rölli, nurmilauha, syysmaitiainen, metsäkurjenpolvi
ja hiirenvirna. Jotta laidun voitaisiin lukea LUMOkohteeksi, lisäravinteiden antaminen tulisi lopettaa.
LUMO-kohteilla eläimille voi tarjota kivennäisiä ja vitamiineja.
Hoitosuositus: laiduntamista on suositeltavaa jatkaa kohteella ja laajentaa sitä taaemmalle laitumelle
ja edelleen niitylle.

14. Antinmaa,
muu LUMO-kohde (1,7 ha)
Kohde on vanhan niityn ja pellon muodostama kokonaisuus, jolla myös kaksi vanhaa latoa. Kohde on vielä varsin avoin ja sen sijainti talojen keskellä puoltaa
hoitotoimenpiteiden aloittamista. Pelto on kesannolla
ja sillä kasvaa mm. päivänkakkara, peltosaunio, timotei, raiheinä, apiloita, niittyleinikki ja nurmilauha. Tuoreen suurruohoniityn puolella kasvaa mm. koiranputki,
maitohorsma, metsäkurjenpolvi, hiirenvirna, oja- ja siankärsämö, nurmilauha ja huopaohdake. Ojat kasvavat pajua. Ojituksen takia niittyä ei voi laskea perinnebiotoopiksi.
Hoitosuositus: kohde sopisi hyvin laidunmaaksi.
Pajukot on suositeltavaa raivata ojista.

Lahopuu tarjoaa monille sienille
oivan kasvupaikan, mikä lisää
metsäsaarekkeiden merkitystä
monimuotoisuuden ylläpitämisessä.
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kaa ja maitohorsmaa. Pellolla on vanha lato, joka
toimii puuvajana. Pelto-ojat ovat pensoittuneet paju- ja koivupusikoksi.
Hoitosuositus: pensaiden raivaus ja niitto tai laidunnus lisäisivät lajistorikkautta.
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17. Vanhakartano,
perinnebiotooppi (0,8 ha)
Asutuksen ja joen väliin jäävällä alueella on Ruuttikurun halkaisema niitty- ja laidunalue. Perinnebiotoopiksi luettava tulvaniitty on saravaltainen ja pahasti pajuttunut, mutta se on aidattu laitumeksi. Ruokohelpi,
rantatädyke, mesiangervo ja siperiansinivalvatti kasvavat niityllä. Lehmät laiduntavat lähempänä taloja sijaitsevalla laitumella.
Hoitosuositus: laiduntaminen on erittäin suositeltavaa ja myös tulvaniityn alue soveltuisi eläinten
hoidettavaksi. Tulvaniittyä olisi suositeltavaa raivata
pensaista umpeenkasvun hidastamiseksi. Samalla
aukenisi kaunis maisema asutukselta joelle päin.
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Kartta 4. Kohteet 15. Keltasuo, 16. Kuivakangas ja 17. Vanhakartano.

15. Keltasuo,
muu LUMO-kohde (0,5 ha)
Kohde on koivuvaltainen metsäsaareke, jonka puustoon kuuluu myös haapa ja kuusi. Lahopuuta on kohteella runsaasti ja sen läpi kulkee viljelytieura, jonka
viereen on jätetty kaikenlaista jätettä. Metsänpohjassa kasvaa mm. mustikka, oravanmarja, metsäimarre,
riidenlieko, maitohorsma, kultapiisku, metsäkurjenpolvi ja huopaohdake. Saarekkeessa kasvaa myös runsaasti sieniä ja kääpiä.
Hoitosuositus: kohde ei vaadi varsinaisia hoitotoimenpiteitä muutoin kuin jätteiden viemisen asianmukaiseen keräyspaikkaan.

Ruuttikuru on pitkä pudas, joka tarjoaa suojaisia pesimä- ja
ruokailupaikkoja monille vesilinnuille.

16. Kuivakangas,
muu LUMO-kohde (0,9 ha)
Kilpisjärventien varrella sijaitsee vanha peltolohko,
joka kasvaa mm. rantatädykettä, nurmilauhaa, kirjopillikettä, ojakärsämöä, huopaohdaketta, metsäkurjenpolvea, mesiangervoa, saroja, hevonhierak22

Himojärvi on luontainen painanne, joka olisi mahdollista kunnostaa kosteikoksi.
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ïé

kasvillisuuteen kuuluu Kärsängissä mm. mesiangervo, kullero, niittyleinikki, terttualpi, ojakärsämö, kurjenjalka ja rantatädyke.
Kärsängin pudas on erinomainen ruokailu-, levähdys- ja pesimispaikka linnuille, ja siellä havaittiinkin
runsaasti sorsalintuja ja kahlaajia sekä varpushaukka
saalistamassa.
Hoitosuositus: Kärsängin länsirannalle ei ole tarpeellista kohdentaa hoitotoimenpiteitä, sen sijaan putaan puolella, itärannalla, olisi hyvä poistaa osa pajukoista. Kohteen eteläkärki olisi suhteellisen pienellä
työllä mahdollista aidata myös laitumeksi.

19. Himojärvi,
kosteikko
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Kartta 5. Kohteet 18. Kärsänki ja 19. Himojärvi.

18. Kärsänki,
perinnebiotooppi (5,0 ha)*
Kärsängin tulvaniityt on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi (Kalpio ja Bergman 1999).
Putaan mantereesta erottavalla Kärsängin niemellä
on peltoviljelyä ja tulvaniityt sijoittuvat kohteen rantoja myötäilevästi. Joen puolella on lähes koko niemen
pituinen hiekkaranta, jota erottaa pelloista puustoinen
niittykasvillisuutta kasvava törmä. Putaan puolella
ranta on matalampi, osin avoin sekä pienten painanteiden ja mutkittelevan rantaviivan muokkaama rikkonainen kokonaisuus. Kärsängin länsirannalla kasvaa
saroja, rantatädyke, kurjenjalka, ängelmä, hiirenvirna,
rantakukka, mesiangervo ja valtakunnallisesti uhanalainen jokipaju. Eteläkärki on avointa mutta korkeaa
kasvillisuutta, lähinnä kastikoita, ruokohelpiä ja suursaroja. Kärsängin itäranta on osin metsäinen mutta myös avoimia niittypaikkoja on. Puustoon kuuluu
lehtipuita, lähinnä pajuja, koivu ja tuomi. Kosteita painanteita on jätetty peltoviljelyn ulkopuolelle, ja ne ovat
tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Niitty-

