
”Lampurit vaalivat Iijoen kulttuurimaisemaa” kirjoitti 
Maaseudun Tulevaisuus 26.6.2021.

Valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella Pudasjärven 
Kurjen kylässä, Iijoen varressa, on nauha vanhoja tulvaniittyjä. 
Seutu kuvastaa Kainuun vaaraseudun vaihettumista Pohjois-
Pohjanmaan nevalakeudeksi. Maisema-alueen keskiössä on 
vuolaana virtaava Iijoki. Maasto on paikoin hyvin karua, mutta 
jokivarren kasvillisuus on rehevää. 

Alueen rakennukset ovat 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun 
alusta. Asutusta ympäröivät pienialaiset pellot. 
Rakennemuutos näkyy maisemassa, kun moni maatila on 
lopettanut maataloustoimintansa, mutta silti jokimaisema on 
monin paikoin säilynyt myös puoliavoimena ja tulvaniittyjä on 
säilynyt hoidossa mm. lammaslaidunnuksen avulla. 
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Iijokivarsi on Kainuun vaaraseudun ja 
Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden 
luonnon- ja kulttuuripiirteitä 
monipuolisesti kuvastava 
maisemakokonaisuus.

Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Pohjois-
Pohjanmaa

Iijoki on kulttuurihistoriallisesti merkittävä joki, jonka varrelta tunnetaan runsaasti kivikautisia
asuinpaikkoja ja pyyntikuoppia. Esihistoriallisella ajalla Iijoen ympäristö on ollut saamelaisten
asuinaluetta ja hämäläisten eränkäyntiseutua. 1200-luvulla alueelle alkoi suuntautua myös Perämeren
rannikon asukkaiden eräretkiä. Iijoki on ollut myös tärkeä idän ja lännen välinen kulkureitti, jota ovat
käyttäneet esimerkiksi vienalaiset ja pohjalaiset.

Joen nimi perustuu saamelaisten antamaan nimeen Iddjijohka, Yöjoki, jonka suomalaisasukkaat
käänsivät myöhemmin Iijoeksi. Iijokivarren keskijuoksulle on muodostunut kiinteää asutusta 1500-
luvun lopulta lähtien. Asutuksen sijaintiin ovat vaikuttaneet joen tarjoamat liikkumis- ja
kalastusmahdollisuudet sekä viljelyyn ja karjan laiduntamiseen soveltuvat ranta-alat. 1600-luvun alussa
pysyvää asutusta on ollut muun muassa Sotkajärven ja Kurjen kylissä. Maa- ja erätalouden ohella Iijoen
varressa on poltettu tervaa, jota kuljetettiin rannikolle petäjätukkisilla pelkkalautoilla. Iijokivarren
asutus on ryhmittynyt pieniksi jokivarsikyliksi, joita metsäiset taipaleet erottavat toisistaan.

Maisema-alueen rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä.
Maisema-alueella sijaitsevia valtakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja ovat Haukiojan suun ja
Kurjenlammen laidunniityt ja Jurmun tulvasaaret.

Iijoen jokivarsimaisemat vaihtelevat luonnonelementtien hallitsemista näkymistä pienimuotoisiin
nurmiviljelyaukeisiin, kyläkokonaisuuksiin ja joen keskellä sijaitseviin tulvaniittysaariin. Maisemien
runkona on runsaskoskinen ja mutkitteleva Iijoki, joka laajenee monin paikoin pieniksi altaiksi.
Jyrkkärantaista jokiuomaa reunustavat joen länsiosassa nevalakeudet ja itäosassa kumpuilevat
vaaramaisemat. Myös asumattomat alueet, metsämaat ja suot sekä joen lukuisat kosket ovat tärkeä
osa jokivarren maisemaa. Alue on edustava esimerkki Iijokivarren harvasta, erämaiden katkomasta
asutuksesta.

Koko Pohjois-Pohjanmaata halkovan joen jokivarsimaisemista
muodostuva maisema-alue myötäilee jokiuomaa noin 50
kilometrin matkan Taivalkosken ja Pudasjärven välillä. Laaja
maisema-alue kuvastaa Kainuun vaaraseudun vaihettumista
Pohjois-Pohjanmaan nevalakeudeksi. Iijoki virtaa maisema-
alueella vuolaana, paikoin mutkittelevana jokena, jolle ovat
ominaisia lukuisat kosket, virtapaikat ja suvannot. Iijoessa on
useita pieniä niittysaaria, joita on laidunnettu ja osin myös
viljelty.

Iijokivarren kasvillisuus poikkeaa suuresti ympäröivästä,
verraten karusta metsäluonnosta. Kyläalueiden välillä on pitkiä
rehevähköjä metsäisiä osuuksia, joiden varrella havupuut
yltävät aivan jokivarteen.

Maanmittauslaitos, karttapaikka

Katso video: ALATALON TILA IIJOEN VARRESSA - Maisemakuvia ennen ja nyt - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Kc4BKicidyU

