvää. Iijoki ja sen laakso sekä suoalueet ovat alankoa. Laaksoalue
on pieni koska Iijoen rannat ovat jyrkkiä. Ylänköä on Kienaskankaalla Ouluntien ja Yli-Iintien risteyksessä. Välivyöhykettä, rakentamiselle sopivaa aluetta on joen molemmin puolin.
5.1.3 Maisema-alueet
Riepulan kylä on paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Kylän maisemakuvassa avoimet pellot
ovat avainasemassa. Riepukoski ja Hikimyskoski virtaavat vuolaana ja näkyvät hyvin kylämaisemassa. Talot ovat rivissä kumpareella jokivarressa. Kylällä on puurakennusten lisäksi myös useita
tiilisiä päärakennuksia. Kylällä on toimivia maatiloja ja isot tuotantorakennukset ja maatalouskoneet
näkyvät kyläkuvassa. Riepulasta alaspäin jokivarressa on vähän asutusta. Maisema on metsäinen,
joitakin peltoja on joenrannalla avaamassa maisemaa.
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Kuva 14. Riepulassa on kaunista elävää maaseutumaisemaa. Vasemmalla virtaa Riepukoski ja
oikealla Hikimyskoski. Taustalla Kangaslampi ja laaja Maijansuo. Etualalla Yli-Iintie.
Kipinän kylä on myös paikallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Iijoki on suuressa asemassa kyläkuvaa ja näkyykin kauniisti korkealla törmällä olevalta asutukselta. Kyläalueella talot ovat sijoittuneet jokivarren lisäksi myös kyläteiden varteen, näin on muodostunut tiivis kyläyhteisö. Tiet ovat
osa kylämaisemaa. Kylä on elävä ja pihapiirit hoidettuja. Pöykiössä on kylän ainoat peltoaukeat.
Myllykanavan ja Iijoen muodostama saari on mökkiläisten ja kyläläisten asuttama. Kylällä on toimiva kyläkoulu kauniilla paikalla kumpareella, mutta ei näy metsän takaa kylämaisemassa. YliIintien silta Kipinässä on maiseman solmukohta ja maamerkki. Silta yli joen näkyy kauas jokimaisemassa ja kyläkuvassa (kuva 11). Kylällä on useita hyvin maisemassa näkyviä maisemapuita.
Alue on pohjavesialueella.
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Kuva 15. Kipinän kylä on asutettu joen molemmin puolin ja tienvarteen.

Kuva 16. Niitty ja maisemapuut piristävät Kipinän kyläkuvaa.

Kuva 17. Vasemmalla kalastuskeskus ja oikealla Kipinän koulu.
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Seiterissä on kaunista peltomaisemaa ja esimerkillisesti avoimena pidettyä rantaa. Iijoki näkyy hyvin kyläkuvassa. Maisema on avoin ja se tulisikin säilyttää sellaisena. Talot ovat Seiterintien varressa nauhamaisesti. Vanha Seiterin rakennus ja pihapiiri näkyvät komeasti joelle ja ovat arvokasta vanhaa rakennuskantaa.

Kuva 18. Seiterissä on avointa hoidettua pelto ja rantamaisemaa. Taustalla näkyy ojitettua suometsää ja rimpinen Raumansuo.
Konttilassa on vanhoja rakennuksia ja kesäasuntoja nauhamaisesti rannan tuntumassa. Konttikoski elävöittää kylän maisemaa. Kyläalueen pellot ovat jääneet pois viljelystä ja maisema on sulkeutumassa.

Kuva 19. Vasemmalla Konttikoski, oikealla Konttilan talo niittyjen keskellä.
5.1.4 Suositukset
Jokivarsi Kipinästä alaspäin Ripulaan on molemmin puolin jokea rakennettua. Riepulan yläpuolisella alueella rantarakentamista on huomattavasti vähemmän. Alue soveltuu hyvin mökkeilyyn ja
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myös vakituiseen asumiseen. Alueelle on hyvät kulkuyhteydet ja se on maastoltaan ja maaperältään etupäässä hyvää rakennusmaata. Rakennettavaa aluetta on molemmin puolin jokivartta ja
teiden varsilla.
Pellot ja jyrkät jokitörmät tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle. Pellonreunavyöhyke on usein maisemaa rajaava tekijä ja sitä ei tulisi rikkoa. Rakennukset tulisikin sijoittaa metsän puolelle. Maisemapuut ja puuryhmät tulisi säilyttää. Metsäisellä alueella rannan rakennukset tulisi sijoittaa rantapuuston katveeseen riittävän kauas joesta niin, että rantamaisema pysyy ehyenä joelta katsottaessa. Asutuilla kyläalueilla rantamaisema on hyvä pitää avoimempana. Pohjavesialueiden rakentamisessa tulee muistaa sen vaatimat erityistoimenpiteet. Virkistyskalastus on suuressa asemassa tällä
jokiosuudella ja se tulisikin huomioida kaavoituksen yhteydessä. Kalastajille tulisi varata veneenlasku- ja leiriytymisalueita ja mahdollisuus kalastaa myös rannalta.
Koska avoimia näkymiä on vähän, peltojen viljely ja avoimena pitäminen on tärkeää jatkossakin.
Jokivarren pensaikon raivaus avaisi maisemaa ja helpottaisi rannalla kulkemista ja kalastusta.