Himojärvi on aikoinaan kuivattu ojittamalla ja nyt paikalla on ojan molemmin puolin soistunut painanne.
Vesi laskee lännestä ympäröiviltä pelloilta Himojärveen ja siitä edelleen Särjeviksinkanavan kautta Tengeliönjokeen. Pelloille päin on rakennettu noin 1–1,5
metrin korkuinen penger ja reuna ovat puustottuneet.
Himojärven itäpuoli on ollut laitumena, mutta alue on
metsittynyt. Laitumelle päin maasto on hyvin alavaa;
korkeuseroa on korkeintaan metrin verran. Laidunalueen itäpuolella alkaa havupuuvaltainen sekametsä.
Oja on kahdesta neljään metriä leveä, mutta kapenee
alajuoksulle päin. Ojan tehdessä loivan mutkan itää
kohti penkereet nousevat jopa 2–2,5 metrin korkuisiksi. Avoin suomainen painanne on kastikkavaltainen ja
myös kurjenjalkaa kasvaa runsaasti. Muita lajeja ovat
mm. mesiangervo, ahomatara, kataja, rahkasammalet ja luhtavuohennokka. Ojassa kasvaa mm. kurjenjalkaa ja vesirikkoa.
Kosteikon suunnittelussa on otettava huomioon
maaston alavuus; vedenpintaa ei ole syytä nostaa
kovin korkealle vanhalle laitumelle. Ojanmutkan itäpuolella ojan reunamat kasvavat metsää, jota ei ole
tarpeen sisällyttää kosteikkoon. Kosteikosta on mahdollista rakentaa silti enimmillään jopa 400 metriä pitkä ja vajaa sata metriä leveä, kuitenkin niin, että kosteikko seuraa maastonmuotoja ja on pohjoispäästään
kapeampi kuin etelästä. Pato voidaan sijoittaa alueen
eteläosiin lähelle avoimen alueen reunaa sähkölinjan
eteläpuolelle. Himojärveltä vedet laskevat Särjeviksinkanavaan, mihin etelämmässä laskevat myös Ruuttijärven vedet. Kosteikon perustaminen vaatii aina erillisen, yksityiskohtaisen suunnitelman ja suostumuksen
kaikilta maanomistajilta.

23

îë

îð
îì

îï

îí
îî

íï

íí

íï
íï

îê
îé

Ð»®·²²»¾·±¬±±°°·
îé

íï

Ó«« ÔËÓÑóµ±¸¼»

îé

Í«±¶¿ª§*¸§µ» ¬¿®°»»´´·²»²
Ô·²¬«µ±¬»·µµ±
Ó±²·ª¿·µ«¬¬»·²»² µ±¬»·µµ±
Ë¸¿²¿´¿·»² µ¿ª·´¿¶·² »··²¬§³<
îè
íï

ð

ëðð

ïððð
³

w Ó¿¿²³·¬¬¿«´¿·¬±ô ´«°¿ ²®± éñÓÓÔñïíô ÍÇÕÛ
Kartta 6. Kohteet 20. Ruuttijärvi, 21. Rahtu, 22. Palohieta, 23. Pahasuo, 24. Aittamaantie, 25. Salmen pihaniitty, 26. Jänkkävainion
ranta, 27. Jänkkävainio ja 28. Jänkkävainio.

20. Ruuttijärvi,
kosteikko
Ruuttijärvi kuivattiin jo ennen sotia heinäniityksi. Nykyään paikka on kasvanut pahoin umpeen eikä sillä
ole käyttöä. Ojitusta on tehty useaan otteeseen ja
nykyään ympäröiviltä pelloilta laskee ojia Ruuttijärven kautta Särjeviksinkanavaan ja edelleen Tengeliönjokeen Kuuroskosken kohdalla. Ojia on syvennetty koneellisesti vuonna 1979. Särjeviksinkanavassa
Ruuttijärveltä laskevan veto-ojan alapuolella on laskeutusallas. Veto-ojassa on tammi. Ruuttijärvi ja sen
ympäristö on hyvin alavaa ja ympäröivät pellot, joilla
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kasvaa heinää ja ohraa, ovat melko samalla korkeudella kuin Ruuttijärvi. Pieni pengerrys erottaa alueita.
Veden nosto koko Ruuttijärven alueelle ei liene tarkoituksenmukaista ja maaston alavuuden takia pellot
olisivat vaarassa vettyä.
Kesällä 2013 oli käynnissä ojien ruoppaus ja reunapuuston poisto. Tarkoituksena oli ruopata Särjeviksinkanavaa ja syventää laskeutusallasta lietettä
poistamalla. Kanava on matalalla vedellä noin kaksi
metriä syvä, mutta vedenpinta nousee useita metrejä tulvan aikaan. Laskeutusallas on noin viisi metriä
leveä ja 30–40 metriä pitkä ja se sijaitsee aivan Aittamaantien laidassa sen pohjoispuolella.

Pääpuulajina Ruuttijärvellä on koivu. Pajua ja katajia
kasvaa myös melko runsaasti. Alue on pienten aukkojen ja metsän mosaiikkia. Lajeja ovat mm. metsätähti,
nurmilauha, vadelma, metsäkurjenpolvi, rantatädyke,
kastikat, kurjenjalka ja myrkkykeiso. Pohjakerroksessa
on paikoin runsaasti erilaisia metsäsammalia. Mahdollisen kosteikon alue on heinäinen ja pääosin avoin. Muutama koivu kasvaa aukealla. Peltoa vasten rakennettu
penger on puustoinen ja alue rajautuu takana Ruuttijärven koivikkoihin. Alue on hyvin tasainen ja sinne on
tehty matalia ojia. Nurmilauha ja kastikat ovat päälajina; muita lajeja ovat mm. kurjenjalka, suo-orvokki, rantatädyke, ahomatara, mesimarja, suohorsma ja mesiangervo.
Paikalliset asukkaat ovat esittäneet mielenkiintonsa perustaa Ruuttijärvelle kosteikko. Alue on monen
omistajan hallussa, joten keskusteluihin tulee ottaa
mukaan kaikki osapuolet ennen suunnitelmien tekoa.
Kosteikon perustaminen vaatii aina erillisen, yksityiskohtaisen suunnitelman. Sopiva paikka perustettavalle kosteikolle olisi aikoinaan kuivatun alueen kaakkoisnurkassa veto-ojan molemmin puolin. Veto-ojan
syvyys on noin 1,5–2 metriä. Paikalla on pieni painanne, johon veden voisi nostaa, mutta painannetta on todennäköisesti syytä syventää kosteikon rajaamiseksi.
Pengerrys pitää veden pois viereiseltä pellolta. Kosteikkoa perustettaessa tulee paikalta poistaa puustoa
ja huomioida viereisten latojen säilyminen kuivina. Mikäli paikalle ei ole mahdollista perustaa riittävän suurta kosteikkoa (vähintään 0,5 % kosteikon yläpuolisen
valuma-alueen koosta), ei perustamiseen ole mahdollista saada maatalouden ympäristötuen erityistukia.
Rakentajan omalla kustannuksella perustaminen on
kuitenkin mahdollista.

Ruuttijärven pohjoisreunalla on vanha ruoppaamalla
rakennettu kosteikko, joka kasvaa tiheästi suovehkaa.
Kosteikko on aikalailla umpeenkasvanut ja maanomistajalla on kiinnostusta kunnostaa kohde. Kosteikosta
lähtevä oja päättyy Ruuttijärveen, joten siitä laskevat
vedet eivät päädy jokiin. Näin ollen tämän kosteikon
kunnostukseen ei ole mahdollista saada maatalouden
ympäristötuen erityistukia.

21. Rahtu,
muu LUMO-kohde (0,4 ha)
Aivan jokirannassa kesämökin pihapiirissä on vanha pelto, joka on raivattu pensaista ja jota pidetään
avoimena niittämällä. Kohteen lajisto on muuttumassa niittymäiseksi. Paikalla kasvaa mm. mesiangervo, rantatädyke, huopaohdake, ängelmä, pietaryrtti,
niittyleinikki, kurjenjalka, kullero, nurmilauha, saroja, ruokohelpi, rölli, rantanätkelmä, rohtovirmajuuri
ja niittysuolaheinä. Aivan rannassa on kastikkavyöhyke.
Hoitosuositus: niittämistä on suositeltavaa jatkaa
alueen avoinna pitämiseksi.