5.2 Alue 2. Syväoja - Hilturanta
5.2.1 Maisemakuva
Tämä alue on alavaa jokirantaa ja kauniita vanhoja asuttuja kyliä. Maanpinnan tasaisuudesta ja
pehmeistä maalajeista johtuen Iijoki on muodostanut monia saaria, uomia, putaita ja lampia. Jokivarren maisemakuvasta on muodostunut vaihteleva. Tärkeimpiä maiseman solmukohtia ovat Iijoen
sillat Varpuvirroilla Petäjäkankaalla ja Tuulisalmensilta Hilturannalla. Neljän tien risteys Hetekylän
tiehaarassa ja Niemitalon juustola tekevät alueesta solmukohdan. Kahden ison joen yhtymäkohta
Livojoensuulla Livojoen laskiessa Iijokeen on myös solmukohta maisemassa (kuva 4). Kaukonäkymiä alueella syntyy Naisjärveen ja Pudasjärven ulapalle ja Iijoen leveille ja laajoille alueille.
Maisemaa rajaavat teiden lisäksi peltojen reunavyöhykkeet ja vesistöjen rantametsät. Kylien maisemassa on hoidettuja peltoja, mutta myös umpeutuvia vanhoja peltoja. Alavat Iijoen rannat ovat
reheviä tulvan ruokkimia alueita. Ne ovat etupäässä metsätalouskäyttöön ojitettua suota, metsää,
tai pensoittuneita joenrantaniittyjä. Naisjärvi on matala humuspitoinen järvi ja on yhteydessä kanavalla Iijoen vesistöön. Iijoki laskee Pudasjärven läpi ja jatkaa kahtena haaraumana, näiden väliin
muodostuu Livonsaari. Livojoki laskee toiseen haaraumaan Härmänjokeen. Harjumuodostumia on
Kollajalta Ouluntien yli Iijoen Itäpuolella kulkeva muodostuma ja Pudasjärven pohjoispuolella.
Vaassanperällä. Hilturannan alueella on hiekkainen kokonaan moreenipeitteinen reunamuodostuma. Maisemavaurioita ovat useat joen ylittävät sähkölinjat, laajat hakkuualueet ja pienet maaaineksen ottoalueet. Kohteet näkyvät maisemakuvakartassa.
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Kuva 20. Iijoen monimuotoista uomaa Kollajan kylällä. Joki virtaa myös Uuranputaan kautta ja
muodostaa useita saaria ja lampia. Etualalla Kantolanharjun taloja. Vasemmalla näkyy Kantolan
koulu. Tiet kulkevat joen molemmin puolin.
Asutus tällä alueella on vanhaa ja on perinteisesti sijoittunut korkeimmille alueille joen ja järvien
rannoille. Näille on muodostunut pieniä nauhakyliä. Osa vanhoista rakennuksista on kesäasuntoina. Kesäasuntoja on myös harvakseltaan Iijoen, putaiden, saarien, Naisjärven ja Pudasjärven kuivimmilla rannoilla. Suurimpia kyläkeskittymiä ovat alajuoksulta yläjuoksulle mentäessä Syväoja,
Vuorma, Kollaja, Kollajanniemi, Ahosenranta, Ollikuiva, Petäjäkangas ja Hilturanta.
Niemitalon Juustola sijaitsee alueen pohjoisosassa Hetekyläntien ja Ouluntien risteyksessä. Yritys
tarjoaa alueen asukkaille ja matkailijoille ravintola- ja kauppapalveluja, siellä valmistetaan myös
leipäjuustoa. Hilturannassa on Pudasjärven seurakunnan leirikeskus.
5.2.2 Korkokuva
Korkokuvaltaan tämä alue on alavaa ja tasaista. Alankoa ovat vesistöt, tulva-alueet ja suot. Alankoa on paljon. Naisjärven ympäristö ja Pudasjärven alapuolinen alue ovat tulva-aluetta lähes kokonaan. Myös Iijoen rannat ovat matalat ja tulva leviää laajalle. Ylänköä on harjualueilla Kollajankankaalla, Naiskankaalla, Hautakankaalla ja Isokankaalla. Välivyöhykettä rakentamiselle sopivaa aluetta on hyvin vähän. Sitä on etupäässä jo rakennetuilla alueilla ja harjujen reunavyöhykkeillä.
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Kuva 21. Vasemmalla Naisjärven alavia rantoja. Oikealla on Iijoen rantavyöhykkeen rehevää kasvustoa.
5.2.3 Maisema-alueet
Syväojan alue on lähellä Ouluntietä ja sieltä on yli kilometrin matka Iijoen rantaan. Rakennukset
ovat sijoittuneet nauhamaisesti Syväojantien varteen. Kylällä on etupäässä ympäri vuoden asuttuja
taloja. Syväoja laskee Iijokeen ja sen rannat ovat laajasti tulvivia. Ouluntien ja Kollajantien varret
ovat lähes asumatonta komeaa mänty kangasta jota suo-osuudet rikkovat.