22. Palohieta,
perinnebiotooppi (7,3 ha)
Palohieta on pitkänomainen saari, jonka päihin kertyy
laajahkoja muotoaan muuttavia hiekkasärkkiä. Osassa saarta on niitetty heinää ja kortetta eläimille vuosikymmeniä sitten. Lähiasukkaat ovat raivanneet saaren
pohjoiskärjestä jonkin verran pajukkoa, mutta muuten
saari on pahoin pensoittunut. Saaren lajistoa ei päästy
kartoittamaan paikan päällä.
Hoitosuositus: pajukon raivauksella saaren maisemallinen arvo nousisi ja niittämällä tai laiduntamalla
alue pysyisi avoimena.

23. Pahasuo,
perinnebiotooppi (0,9 ha)

Rantakukka.

Tuore suurruohoniitty sijaitsee peltojen keskellä ja se
on pahoin pensoittunut. Koivu ja paju ovat päälajeina.
Pellon reunaa vasten niitty on hyvin rehevöitynyt, mistä
merkkinä tiheä maitohorsman ja mesiangervon kasvusto. Muita lajeja ovat mm. rantatädyke, nurmilauha, metsäkurjenpolvi, ojakärsämö, huopaohdake, luhtamatara,
mesimarja, ängelmä ja hiirenvirna.
Hoitosuositus: niitty olisi suositeltavaa raivata
puustosta ja pitää auki niittämällä tai laiduntamalla.
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24. Aittamaantie,
muu LUMO-kohde (0,5 ha)
Pellolla lähellä tien reunaa on nuorta koivua kasvava metsäsaareke. Omistaja on vesonut saarekkeelta silloin tällöin
koivuja. Myös joitain pihlajantaimia kasvaa paikalla. Kenttäkerroksessa on mm. maitohorsmaa, mesiangervoa, rantatädykettä, mesimarjaa, kastikoita ja metsätähteä.
Hoitosuositus: luonnon monimuotoisuuden kannalta metsäsaareke on syytä säilyttää. Jotta koivikko
vankistuisi tulevaisuudessa, on kevyttä puuston harventamista suositeltavaa tehdä aika ajoin.

25. Salmen pihaniitty,
perinnebiotooppi (0,1 ha)*
Pienikokoinen tuore pienruohoniitty on ollut laitumena aikoinaan ja se on edelleen niiton ansiosta avoin. Niitty on
ketomaisen kuiva ja sitä kaunistavat lukuisat kivet. Niityn
toista reunaa on kaivettu putkitöiden takia, ja sillä osalla
lajisto on taantunut ja alue heinittynyt. Lajistossa on mm.
metsäkurjenpolvi, isolaukku, päivänkakkara, oja- ja siankärsämö, ketosilmäruoho, tuoksusimake, nurmitatar,
rölli, valkoapila, ängelmä, huopaohdake, aho- ja niittysuolaheinä ja rantatädyke, jota on vain vähän.
Hoitosuositus: kohteen hoidoksi riittää niittäminen
kukinta-ajan jälkeen.

26. Jänkkävainion ranta,
perinnebiotooppi (21 ha)
Kohde on pitkä ja kasvillisuudeltaan vaihteleva Kilpisjärventien myötäinen tulvaniitty tien ja joen välissä. Levikkeen eteläpuolella niitty on pääosin puustoista, päälajina koivu. Lajistona on mm. rantatädyke, nurmitatar,
kissankello, metsäkurjenpolvi, hiirenvirna, mesimarja,
viinimarja ja karhunputki. Puulajeja ovat koivun lisäksi
haapa, pihlaja ja pajut. Kosteammissa painanteissa kasvaa mesiangervoa, ängelmiä ja kastikoita. Tielevikkeen
pohjoispuolella alkaa avoimempi ruokohelpiä ja kastikoita kasvava alue. Edelleen pohjoiseen päin alue on pudasten jakamaa sara- ja kastikkavaltaista tulvaniittyä ja
tien lähellä puustoista, mahdollisesti laitumena käytettyä
aluetta. Pajukkoa kasvaa paikoin runsaasti tulvaniitylläkin. Yleisiä lajeja koko kohteella ovat mm. rantatädyke,
ahomatara, kurjenjalka, mesiangervo ja mesimarja. Alueella havaittiin kalasääski saalistamassa.
Hoitosuositus: pensaikon raivaus ja puuston harventaminen luonnollisen näköisiksi ryhmiksi avaisi
näkymiä joelle. Niiton tai laidunnuksen avulla kohde
pysyisi avoimena.
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27. Jänkkävainio,
perinnebiotooppi ja
muu LUMO-kohde (2,2 ha)
Kohteella on kaksi vanhaa tuoretta suurruohoniittyä ja
heinittynyt pelto, joka on kasvillisuutensa puolesta jo
hyvin niittymäinen. Alue on pääosin avointa, nurmilauhaa kasvavaa, mutta joitain pajuja ja koivuja kasvaa
erityisesti vanhoissa ojissa. Niityllä kasvaa myös iso
tuomi. Maitohorsmaa ja mesiangervoa on paljon. Muita lajeja ovat mm. metsäkurjenpolvi, hiirenvirna, ängelmä, rantatädyke ja rölli. Vanhalla pellolla kasvaa
lisäksi timotei. Vanha pelto voidaan lukea LUMO-kohteeksi vasta siinä vaiheessa, kun sitä on hoidettu ja
lajisto on alkanut rikastua.
Hoitosuositus: raivaamalla pensaat ja niittämällä
aluetta tuetaan kasvillisuuden monipuolistumista.

28. Jänkkävainio,
perinnebiotooppi (3,2 ha)
Kohde on koivua paikoin tiheästi kasvava, todennäköisesti metsälaitumena käytetty alue, jossa kuitenkin on
muutamia pienehköjä aukkoja. Lajistossa on mm. rantatädyke, metsäkurjenpolvi, mesiangervo, ahomatara,
hiirenvirna, puna-ailakki, ängelmä ja niittysuolaheinä.
Hoitosuositus: puuston harventaminen niittymäisten aukkopaikkojen luomiseksi ja laidunnus rikastaisivat lajistoa.

Vanhat tolpat kertovat, että paikalla on aikoinaan ollut laidun.
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Kartta 7. Kohteet 29. Jänkkävainion eteläkärki, 30. Tullinsaari,
31. Tengeliönjoen saaret ja 32. Maijalanranta.

29. Jänkkävainion eteläkärki,
perinnebiotooppi (12,5 ha)*
Tulvaniitty sijaitsee Yhteisensaaren kohdalla Kilpisjärventien itäpuolella. Kohde on luokiteltu paikallisesti
arvokkaaksi perinnemaisemaksi (Kalpio ja Bergman
1999). Alue on hyvin märkä, pääosin avoin, mutta pajukkoa ja koivua kasvaa paikoitellen. Tengeliönjoen
ranta on metsäinen, valtalajina koivu. Metsäistä aluetta on raivattu jonkin verran ja se on mahdollisesti ollut
laidunnuskäytössä. Aivan jokirannassa on ruokohelpivyöhyke. Kohteen pohjoisosa on ojitettu, mutta se
on edelleen hyvin märkä eikä ojitus vaaranna kohteen
luontoarvoja. Lajistossa on mm. rantatädyke, rantanätkelmä, mesiangervo, kurjenjalka, ahomatara, nurmilauha, korpikastikka ja lehtovirmajuuri. Metsäisellä
osuudella kasvaa peltokorte.
Hoitosuositus: pensaiden raivauksella ja laiduntamalla tai niittämällä tämä maisemallisesti arvokas
kohde saadaan pysymään avoimena.

30. Tullinsaari,
muu LUMO-kohde (0,7 ha)
Kilpisjärventien länsipuolella sijaitseva vanha pelto
on säilynyt pääosin avoimena, mutta kuusentaimia alkaa jo nousta kasvillisuuden seasta. Tien laidalla kasvaa pajukkoa ja koivuja ja myös ranta on puustoinen.

Kohteen pohjoisreunalla on vanha saunarakennus.
Niittylajistoa on alkanut kasvaa kohteella; mm. rantatädyke, isolaukku, ketosilmäruoho, mesiangervo,
pietaryrtti, sian- ja ojakärsämö, hiirenvirna, niittysuolaheinä, aho- ja luhtamatara, mesimarja, nurmilauha,
metsäkurjenpolvi ja lehtovirmajuuri.
Hoitosuositus: puiden ja pensaiden poisto kohteelta ja niiden harvennus rannan puolelta luonnollisen näköisiksi ryhmiksi sekä niitto pitävät alueen
avoimena ja parantavat niittykasvillisuuden elinmahdollisuuksia.

31.Tengeliönjoen saaret,
perinnebiotooppi (yht. 9,9 ha)*
Lähes jokaisessa Tengeliönjoen yli kymmenestä saaresta on niitetty tai pidetty eläimiä. Suuri osa saarista
on edelleen avoimia tai lähes avoimia, mutta muutamat ovat täysin metsittyneet. Saaria ei inventoitu paikan päällä, mutta rannalta havaiten ne ovat sara- ja
kastikkavaltaisia tulvaniittyjä, joista osa alkaa pensoittua pajujen ja koivun vallatessa kasvutilaa. Maitohorsmaa, mesiangervoa ja rantatädykettä kasvaa saarilla
yleisesti. Tengeliönjokisuun pienet saaret on luokiteltu
paikallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi (Kalpio
ja Bergman 1999).
Hoitosuositus: saarilla on suuri maisemallinen
merkitys. Tarvittaessa pensaikon raivaaminen sekä
niittäminen tai laiduntaminen olisi suositeltavaa, jotta
saaret pysyisivät avoimina ja niittymäisinä.

32. Maijalanranta,
perinnebiotooppi (18,9 ha)*
Koko ranta Pennonrannasta aina Aavasaksalle asti on
ollut aikoinaan niittynä. Kohteen eteläosa sekä pienet
saaret Tengeliönjoen suulla on luokiteltu paikallisesti
arvokkaaksi perinnemaisemaksi (Kalpio ja Bergman
1999). Kohteen pohjoisosa on pahoin pensoittunut ja
osin myös puustottunut.
Avoin tulvaniitty on saroja, kastikoita ja ruokohelpiä
kasvavaa luhtaa. Muita lajeja ovat mm. rantatädyke,
kurjenjalka, mesiangervo, mesimarja ja ranta-alpi.
Hoitosuositus: erityisesti kohteen eteläosa tulisi raivata pensaista ja pitää avoimena niittämällä
tai laiduntamalla. Pohjoisosa on paikoin jo niin umpeenkasvanut, että siellä raivaus on todennäköisesti jo ylivoimaista. Niissä paikoissa, missä raivaus on
mahdollista, se olisi suositeltavaa avoimen tulvaniittymaiseman ennallistamiseksi.
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Kartta 8. Kohde 33. Kuuroskoski.

33. Kuuroskoski,
perinnebiotooppi (0,4 ha)
Rautatiesillan eteläpuolella, hyvin kauniilla paikalla,
sijaitsee saravaltainen tulvaniitty, joka on aivan rannassa avoin, mutta pajuttunut ylempää. Sarojen lisäksi lajeina ovat mm. kurjenjalka, kullero, rantatädyke,
kastikat, mesimarja ja mesiangervo.
Hoitosuositus: pajujen raivaaminen edistäisi niittylajiston elinmahdollisuuksia.

Mesimarjan punaiset kukat kaunistavat monia niittyjä.
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Kartta 9. Kohteet 34. Uulahden niitty ja 35. Rinne.

34. Uulahden niitty,
muu LUMO-kohde (12,7 ha)
Uulahden tulvaniitty sijaitsee paikalla, jossa lähestulkoon koko ranta on ollut niittynä ja laitumena. Niitty
on ojitettu. Osa niitystä on vielä suhteellisen avoin,
mutta vankkoja kuusia ja koivuja sekä pajukkoa kasvaa kuitenkin, erityisesti rannan tuntumassa. Osittain
vanha niittyalue on jo täyttä metsää. Kasvillisuus on
hieman yksipuolista mesiangervon, kastikoiden ja
nurmilauhan vallattua suurimman osan kasvualasta.

Maisemallisesti avoin niityn osa on kuitenkin hieno.
Rantatädyke, suo-orvokki, rohtovirmajuuri ja mesimarja sinnittelevät korkeassa kasvustossa ja märimmillä paikoilla on ruokohelpijuotteja. Niityltä havaittiin
angervohopeatäplä. Uulahden tulvaniittyä ei voi pitää
perinnebiotooppina syvien ojien ja yksipuolistuneen
lajiston takia.
Hoitosuositus: koko ranta-alueen raivaaminen
tuskin on mahdollista, mutta olisi suositeltavaa pyrkiä pitämään vielä suhteellisen avoimena säilynyt osa
niittymäisenä. Pajujen raivaaminen ja osittainen puuston poisto olisi suositeltavaa. Kohde sopisi hyvin laitumeksi isollekin eläinmäärälle.

35. Rinne,
perinnebiotooppi (1,2 ha)
Lähellä Tengeliönjoen rantaa sijaitsevaa Rinteen niittyä on hoidettu niittämällä ja se onkin varsin avoin.
Rannan tuntumassa on puustoa. Lajeina niityllä tavattiin mm. poimulehti, metsäkurjenpolvi, mesiangervo, rantatädyke, niittyleinikki, niittynätkelmä, rölli,
pietaryrtti, kastikoita, ojakärsämö sekä aho- ja niittysuolaheinä. Loistokultasiipi havaittiin lentelemässä
niityllä.
Hoitosuositus: jatkamalla niittämistä kohde pysyy
avoimena. Rannan puuston raivaamisella näkymä aukenisi entisestään.

Metsäkurjenpolvi on tavallisimmin
violetti, mutta sävyt vaihtelevat aivan valkoiseen asti.
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Kartta 10. Kohteet 36. Tolppi, 37. Tolpin tulvaniityt, 38. Heikan tila, 39. Tengeliö, 40. Tengeliö ja 41. Haapakoski.

36. Tolppi,
muu LUMO-kohde (1,3 ha)
Erittäin kauniilla paikalla Tengeliönjoen varrella Aavasaksanvaaraa vastapäätä sijaitsee vanha pelto, joka
kasvaa tätä nykyä pääosin huopaohdaketta ja mesiangervoa. Ranta alkaa olla pensoittunut. Muita lajeja ovat
mm. pietaryrtti, timotei, nokkonen, vadelma, maitohorsma, kastikat, siankärsämö, peltosaunio ja valkoapila.
Hoitosuositus: monimuotoisuuden lisäämiseksi
sekä maisemallisista syistä olisi suositeltavaa niittää
pelto säännöllisesti. Pensaikon raivaus lisäisi maisemallista arvoa.