Kuva 22. Vasemmalla Syväoja laskee Iijokeen ja sen rannat ovat laajasti tulvivia.
Oikealla mäntykangasta Isokankaalla Kollajantien varressa.
Vuorman kylä sijaitsee Iijoen pohjoispuolella. Alue on hoidettua elävää maalaismaisemaa. Avoimet
pellot ja joki antavat maisemakuvaan avaruutta. Pellonreunametsät rajaavat maisemaa. Kylällä on
maisemaan hyvin sopivaa uutta ja vanhaa rakennuskantaa.
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Kuva 23. Vuorman alueen asutusta

Kuva 24. Vasemmalla maisemaa rajaava pellonreunavyöhyke, oikealla maitolaituri ja maisemapuut
elävöittävät kylämaisemaa
Kollajan kylä sijoittuu harjualueelle Naisjärven ja Iijoen välille. Kylä on maakunnallisesti arvokasta
maisema-aluetta ja kulttuuriympäristöä. Harju näkyy kylämaisemassa korkeana mäntykankaana,
joka laskee osittain jyrkkänäkin rinteenä Iijoelle ja Naisjärvelle. Iijoki on muodostanut rikkonaisen ja
monimuotoisen pudas, lampi ja saarialueen kylän kohdalle (kuva 20). Asutus on sijoittunut rivikyläksi harjun päälle tien varteen ja jokivarteen Kantolanharjulle. Kantolanharjulla on maanviljelystä
ja pellot ovat etupäässä auki, kyläkuvassa näkyy harvinaisia pystykatajia. Kesäasuntoja on Naisjärven rannassa keskittyneenä kuivemmille ranta-alueille ja Iijoen varressa Uuranputaalla.
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Kuva 25. Kantolanharjun kylänraittia.

Kuva 26. Vasemmalla harvinaiset komeat pystykatajat näkyvät hyvin kyläkuvassa, oikealla lampaat
hoitavat maisemaa Kantolanharjulla.
Kollajanniemi kuuluu Kollajan maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja kulttuuriympäristöön. Kylällä on asuttu 1600-luvulta lähtien ja se on hyvin tiiviisti asuttua. Asutus on sijoittunut
ympäristöään korkeammalle harjulle ja näkyy joelta katsottuna komeana kylämaisemana (kuva 5).
Vanhat rakennukset ja pihapiirit antavat kylälle oman arvokkaan ilmeensä. Kylän ranta-alueet ovat
hyvin auki. Kaukomaisemia avautuukin Kollajanlammelle ja Iijoelle. Maisemaa kylällä rajaavat tienreunametsät ja vesistöjen rantametsät. Kylän taustalla olevat pellot eivät ole hoidossa, mutta ovat
vielä auki. Kollajanniemi on pohjavesialuetta.
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Kuva 27. Kollajanniemellä on asuttu jo 1600-luvun alusta. Kuvassa on Uitontaloksi nimetty Niemitalon talo 1940 luvulta.
Naisjärven länsirannalla on Ahosenranta ja Hakulinrannan alueet. Järven ranta on pidetty hyvin
auki ja kylältä on komea kaukonäkymä Naisjärvelle. Ahosenrannalla asutus on melko tiiviinä ryhmänä tien ja järven välissä. Maisema on pysynyt avoimena laidunnuksen ansiosta. Maisemaa rajaavat pellonreunametsät. Rakennuskanta kylällä kaipaisi osittain kunnostusta. Halulinrannalla on
muutamia asuttuja taloja.

Kuva 28. Ahosenranta kauniilla paikalla Naisjärven rannassa ja Iijoen tuntumasssa. Kylällä
asutaan vakituisesti ja siellä on myös maanviljelystä, joten pellot pysyvät auki.
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Kuva 29. Vasemmalla nautakarja hoitaa Ahosenrannan maisemaa ja oikealla polku Naisjärven
rantaan.
Ollikuiva nimitystä on käytetty kyläläisten kesken sukupolvien ajan Ollilan, Outilan ja Toivolan talojen alueesta (Outila 18.7.20, haastattelu). Ollikuiva on Iijoen pohjoisrannalla Naisjärven ja Iijoen
yhtymäkohdalla. Talot ovat sijoittuneet Petäjäkankaan tienvarteen molemmin puolin tiiviiksi ryhmäksi. Alueella on vanhaa rakennuskantaa, mutta myös uudempia ympäri vuoden asuttuja taloja.
Iijoki ei näy kylämaisemassa, koska ranta on matala ja kaukana asutuksesta. Rannan pellot ovat
myös pensoittuneet.

Kuva 30. Naisjärvi yhtyy Iijokeen kanavan kautta. Etualalla Ollikuivan asutusta.
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Petäjäkankaan kylä on molemmin puoli Iijokea. Varpuvirtojen silta ylittää joen kyläalueella ja on
solmukohta maisemassa. Kylän talot sijaitsevat harvakseltaan nauhamaisesti Petäjäkankaantie ja
Iijoen varressa kumpareilla. Kyläkuva on asuttu ja pihapiirit hoidettuja. Asutuksen yhteydessä on
peltoja, jotka ovat osittain kasvaneet umpeen. Iijoki tekee jyrkän mutkan Angervoniemessä, tällä
kohdalla jokeen yhtyy myös Kumpuoja. Petäjäkankaan tilan rakennukset ovat maakunnallisesti
merkittäviä kulttuurihistoriallisia rakennuksia.

Kuva 31. Petäjäkankaalla on asutusta molemmin puolin jokea. Keskellä kuvaa Varpuvirrat ylittävä
silta. Iijoki tekee jyrkän mutkan Angervoniemessä.