37. Tolpin tulvaniityt,
perinnebiotooppi ja
muu LUMO-kohde (16,9 ha)*
Tolpissa sijaitsevat tulvaniityt on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi (Kalpio & Bergman
1999). Tulvaniityt sijaitsevat kauniilla paikalla Tengeliönjokeen työntyvällä niemellä. Niemen pohjoiskärjen
halki kulkee Lemmenkanavaksi kutsuttu oja. Sen kaivoi
käsipelillä sotien jälkeen joen länsipuolella asuva mies
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oikotieksi joen toisella puolella asuneen lemmittynsä
luo. Kohde on alueelle tyypillistä kastikka- ja saravaltaista tulvaniittyä. Mesiangervoa ja kurjenjalkaa kasvaa
harvakseltaan ja muutamia pajuja on kasvanut sinne
tänne. Niityn eteläiset osat ovat pensoittuneempia kuin
tulvan ansiosta avoimena pysynyt pohjoiskärki.
Tulvaniityn yläpuolella sijaitsevaa tuoretta suurruohoniittyä ei voi lukea perinnebiotoopiksi ojituksen takia.
Ojissa kasvaa runsaasti koivuntaimia ja pajukkoa. Lajistossa on mm. huopaohdake, hiirenvirna, mesiangervo, niittyleinikki, rölli, niittynätkelmä, rohtovirmajuuri ja
rantatädyke. Kohteelta havaittiin runsaasti perhosia,
mm. angervohopeatäplä ja sinisiipiä.
Hoitosuositus: pajujen ja muun puuston poistolla
saataisiin maisemaa avattua. Tulvaniitty pysynee auki
tulvien ansiosta ilman erillisiä hoitotoimenpiteitä, mutta alue sopisi laitumeksi suurellekin eläinmäärälle.

38. Heikan tila,
perinnebiotoppi (3,4 ha)*
Heikan tilalla on vanhastaan ollut lehmiä, mutta nykyään kahta laidunta hoitaa muutama lammas. Tilan
edustan pikkusaarta on niitetty ja eläimet ovat laidun-

taneet siellä. Matalalla vedellä lehmät ovat kahlanneet rannalta saareen. Rantaa on raivattu ja maisema
onkin avoin ja hoidettu. Lammashaassa kasvaa mm.
metsäkurjenpolvi, niittyleinikki, huopaohdake, nurmilauha, ängelmä, puna-apila, nokkonen, kastikoita,
mesiangervo ja poimulehti.
Peltojen takana sijaitsevilla niityillä on niin ikään ollut
sekä laidunnusta että niittoa. Näitä tuoreita suurruohoniittyjä on raivattu ja ne ovatkin pääosin avoimia. Paju
ja koivu kuitenkin pyrkivät valtaamaan aluetta. Korkeat
mesiangervo- ja maitohorsmakasvustot vallitsevat niittyjä ja vievät tilaa muilta lajeilta, joita ovat mm. rantatädyke, ängelmä, hiirenvirna, nokkonen, nurmilauha ja
luhtamatara. Nyt jo metsittyneet laitumet Vaaranlaidan
itäpuolella ovat hyvin märkää ja lähteistä aluetta, jota
on aikoinaan myös niitetty. Ne eivät sisälly kohteeseen.
Hoitosuositus: laidunnus on parasta hoitoa ja sitä
on suositeltavaa jatkaa, samoin kuin laiduntamattomien
niittyjen raivausta. Niittämällä korkeita kasvustoja matalammiksi saataisiin lisää tilaa pienemmille niittylajeille.

39. Tengeliö,
perinnebiotooppi (1,6 ha)
Tengeliönjoen itäpuolella, joen ylittävän sillan pohjoispuolella, sijaitsee vanha niitty, joka on keskeisellä paikalla kylämaisemassa. Kohde on tuore suurruohoniitty, joka on suhteellisen pajuttunut. Muutamia koivuja
ja haapoja kasvaa niityllä. Maitohorsma ja mesiangervo ovat päälajit; muita lajeja ovat mm. metsäkurjenpolvi, nurmilauha, rantatädyke, rantanätkelmä, niittyleinikki, mesimarja ja karhunputki.
Hoitosuositus: pensaiden ja puiden raivauksella ja
alueen niittämisellä kylämaisema avautuisi ja näkymä
myös tielle kohentuisi. Niitty sopisi hyvin myös laitumeksi.

40. Tengeliö,
perinnebiotooppi (1,0 ha)
Tengeliönjoen eteläpuolella, joen länsirannalla sijaitsee tulvaniitty ja vanha haka. Aivan sara- ja kastikkavaltaista rantaviivaa lukuun ottamatta kohde on pajuttunut ja kuivempi maa-alue on muuttunut koivumetsäksi.
Hakaa on jonkin verran raivattu vesomalla. Rannassa
kasvaa mm. mesiangervo, rantatädyke, kurjenjalka,
ahomatara ja rantanätkelmä. Ylempänä haassa metsäisellä alueella kasvaa mm. metsäkurjenpolvi, luhtamatara, rohtovirmajuuri, karhunputki, kultapiisku, rantatädyke, huopaohdake sekä mätässara.
Hoitosuositus: pajujen raivaus läheltä rantaa sekä laidunnus lisäisivät lajistomäärää. Haan alueelta
olisi suositeltavaa harventaa puustoa.

41. Haapakoski,
perinnebiotooppi (2,7 ha)*
Rovaniementien ja Tengeliönjoen välissä on laaja hevoshaka, jossa on ollut hevosia aivan viime aikoinakin.
Haka on puustoinen ja siellä kasvaa mäntyjä, koivuja, katajia, harmaaleppää, kuusta ja raitaa. Haka on
vaihtelevaa tiheämpien kasvustojen ja aukkopaikkojen
mosaiikkia. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. metsäkurjenpolvi, rantatädyke, päivänkakkara, nurmilauha, kultapiisku, apiloita, voikukka, ojakärsämö, piharatamo,
niittyleinikki ja pietaryrtti. Haassa havaittiin runsaasti
sieniä ja sammakkoja. Perinnebiotoopeilla eläimille ei
saa tuoda lisäravintoa kivennäisiä lukuun ottamatta.
Hoitosuositus: laidunnuksen jatkaminen on paras
hoitokeino kohteelle.

Hevoslaitumena käytetyssä metsähaassa Haapakosken kohteella avoimet niittylaikut vuorottelevat
puuston kanssa.
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Kartta 11. Kohteet 42. Tengeliönjoki ja 43. Portimo.

42. Tengeliönjoki,
perinnebiotooppi (3,2 ha)
Tengeliönjoen eteläpuolella Rovaniementien varrella
sijaitsee monen sadan metrin pituinen tulvaniitty. Pituutensa vuoksi kohde on hyvin vaihteleva, avoimista
niittyaukoista metsähakamaisiin alueisiin. Ranta on
pääosin pensoittunut ja koivu- ja mäntyryhmiä kasvaa
monin paikoin. Itäpäässä on täysin koivun valtaamia
hakamaisia alueita, joissa metsänpohjan valtalajeina
ovat puolukka ja kortteet. Myös rölli, metsäkurjenpolvi, kultapiisku, mesimarja ja huopaohdake kasvavat

Jokimaisema umpeutuu pensaikon kasvun vuoksi Tengeliönjoella.
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harvalukuisina. Rannassa kasvaa yleisesti järvikorte,
saroja, kurjenjalka, rentukka ja luhtamatara. Joessa
kasvaa ratamosarpio ja lumme. Avoimemmilla niittypaikoilla kasvaa mm. rohtovirmajuuri, nurmilauha, kiurunkannus, mesiangervo, huopaohdake, hiirenvirna,
isolaukku, metsäkurjenpolvi, kullero, ketosilmäruoho,
rantatädyke ja karhunputki.
Hoitosuositus: pajukon raivaamisella ja puuston
harventamisella saataisiin näkymä taloilta ja tieltä joelle aukeamaan. Ranta sopisi laidunnuskäyttöön, missä
se on varmasti aikoinaan ollutkin. Luonnollisen näköisiä
puuryhmiä on suositeltavaa jättää maisemapuiksi. Täysin puustottuneiden kohtien raivaus ei ole välttämätöntä.

43. Portimo,
perinnebiotooppi (1,0 ha)
Portimon kylässä sijaitseva vanha kostea suurruohoniitty on hyvin märkä ja luhtainen. Koivuntaimia on alkanut kasvaa niityllä ja sitä reunustavat pajukot, mutta
pääosin niitty on vielä avoin. Niityn pellonpuoleiselle
reunalle on niitetty kulku-ura, jonka toisella puolella
niitty on kuivempi. Niitynpohja on kurjenjalan peitossa ja muutoin valtalajina on nurmilauha. Muita lajeja
ovat mm. rantatädyke, rohtovirmajuuri, suo-orvokki,
luhtamatara, mesimarja, suohorsma, kastikat ja sarat.
Kuivemmalla osalla kasvaa mm. sian- ja ojakärsämö,
huopaohdake ja metsäkurjenpolvi.
Hoitosuositus: pensaiden ja taimien raivaus olisi
suositeltavaa. Märkyyden vuoksi kohde voi olla työläs
niittää mutta se voisi sopia lammaslaitumeksi.

46. Westriben hevoshaka,
perinnebiotooppi (0,3 ha)
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Aivan Kilpisjärventien tuntumassa sijaitsee koivua
kasvava hevoshaka, jolla on viimeksi laidunnettu kaksi vuotta sitten. Koivuhaassa kasvaa mm. timotei, rölli,
hevonhierakka, metsäkurjenpolvi, huopaohdake, piharatamo, peltosaunio, rantatädyke, nurmilauha ja
mesiangervo. Hieman kuivemmilla paikoilla on valkoja puna-apilaa ja isolaukkua.
Hoitosuositus: laidun on valmiiksi aidattu ja sopii
erinomaisesti jatkossakin hevosten laidunnettavaksi.

47. Jaukkuri,
muu LUMO-kohde (0,2 ha)
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Kartta 12. Kohteet 44. Tullinranta, 45. Westriben ranta, 46. Westriben hevoshaka ja 47. Jaukkuri.

44. Tullinranta,
perinnebiotooppi (2,1 ha)
Rajasillan eteläpuolella sijaitsee veneranta, jonka ympärillä on laajahko tuore suurruohoniitty. Kohteella on
myös vanha lato ja saunarakennus. Niitty on pääosin
avoin, mutta pajua kasvaa paikoitellen. Lajistona on
mm. mesiangervo, rantatädyke, timotei, metsäkurjenpolvi, ängelmä, nurmilauha, siankärsämö, huopaohdake, maitohorsma, vadelma ja niittysuolaheinä.
Hoitosuositus: pajukon raivaus ja alueen avoimena pitäminen niittämällä tai laiduntamalla olisi suositeltavaa.

Peltojen keskellä Kilpisjärventien länsipuolella on
metsäsaareke, jossa kasvaa pääasiassa koivua ja
pajuja. Puuston seassa kasvaa mm. vadelmaa, ängelmiä, mesiangervoa, kastikoita ja viinimarjaa. Saarekkeen reunamilla on rantatädykettä, luhtamataraa ja
ojakärsämöä.
Hoitosuositus: mikäli metsäsaareke alkaa kasvaa pahasti umpeen, on syytä poistaa liiat pensaat
ja taimet. Saarekkeen reunat on suositeltavaa pitää
peltoviljelyn ulkopuolella ja mahdollisuuksien mukaan
leventää niittykasvillisuutta kasvavaa alaa.

45. Westriben ranta,
perinnebiotooppi (0,4 ha)
Leirintäalue ulottuu aivan rantaan asti ja se lienee rakennettu osin vanhalle niitylle. Rakennetun alueen
pohjoispuolella on tuore suurruohoniitty, joka on pienialainen ja mesiangervon valtaama; muita lajeja ovat
mm. rantatädyke, isolaukku, pietaryrtti, hiirenvirna,
metsäkurjenpolvi sekä kastikat. Puutarhakarkuri isoritarinkannus on löytänyt paikalle.
Hoitosuositus: pajujen ja ylimääräisten puiden
raivaaminen sekä niitto tai laidunnus olisivat suositeltavia hoitotoimenpiteitä.

Ruusunmarjat ovat kypsymässä.
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Kartta 13. Kohteet 48. Jaukkurinranta, 49. Hannukkalansaari, 50. Haapasaari, 51. Karjosaari ja Aittamaansaari, 52. Jaukkurinoja,
53. Yli-Viippola sekä 54. Taroniemi.

48. Jaukkurinranta,
perinnebiotooppi (1,2 ha)

49. Hannukkalansaari,
perinnebiotooppi (20,2 ha)

Jaukkurinrannassa peltojen joen puolella on tulvaniitty, joka on rannasta avointa sara- ja kastikkavaltaista
luhtaa. Muutoin kohde on pahoin pensoittunut koivulle
ja pajulle. Paikalla on ennen laiduntanut lehmiä. Paikalta löytyneitä lajeja ovat mm. mesiangervo, rantatädyke, karvaskallioinen, ojakärsämö, hiirenvirna, maitohorsma, ruokohelpi, niittysuolaheinä ja mesimarja.
Niitty jatkuu puustoisena suojavyöhykkeenä viereisen
pellon ja joen väliin.
Hoitosuositus: pensaiden ja puuston osittainen
raivaaminen ja kohteen avoinna pitäminen laiduntamalla tai niittämällä olisi suositeltavaa.

Hannukkalansaari sijaitsee rajasillan eteläpuolella ja
se liittyy pienellä kannaksella Haapasaareen. Saari
on iso ja kasvillisuudeltaan vaihteleva kuten muutkin
saariryhmän saaret. Saarella on tehty heinää viimeksi
40 vuotta sitten. Suurin osa puustosta on kasvanut
niiton ja laidunnuksen loputtua, mutta joitain koivuja ja tuomia on saarella aina ollut. Rannassa kasvaa
yleisesti jokipajua. Erityisesti saaren pohjoiskärki on
avointa tulvavaikutuksen takia, mutta etelämpänä
puusto on hyvinkin peittävää. Korkealla tulvalla lähes
koko saari jää veden alle ja se onkin hyvin reheväkasvuinen. Pieniä lampia on kolme ja saaren itäpuolella sijaitsee pudas, joka on toisinaan täysin veden
vallassa, toisinaan kuivempi. Pudas kasvaa pääosin
kastikoita ja saroja.
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Saarella on useita latoja, joista suurin osa on huonossa kunnossa tai romahtanut. Osa ladoista on purettu ja viety pois. Saaren pohjoisosassa on käytössä
oleva kalakämppä.
Rantatädyke ja mesiangervo hallitsevat avoimia
tulvaniittypaikkoja. Muita lajeja ovat mm. rantanätkelmä, ängelmät, ruusu, huopaohdake, ranta-alpi, terttualpi, ahomatara, kurjenjalka ja mesimarja. Kuivemmilla kohdilla kasvaa mm. pietaryrttiä, siankärsämöä ja
kultapiiskua. Joitain lemmikkejä löytyy myös. Ruokohelpi on vallannut kosteimmat painanteet ja kastikoita
ja nurmilauhaa on yleisesti.
Saari ylläpitää runsasta linnustoa vesilintuineen ja
pensaikkolajistoineen. Saaren pohjoiskärjen hiekkaisilla rantatörmillä pesii laaja törmäpääsky-yhdyskunta.
Hoitosuositus: niitolla tai laidunnuksella saadaan
vielä suhteellisen avoimet tulvaniityt pysymään avoimina. Pajukon raivausta on silti tehtävä ja puita on
hyvä poistaa jättämällä maisemaan sopivia ryhmiä
kuitenkin kasvamaan. Saari on niin suuri, että koko
alueen hoitaminen on hyvin työlästä ja metsäisimpien
kohtien raivaus on toissijaista niittyjen hoidon rinnalla.