Kuva 32. Vasemmalla Iijoki Varpuvirtojen sillalta. Oikealla Petäjäkankaan kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia.
Hilturanta sijaitsee Pudasjärven etelärannalla komealla paikalla Pudasjärven ja Tuulijärven niemessä. Tuulisalmi yhdistää Tuulijärven Pudasjärveen. Salmen ylittävä silta on maiseman solmu-
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kohta, josta on komeat kaukonäkymät. Pudasjärven kirkontapuli näkyy järven toiselta puolelta.
Vaassanperältä näkyy myös kaunista suomaisemaa Vaassansuolle. Rakennukset ovat sijoittuneet
harvakseltaan nauhakyläksi tien molemmin puolin. Hiltulan talot ja pappila (leirikeskus) ovat valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Ne muodostavat arvokkaan hyvin säilyneen kokonaisuuden peltomaisemassa. Maisemaa rajaavat järvenranta- ja pellonreunametsät.
Pellot ovat avoimia, mutta pellonojien reunat ovat pusikoituneet. Tätä kaunista maisemaa tulisi
vaalia poistamalla pusikot ja avaamalla peltonäkymät. Useat vanhat maisemapuut rikastuttavat
Hilturannan maisemaa.

Kuva 33. Vasemmalla Hilturannan leirikeskus on komealla paikalla Pudasjärven rannassa.

Oikealla Pudasjärven kirkon kellotapuli näkyy järven yli.
5.2.4 Suositukset
Alue on hyvin alavaa ja parhaille rakennuspaikoille joen ja järvien rannoille on jo pääsääntöisesti
rakennettu. Osaa näistä alueista voi rakentaa tiiviimmin. Harjualueella Ouluntien, ja Kollajantien
varrella on rakentamiseen sopivia alueita lakialueiden reunavyöhykkeillä. Tiet kulkevat molemmin
puolin Iijokea ja järviä, joten tieyhteydet ovat pääsääntöisesti hyvät. Pudasjärven keskustaan on
lyhyt matka, alue soveltuu hyvin myös vakituiseen asumiseen.
Kaikki avoimet pellot tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle. Pellonreunavyöhyke on usein maisemaa rajaava tekijä ja sitä ei tulisi rikkoa. Rakennukset tulisi sijoittaa metsän puolelle. Maisemapuut
ja puuryhmät tulisi säilyttää. Metsäisellä alueella rannan rakennukset tulisi sijoittaa rantapuuston
katveeseen riittävän kauas joesta ja järvestä, niin että rantamaisema pysyy ehyenä vedeltä päin
katsottaessa. Asutuilla kyläalueilla rantamaisema on hyvä pitää avoimempana. Hilturanta ja Pudasjärven pohjoispuoli kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen Aittojärvi-Kyngäs maisemaalueeseen ja Kollajan alue on maakunnallisesti arvokasta aluetta. Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla uudisrakentaminen tulee sijoittaa maisemaa ja vanhaa rakennustapaa
kunnioittaen. Pohjavesialueiden rakentamisessa tulee muistaa sen vaatimat erityistoimenpiteet.
Alueella on paljon rakentamiseen soveltumatonta tulva-aluetta joka soveltuu virkistyskäyttöön.
Maiseman, virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta kehitettäviä ja säilytettäviä alueita ovat erityisesti Kollajan monimuotoinen jokiuoma, Naisjärven ja Iijoen yhtymäkohta, Livojoen
suu ja Livonsaari
Viljelyksessä olevia peltoja on hyvin vähän, joten niiden viljely ja avoimena pitäminen on hyvin tärkeää maiseman kannalta. Jokivarren pensaikon raivaus avaisi maisemaa. Alueella on useita tul-
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vaniittyjä ja saaria, joiden hoitaminen niittämällä tai laiduntamalla parantaisi maiseman lisäksi myös
luonnon monimuotoisuutta.
5.3 Alue 3 Haapokari-Pajula
5.3.1 Maisemakuva
Haapokari-Pajula osuus Iijoesta on vuolasta ja lähes yhtämittaista koskea. Suurimmat koskiosuudet ovat Haapokari, Kaarteenkari, Myllykari, Saarenkari ja Niskakari. Pirinrannan alapuolella on
suvantopaikka Lammenlampi, jossa on myös Lammensaari. Rannat ovat loivia ja kivisiä. Tiet kulkevat molemmilla puolilla jokea, mutta jokimaisema avautuu hyvin vähän tielle. Avoimia näkymiä,
joen lisäksi, tällä alueella on vähän. Maisemaa rajaavia tekijöitä ovat joen reunametsät ja tiet. Maisema on metsäinen.
Joen molemmin puolin on asutusta pieninä ryhminä teiden varsilla. Asutus on taajamamaista Pudasjärven keskustan tuntumassa. Asutus on etupäässä ympärivuotista. Hoidettuja avoimia peltoja
ei ole juuri lainkaan. Maisemavaurioita ovat Pirinrannalla ja Haapokarissa joen ylittävä sähkölinja,
kaivuumaiden läjitysalue ja maisemaa hallitseva masto. Hoitamattomat pellot ja rehevimmät rantaalueet ovat pensoittuneet. Kosket ovat kalastuksen ja virkistyskäytön kannalta merkittäviä. SyöteKurenalus retkeilyreitistö kulkee seuraillen tietä joen pohjoispuolella. Pajulan rannassa on veneenlaskupaikka ja nuotiopaikka. Nähtävyytenä on Eero Räisäsen taidetta Haanelan törmällä Eetenissä.
Kurenkoski-Jongunsuvanto on maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Alue on monipuolinen maisemakokonaisuus, johon kuuluu uittotoimintaan liittyviä rakennuksia, maatalousrakennuksia, peltoja ja tervahaudan pohja (Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet
1993,196.)