50. Haapasaari,
perinnebiotooppi (6,1 ha)
Haapasaari sijaitsee Hannukkalansaaren eteläpuolella. Saarella on tehty vuosikymmeniä sitten heinää,
mutta se on nyttemmin hyvinkin puustoinen, avoimempien niittypaikkojen täplittämä kohde. Eläimiä
on tuotu aikoinaan saarelle kesälaitumelle. Metsää

saarella tosin on ollut jo laiduntamisen ja heinänteon
aikoihinkin. Puusto on pääosin lehtipuuta; koivua, pihlajaa, haapaa ja tuomea. Katajia löytyy sieltä täältä.
Saaren itärannalla on kesämökki.
Niittylajistona on mm. rantatädyke, metsäkurjenpolvi,
ängelmät, nurmilauha, mesimarja, kielo ja mesiangervo.
Metsälaidunmaisessa koivikossa kasvaa metsäsammalia, kieloa, kultapiiskua, oravanmarjaa, peltokortetta,
viinimarjaa ja metsätähteä. Haapasaaren perinnebiotoopit jakaantuvat kahteen erilliseen alueeseen.
Hoitosuositus: maisemallisesti merkityksellisiltä
paikoilta on hyvä poistaa puustoa jättäen luonnollisia
puuryhmiä. Niitolla tai laidunnuksella, yhdistettynä erityisesti niityillä pensaikon ja puuston poistoon, saadaan avattua kauniita maisemia mantereelle päin.

51. Karjosaari ja Aittamaansaari,
perinnebiotooppi (yht. 84,2 ha)
Karjosaari on yksi suurimpia saaria suunnittelualueella ja sijaitsee aivan Ylitornion kirkonkylän edustalla.
Se muodostaa saarikokonaisuuden yhdessä Haapasaaren ja Hannukkalansaaren kanssa. Aittamaansaari
liittyy Karjosaareen pienellä kannaksella. Alue on hyvin vaihtelevaa, vielä suhteellisen avointen tulvaniittyjen ja puustottuneiden alueiden mosaiikkia. Puusto on
kasvanut laidunnuksen ja niiton loputtua saarella noin
40 vuotta sitten. Tulva nousee useimpina vuosina niin
korkealle, että lähestulkoon koko saari jää veden valtaan. Karjosaari onkin hyvin rehevä ja monimuotoinen,
paikoitellen märkä saari, jolla on myös pieniä lampia.

Tyyni hetki Tornionjoella Hannukkalansaaren rantamilla.
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Saarilla on laiduntanut pääasiassa lehmiä ja työhevosia. Viimeiset laiduntavat naudat ovat olleet Karjosaaressa joitain vuosia sitten, mutta kyseessä oli pieni
lauma. Saaren pohjoisosassa on ollut hevostalli vielä
kymmenen vuotta sitten ja laidun on selvästi havaittavissa. Perunaa on viljelty pitkään, mutta toiminta on
loppunut noin 25 vuotta sitten. Heinää on tehty vuonna 2012 pienellä alalla.
Niiton jäljiltä saarilla on monia latoja, joista suurin
osa on varsin huonossa kunnossa tai jo romahtaneita.
Kalakämppiä on useita ja ne ovat nykyäänkin aktiivisessa käytössä. Erityisesti Karjosaaren itärannalla on
useita kesämökkejä. Mökkirantaa suojattiin 1980-luvulla kiveämällä helposti tulvasta kärsivää hiekkatörmää. Myös saaren länsirantaa on pengerretty.
Lajisto vaihtelee suuresti saarten eri osissa.
Puustoiset alueet ovat hyvin metsämäisiä, koivun,
tuomen, haavan ja pajujen valtaamia kohtia, mutta
niittylajistoa löytyy edelleen puiden alta. Myös mäntyä kasvaa paikka paikoin. Niittylajistona on yleisesti
mm. rantatädyke, rantanätkelmä, mesiangervo, ängelmät, ahomatara, ranta-alpi, niittysuolaheinä, hiirenvirna, rohtovirmajuuri, nurmilauha, metsäkurjenpolvi, kultapiisku ja kurjenjalka. Saarilta löydettiin
myös tunturikurjenherne ja viinimarja. Kuivemmilla
kohdilla kasvaa mm. kieloa sekä sian- ja ojakärsämöä ja rannan tuntumassa saroja, kastikoita ja ruokohelpiä. Karjosaaren pohjoisosaan on levinnyt ruusua ja silmälläpidettäväksi luokiteltu jokipaju kasvaa
yleisenä rannoilla.

Hannukkalansaaren hiekkaiset
törmät tarjoavat täydellisen pesimäympäristön törmäpääskyille.
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Saaret ympäristöineen ovat monien habitaattien
muodostama kokonaisuus, joka ylläpitää mm. monipuolista linnustoa. Alueella havaittiin mm. piekana,
isokoskelopoikue, sorsia, kahlaajia ja pensaikkolajistoa. Tartanellissa eli Karjosaaren ja Haapasaaren
välisessä putaassa nähtiin majavan kaatama haapa.
Ruotsin puolen pikkujoissa elää euroopanmajavia, jotka käyvät silloin tällöin saarilla ruokailemassa. Myös
hirvet asuttavat saarta, mistä todisteena löydettiin raato Karjosaaren länsirannalta.
Hoitosuositus: saarten koko ja vaihteleva kasvillisuus huomioon ottaen hoitotoimet ovat hyvin työläitä ja eri alueet vaativat erilaista hoitoa. Avoimemmilla
niittykohdilla riittää pensaikon raivaus ja niitto tai laidunnus. Puustoa on hyvä harventaa siellä, missä siitä
on maisemallisesti eniten hyötyä, mutta koko puuston
poisto tuskin on mahdollista. Kohde sopisi hyvin laiduntaville eläimille.

52. Jaukkurinoja,
perinnebiotooppi (21,8 ha)
Kohde on laaja ja kasvillisuus vaihtelee sen eri osissa.
Lähinnä Jaukkurinojaa ja Tornionjokea olevat tulvaniityt ovat pääosin vielä avoimia mutta pensoittuminen on
alkanut täälläkin, lähinnä pajun voimin. Niittyalue muodostaa suojavyöhykkeen viereisen pellon ja joen välille.
Osa alueesta, lähinnä Kilpisjärventietä, kasvaa korkeaa koivua. Kohteella on yksi hyväkuntoinen vanha lato.
Tulvaniityt vaihettuvat tuoreeksi suurruohoniityksi, jossa

Käytön ulkopuolelle jääneillä niityillä alkaa usein kasvaa korkeita
heiniä ja mesiangervoa. Kuvassa
Karjosaaren niitty.

kasvaa mm. rantatädykettä, ruokohelpiä, terttualpia, niittyleinikkiä, ahomataraa, hevonhierakkaa, kurjenjalkaa
ja rantanätkelmää. Rannan tuntumassa kasvaa rantaalpia, ängelmiä, rantatädykettä, mesiangervoa, ruokohelpiä ja jouhivihvilää. Ladon luona maaperä muuttuu
kuivemmaksi ja siellä kasvaa mm. hiirenvirnaa, ojakärsämöä, ängelmiä, maitohorsmaa ja huopaohdaketta sekä jonkin verran lähipelloilta levinnyttä timoteitä.
Hoitosuositus: avoimemmista paikoista olisi hyvä
raivata pajukkoa pensoittumisen estämiseksi ja myöhemmin pitää alue avoimena niittämällä tai laiduntamalla. Koivua kasvava alue sopisi laidunmaaksi.