Kuva 34. Asutus on taajamamaista joen molemmin puolin Lapinkorvan kohdalla.
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Kuva 35. Vasemmalla Eero Räisäsen taidetta Eetenissä, oikealla masto ja maanläjitysalue ovat
maisemavaurioita.

5.3.2 Korkokuva
Iijoki ja sen tulviva laakso sekä suoalueet ovat alankoa. Laaksoalue on pieni alueen länsiosassa ja
laajenee itäosaan mentäessä. Ylänköä alueella ei ole. Joen pohjoispuolella Niskakangas on maastosta erottuva korkea kangas. Välivyöhykettä, rakentamiselle sopivaa aluetta on joen molemmin
puolin.
5.3.3 Suositukset
Alueelle on hyvät kulkuyhteydet ja se on maaperältään etupäässä hyvää rakennusmaata. Rakennettavaa aluetta on molemmin puolin jokivartta ja teiden varsilla. Asutus on länsiosassa taajamamaista ja soveltuu hyvin ympärivuotiseen asumiseen. Tälle alueelle voisi rakentaa tiiviimmin. Pellot
ja jyrkät jokitörmät tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle. Maisemapuut ja puuryhmät tulisi säilyttää. Metsäisellä alueella rannan rakennukset tulisi sijoittaa rantapuuston katveeseen riittävän kauas joesta niin, että rantamaisema pysyy ehyenä joelta katsottaessa. Virkistyskalastus on suuressa
asemassa tällä jokiosuudella ja se tulisikin huomioida kaavoituksen yhteydessä. Alueella on paljon
rakentamiseen soveltumatonta tulva-aluetta, joita voi osoittaa virkistyskäyttöön.
Koska avoimia näkymiä on vähän, maiseman kannalta peltojen viljely ja jo umpeutuneiden avaaminen olisi tärkeää. Jokivarren pensaikon ja puuston raivaus avaisi maisemaa ja helpottaisi rannalla kulkemista ja kalastusta.
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Kuva 36. Vasemmalla rakennukset ovat sijoittuneet hyvin rantapuuston suojaan Niskakarin rannassa. Oikealla raivatun rantametsän takaa joki näkyy kyläkuvassa Pirinrannalla joen ete-

läpuolella.

5.4 Alue 4. Jongunsuvanto-Sotkajärvi- Ojalanperä
5.4.1 Maisemakuva
Alueella on alavaa monimuotoista vesistöä. Rannat ovat matalia ja soisia, joten tulva leviää laajalle. Jongunjärvi yhtyy Iijokeen Jongunsuvannon yläpuolella. Iijoki laskee kahtena uomana Sotkajärven yläpuolella. Uomista Pölläänjoki laskee Sotkajärven läpi ja Vaarajoki Sotkajärven pohjoispuolelta. Hirvasjoki laskee Vaarajokeen. Hirvasvaara ja Jaaskamovaara näkyvät Sotkajärven yli kaukomaisemassa (kuva 9). Sotkajärven silta on maiseman solmukohta. Avoimia näkymiä avautuu
Sotkajärvelle ja Iijoelle. Maisemaa rajaavia tekijöitä ovat vesistöjen ja peltojen reunametsät ja tiet.
Maisema on metsäinen. Ojalankankalla on pohjavesialuetta. Maisemavaurioita ovat Ojalankankaalla sijaitsevat maanottoalueet, sähkölinjat ja pensoittuneet rantaniityt.
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Kuva 37. Pölläänjoen suistoaluetta Sotkajärvellä. Taustalla Jongunjärvi yhtyy Iijokeen.
Asuttuja alueita on Sotkan kylällä, Kettuharjulla ja alueen itäosissa Iijoen molemmin puolin. Sotkan
kylällä on vanhoja arvokkaita rakennuksia ja kaunista hoidettua kylämaisema. Näkymiä järvelle on
avattu esimerkillisesti. Kylältä näkyy kaunis järvimaisema, jonka takaa vaarat siintävät. Täällä Pohjois-Pohjanmaan nevalakeudenseutu ja Kainuun vaaramaan maisemaseutu kohtaavat. Sotkajärven rannalla on lintutorneja, nuotiopaikka ja laavu.
Sotkan kylä kuuluu Jongunjärven pohjoisosan kulttuurimaisemaan. Kylä on merkittävä maisemakokonaisuus etenkin viljelysten, luonnonniittyjen, vesistön ja vaaramaiseman vuoksi. (PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1, 1993, 196). Sotkajärveltä alkaa Iijoen
keskijuoksun valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, joka jatkuu yläjuoksulle.

Kuva 38. Vasemmalla Sotkan kyläkuvassa vanhat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset
ovat hyvin esillä. Oikealla on laiduntamalla hoidettua tulvaniittyä Hirvaskosken Halmeenniemessä.
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5.4.2 Korkokuva
Korkokuvaltaan tämä alue on alavaa ja tasaista. Alankoa ovat vesistöt, tulva-alueet ja suot. Alankoa on paljon. Jongunsuvannon ja Sotkajärven ympäristö ovat tulva-aluetta lähes kokonaan. Ylänköä on Niskavaarassa. Välivyöhykettä rakentamiselle sopivaa aluetta on hyvin vähän.

5.4.3 Suositukset
Rakentamiselle soveltuvaa aluetta on jo rakennetuilla alueilla ja Parkkilantien varressa joen pohjoispuolella. Avoimet pellot tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle. Maisemapuut ja puuryhmät tulisi
säilyttää. Sotkan kylällä maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella, uudisrakentaminen tulee sijoittaa vanhaa rakennustapaa kunnioittaen. Sotkajärvi suistoalueineen, Kalettisuo
ja Sotkavaaran rinteet ovat maiseman, virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta kehitettäviä ja säilytettäviä alueita. Alueella on useita tulvaniittyjä ja saaria, joiden hoitaminen niittämällä tai laiduntamalla parantaisi maiseman lisäksi myös luonnon monimuotoisuutta.

5.5 Alue 5 Jaaskamovaara-Haapua
5.5.1 Maisemakuva
Maisema muuttuu kumpuilevaksi vaaramaastoksi. Vaarat rajaavat kaukomaisemaa. Korkeimpia
vaaroja ovat Jaaskamovaara 160 m, Näätävaara 220 m, Iso ja Pikku Tollukkavaara 200 m, Kokkovaara 195 m ja Haapuanvaara 205 m. Jaaskamovaaran ja Sotkavaaran välinen kalliokynnys on
padottanut joen Jaaskamon ja Kuren välillä lähes 10 kolometrin suvanto-osuudeksi. Kuresta ylöspäin Iijoki virtaa lähes jatkuvina nivoina ja koskina. Suurimpia koskiosuuksia on Jaaskamonkoski,
Kurjenkoski, Honkakoski, Lapinkoski, Kellokoski, Koivukari ja Räpättävänkoski. Iijoessa on useita
tulvasaaria, jotka rikastuttavat maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta. Joki virtaa vaarojen välisessä laaksossa ja rantamaat kohoavat selvästi joelta maalle päin. Jokilaakso on selvärajainen ja
joki virtaa syvässä uomassa. Tulvarannat ja rantaniityt ovat suppeita. Pieniä purouomia yhtyy Iijokeen useita. Kurjen kylällä on pieni Takalampi. Yli-Kurjessa ruotoharjulla on pohjavesialue, joka
ylettyy Iijokeen.
Asutus on vanhaa ja se on sijoittunut jokivarsikyliin viljelyskelpoisimmille paikoille. Suurimpia kyliä
ovat Ervasti, Kurki ja Yli-Kurki. Tie kulkee Iijoen pohjoispuolella seuraillen jokea. Eteläpuolella jokea on useita pistoteitä. Asutus onkin Ervastia ja Kurkea lukuun ottamatta joen pohjoispuolella.
Kesäasuntoja on harvakseltaan lähes koko jokivarressa. Kellolammelta ylöspäin jokivarsi on lähes
asumaton. Vanhoja maataloja asutaan kesäasuntoina. Kylien väliset osuudet ovat asumatonta
metsää. Alueella on toimivaa maataloutta ja se näkyykin hyvin hoidettuna viljelymaisemana. Pellon
ja joen väliset reunavyöhykkeet ovat lähes koko maisema-alueella hyvin auki ja näkymät myös
joelta avoimia. Kumpuilevan maaston ansiosta tällä alueella on paljon kaukonäkymiä vaarojen rinteille. Lähinäkymät avautuvat pelloille ja joelle. Näkymää rajaavat molemmin puolin jokea kulkevat
vaarat ja reunametsät. Maisemahäiriöitä alueella ovat useat avohakkuualueet, jotka vaarojen rinteillä näkyvät kauas. Pieniä maanottoalueita on Ervastissa ja Yli-Kurjessa Ohtalantien risteyksessä. Sähkölinja seurailee tietä joen pohjoispuolella ja ylittää joen Ervastissa ja Räpättävänkosken
alapuolella. Alavimmilla alueilla rantojen ja rantaniittyjen ja umpeen kasvaminen heikentää kauniin
jokimaiseman arvoa.
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Kuva 39. Vasemmalla pensoittunutta joenrantaa. Oikealla hakkuuaukea vaaramaastossa näkyy
kauas.
Tämä alue on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokasta Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisemaa. UKK-reitti yhtyy Parviaisentiehen Iso-ahossa Kellolammen kohdalla. Reitti kulkee noin kilometrin matkaa Parviaisentiellä ja menee yli Iijoesta Kellolammen lossilla. Kellolammen kapulalossi
on arvokas nähtävyytenä ja elämyksenä sitä käyttäville kyläläisille ja retkeilijöille. Jokivarressa on
myös useita laavuja.

Kuva 40. Vasemmalla Kurjessa tie kulkee hyvin lähellä Iijokea ja kaunis näkymä joelle avautuu
tiellä kulkijoille. Oikealla Kellolammen lossi.

5.5.2 Korkokuva
Korkokuva tällä alueella on vaihteleva. Alankoa ovat vesistöt ja tulvivat rannat. Koska rannat ovat
jyrkkiä alanko jää vähäiseksi, vain Kurjen alueella on tulvarantoja. Ylänköä on vaarojen lakialueilla.
Jaaskamovaaran, Lapinmäen, Kokkovaaran, Näätävaaran ja Ohtavaaran rinteet ovat jyrkkiä ja
maisemaa rajaavia. Välivyöhykettä on molemmin puolin jokea.
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Kuva 41. Vasemmalla on näkymä Jaaskamovaaralta. Oikealla jyrkkää Iijoen rantatörmää Lapinkoskella.
5.5.3 Maisema-alueet
Ervastin kylä on maisemaltaan hoidettu ja elävä kylä. Iijoen sillalta avautuvat joki ja pelto maisemat
ovat erityisen kauniita. Silta on maiseman solmukohta. Ervastintien kylänraitti mutkittelee viljeltyjen
peltojen ja talojen lomitse jokivartta seuraillen. Kylällä on asuttuja taloja ja kesäasuntoja sulassa
sovussa. Jaaskamovaaran rinteeseen on rakennettu kesäasuntoja, mutta ne sulautuvat hyvin maisemaan. Sillan luona on veneenlaskupaikka ja kaunis levähdyspaikka. Ervastin kylällä toimii kyläkauppa. Jaaskamonkosken virkistyskalastusalue sijaitsee Ervastin kylällä. Jaaskamovaaralta avautuvat upeat kaukomaisemat läheisille vaaroille (kuva 41). Vaaran paljaat kalliot antavat myös vaihtelua tiemaisemaan (kuva 7).

Kuva 42. Ervastin hoidettua kylämaisemaa.
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Kuva 43. Vasemmalla asutus on sijoittunut niin, että kalastaminen ja kulkeminen on mahdollista
rannalla. Oikealla Jaaskamovaaran rinteen kesäasunto sulautuu hyvin maisemaan.
Kurjen kylä on vaurasta hoidettua elävää maaseutua. Kylällä toimii useita maatiloja. Vuolaasti virtaava Kurjenkoski ja tulvasaaret rikastuttavat kylämaisemaa. Kylällä on esimerkillisesti hoidettua
maaseutumaisemaa joen molemmin puolin. Talot ovat peltojen keskellä kumpareilla osittain tiiviinäkin ryhmänä. Asutus on pääsääntöisesti ympärivuotista. Kylän pellot ovat viljelyssä ja ne ovat
hyvin esillä kyläkuvassa. Pelloilla on paljon latoja. Näkymät Iijoelle ovat avoimia. Pylkäksen kohdalla tie kulkee hyvin lähellä jokea ja näkymä tieltä pellon yli joelle ja tulvasaarille ovat nähtävyys ja
maiseman solmukohta. (kuva 40).

Kuva 44. Kurjen kylällä on asutusta molemmin puolin Iijokea. Etualalla on Säkkisen avointa peltomaisemaa. Kurjenkosken tulvaniittysaaret ovat maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia.
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Kuva 45. Kurjen kylämaisemassa laiduntavat lehmät. Ladot ovat hyvin esillä kyläkuvassa.
Yli-Kurjessa asutus on sijoittunut harvakseltaan nauhamaisesti Iijoen pohjoispuolelle. Asutuksen
takana nousevat vaarat rajaavat maisematilaa. Lapinlammen kohdalla on kaunis näkymä yli joen ja
sen takana oleviin vaaroihin. Kellolampi on Iijoen leventymä ja siinä on useita tulvasaaria. Kylällä
on hoidettuja peltoja ja viljelystä poistuneita umpeutuvia peltoja. Osa vanhoista pelloista on raivattu
puoliavoimiksi niityiksi. Iijoki virtaa hyvin lähellä tietä, mutta näkymiä joelle ja pelloille on vain vähän
auki.

Kuva 46. Vasemmalla Kellolammen tilalla myös pellot ovat kumpuilevia, tuotantorakennukset ovat
maamerkkejä maisemassa. Oikealla Pyylään rantamaisemaa.
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5.5.4 Suositukset
Alueella on rakentamiseen soveltuvaa aluetta molemmin puolin Iijokea. Lakialueet tulisi jättää rakentamatta, samoin jyrkät jokitörmät ja maisemaa rajaavat rinnteet. Koko alue on valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta. Kyläalueet Ervasti, Kurki, Yli-Kurki ja Kellolampi tulee huomioida erityisesti. Näille alueille tulee rakentaa maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen.
Vanhat rakennukset tulisi pitää kunnossa ja ottaa mahdollisuuksien mukaan käyttöön esimerkiksi
kesäasuntoina. Vakituista asutusta voi lisätä varsinkin nykyisillä kylillä. Loma-asutuskin tulisi keskittää mieluummin kyliin, kuin hajauttaa jokivarsiin. Näin ne tukisivat olevien kylien elämää. Kylille
rakennettaessa loma-asuntojen tulee olla tyyliltään sinne sopivia. Kellolammelta ylöspäin jokivarsi
on lähes asumaton. Tälle alueelle voisi osoittaa kesäasumista Haapuan kylän tuntumaan. Eteläpuoli joesta on asumatonta ja se olisi hyvä jäädä luonnontilaan samoin Räpättävänkosken alue.
Kylien ulkopuolella olevaa kesäasutusta olisi hyvä rakentaa ryhmiin, ja jättää väliin luonnontilaisia
alueita. Metsäalueilla rantakasvillisuutta tulee säilyttää rannassa niin, että joelta päin katsottaessa
yhtenäinen rantamaisema ei rikkoudu. Kyläalueilla rannat on hyvä pitää avoimempana. Pellot tulisi
jättää rakentamisen ulkopuolelle. Maisemapuut ja puuryhmät tulisi säilyttää. Rinnealueelle rakennettaessa tulisi tielinjaukset tehdä korkeuskäyrien suuntaisesti, ei suoraan. Alkuperäistä puustoa
tulisi säästää piha-alueilla. Pohjavesialueiden rakentamisessa tulee muistaa sen vaatimat erityistoimenpiteet.
Virkistyskalastus on suuressa asemassa tällä jokiosuudella ja se tulisikin huomioida kaavoituksen
yhteydessä. Jokivarressa on useita laavuja, näiden läheisyyteen olisi hyvä jättää rakentamatonta
aluetta.
Kylien peltojen viljely ja avoimena pitäminen on tärkeää jatkossakin. Jokivarren pensaikon raivaus
avaisi maisemaa ja helpottaisi rannalla kulkemista ja kalastusta. Alueella on useita arvokkaita perinnemaisemia kuten Kurjenkosken ja Kellolammen tulvaniityt ja saaret. Osa saarista pysyy avoimena tulvan ja jäiden avulla. Pensoittuneiden alueiden hoitaminen raivaamalla, niittämällä tai laiduntamalla parantaisi maiseman lisäksi myös luonnon monimuotoisuutta. Yli-Kurjen kyläalueella
on useita kohteita, josta pellon ja tien välisiä reuna-alueita avaamalla näkymiä avautuisi hoidetulle
pellolle ja sen takana olevalle vesistölle.
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6 Pohdinta
Iijoen rantayleiskaava-alue on maisemaltaan arvokasta ja vaihtelevaa. Arvokkaaksi maiseman tekee suuri vuolas Iijoki ja sen monet kosket, suvannot ja monimuotoiset suistoalueet sekä alueen
kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen kokonaisuus. Alue vaihettuu kumpuilevasta vaaramaasta
tasaiseksi lakeudeksi. Ranta-alueet ovat helposti saavutettavissa, tiet kulkevat joen molemmin
puolin jokea lähes joka paikassa. Matkailu, kalastus ja virkistyskäyttö Iijoella on huomioitava erityisesti koskialueilla.
Maisemallisesti herkimpiä kohteita ovat lakialueet. Ne näkyvät kaukomaisemassa eivätkä kestä
kulutusta, joten ne tulisi jättää rakentamatta. Jyrkät jokitörmät ja maisemaa rajaavat jyrkät rinteet
tulisi myös jättää rakentamatta. Avoimet pellot ja pellonreunavyöhykkeet ovat tärkeitä kulttuurimaisemassa. Niille rakentamista tulee välttää. Maisemapuut ja puuryhmät tulisi säilyttää. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille rakennettaessa alueille tulee rakentaa maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen. Rakentaminen on suositeltavaa perinteisesti
nauhamaisesti jokivarteen tai teiden varsille. Vakituista asutusta voi lisätä varsinkin nykyisillä kylillä. Loma-asutuskin tulisi keskittää mieluummin kyliin, kuin hajauttaa jokivarsiin. Näin ne tukisivat
olevien kylien elämää. Kylille rakennettaessa loma-asuntojen tulee olla tyyliltään sinne sopivia.
Kylien ulkopuolella olevaa kesäasutusta olisi hyvä rakentaa ryhmiin, ja jättää mahdollisuuksien
mukaan väliin luonnontilaisia alueita.
Maisemaa uhkaavia tekijöitä on maatalouden vähentyessä peltojen ja rantaniittyjen umpeutuminen
ja rakennuskannan rappeutuminen. Maisemaan sopimattoman loma-asutuksen lisääntyminen on
myös uhka maisemalle. Loma-asutus voi olla myös maisemaa asuttuna ylläpitävää ja rikastavaa.
Metsien avohakkuut varsinkin vaaramaisemassa ovat maisemaa heikentäviä samoin maanottoalueet. Suunniteltu Kollaja-hanke muuttaisi maisemaa suunnittelualueen länsiosassa ainakin Livonsaaren alueelle rakennetun Iijoen säätöpadon, tyhjennyskanavan, uusien teiden ja sähkölinjojen
osalta (Pohjolan voima. 24, 25).
Maisemanhoito on tärkeää yleisen viihtyvyyden vuoksi. Iijoen ranta-alueen maisemanhoidossa olisi
tärkeää huomioida umpeutuvat pellot, rantaniityt, reunametsät ja arvokkaat vanhat rakennukset.
Perinnemaisemien, maisemapeltojen ja pellonreunavyöhykkeiden raivaukseen ja hoitamiseen voi
maanviljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset saada vapaaehtoista maatalouden ympäristötuen maiseman- ja luonnonhoidon erityistukia.
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