53. Yli-Viippola,
perinnebiotooppi (9,2 ha)
Yli-Viippolassa on rantaa pidetty auki niittämällä ja heinä on nostettu seipäille. Aivan ranta on kortevaltaista
luhtaa. Tulvaniitty seuraa rantaviivaa ja Jaukkurinojaa
vasten se on kastikka- ja saravaltainen. Kauempana jokirannasta on vanha metsähaka, jossa kasvaa nykyään
pääosin koivua. Kohteella on runsaasti myös pensaikkoa. Lajeina ovat mm. ahomatara, rantatädyke, kurjenjalka, mesimarja, nurmilauha, luhtavuohennokka, niittyleinikki ja mesiangervo. Kasvilajiston lisäksi kohteella
havaittiin kalasääski ja loistokultasiipi.
Hoitosuositus: rannan niittämistä on suositeltavaa
jatkaa. Metsähaka hyötyisi laiduntamisen aloittamisesta uudelleen ja sopisi jo vanhan käyttötavan perusteella hyvin eläinten laidunpaikaksi.

54. Taroniemi,
perinnebiotooppi (20,2 ha)
Kohde on laaja ja kasvistoltaan vaihteleva niitty. Eteläpäässä aluetta on vanha kuusi- ja mäntyvaltainen
metsähaka, jossa kasvaa myös runsaasti katajaa.
Niittylajiston välissä on myös metsälaikkuja, joissa
kenttäkerros muodostuu aidoista metsälajeista kuten
puolukasta, metsätähdestä ja metsämaitikasta. Niitty on hyvin viehättävä ja monimuotoinen. Lajistossa
on mm. mesiangervo, rantatädyke, metsäkurjenpolvi,
siankärsämö, mesimarja, nurmilauha, kirjopillike, vadelma, nurmitatar, punaviinimarja ja niittysuolaheinä.
Kohteella havaittiin perhosia, mm. huhtasinisiipi.
Pohjoisessa kohde muuttuu pääosin puuttomaksi
tuoreeksi suurruohoniityksi mutta pajua on runsaasti. Muutamia isoja koivuryhmiä kasvaa siellä täällä.
Mesiangervo ja rantatädyke ovat valtalajeina, lisäksi
kasvaa mm. ruokohelpiä ja rohtovirmajuurta. Aivan
pohjoinen osa Jaukkurinojaa vasten on metsittynyt ja
siellä kasvaa sekapuuston seassa korpipaatsamaa.
Hoitosuositus: metsähaka sopisi erinomaisesti laidunkäyttöön. Pensaiden ja taimien raivaaminen
saattaa olla tarpeen, mutta maisemapuiden ja metsäsaarekkeen tulee antaa olla. Pohjoisemmassa pajujen
raivaamisella ja niittämisellä saadaan niitty pysymään
avoimena.
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pääosin avoin koko kohteella. Korkeammalla rannasta kasvaa koivua, joka on ilmestynyt paikalle laidunnuksen loputtua. Koivikossa kasvaa mm. metsäkurjenpolvi, rantatädyke, kastikoita, pietaryrtti, mesimarja
ja kultapiisku. Koivujen seassa on myös katajaa,
mäntyjä ja pajuja. Lähinnä Kilpisjärventietä alue on
kuivempaa ja puustoon liittyy pihlaja ja kuusi. Lajeina
on mm. rantatädyke, mesimarja, ängelmä ja harajuuri.
Kohteen keskivaiheilla Alkkulanraitin ja Kilpisjärventien risteyksen tienoilla on tiheää kuusimetsää, joka jakaa kohdetta etelä- ja pohjoisosiin. Pieni saari kohteen
edustalla on ollut niittynä; nyt se on osin pensoittunut.
Taroniementien risteyksessä on pieni hevoshaka,
jossa laiduntaa osan kesää kaksi hevosta. Taroniemessä on paikoin raivaamalla ja niittämällä avonaisina pidettyjä rantoja. Kohteella havaittiin punikkitatteja
ja metsänokiperhonen.
Hoitosuositus: jokimaiseman avaamiseksi on
suositeltavaa raivata pajukkoa ja puustoa siten, että
luonnollisen näköisiä puuryhmiä kuitenkin jätetään
kasvamaan. Niittämällä tai laiduntamalla alueen monimuotoisuus lisääntyisi. Saari olisi mainio kohde laiduntaville eläimille ja sielläkin alkuraivaus olisi paikallaan. Niittämisen jatkaminen siellä, missä se on jo
aloitettu, on suositeltavaa tulevinakin vuosina.
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56. Lehontörmä,
muu LUMO-kohde (0,6 ha)
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Kartta 14. Kohteet 55. Alkkulan–Taroniemen ranta, 56. Lehontörmä, 57. Alkkula, 58. Koulumuseo, 59. Ahon laidun, 60. Ahon
puukujanne ja niitty, 61. Riekkola I, 62. Riekkola II, 63. Asematie, 64. Niuron ranta, 65. Uimaranta I ja 66. Uimaranta II.

55. Alkkulan–Taroniemen ranta,
perinnebiotooppi (23,2 ha)
Kohde on Ylitornion keskustan tuntumasta kauas pohjoiseen päin ulottuva laaja tulvaniittyalue, jolla kasvillisuus vaihtelee runsaasti niin etelä-pohjoissuunnassa
kuin rannasta maalle päin. Koko ranta tielle saakka
on ollut ennen laitumena tai niittynä. Paikoitellen kohteella kasvaa runsaasti pajua tai puustoa. Voimalinjan
alapuoli on paikoin raivattu, ja sielläkin kasvillisuus ja
märkyys vaihtelevat. Paikoin voimalinjan alla kasvaa
tiheä pajukko. Kohteen eteläpäässä on erittäin paljon
pajua. Rannalla kasvaa mm. rantatädyke, ranta-alpi,
ahomatara, kurjenjalka, mesiangervo ja mesimarja. Kastikat ovat valtalajina ja aivan rantavyöhyke on
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Kohde sijaitsee Kilpisjärventien itä- ja Lehontörmän
eteläpuolella ja se on pieni tuore suurruohoniitty. Kohde on ojitettu ja ojissa kasvaa runsaasti koivua ja pajua.
Ojituksen takia kohde ei ole perinnebiotoopiksi luettavissa. Lajistossa on mm. mesiangervo, rantatädyke,
rohtovirmajuuri, metsäkurjenpolvi, kultapiisku, niittyleinikki, niittysuolaheinä, nurmilauha ja karhunputki.
Hoitosuositus: pensaiden ja puiden raivaaminen
sekä niittäminen pitävät kohteen avoimena.

57. Alkkula,
perinnebiotooppi (1,8 ha)
Alkkulanraitin ja Kilpisjärventien väliin jäävä tuore
suurruohoniitty on hyvin samanlainen kuin viereinen
Ahon niitty. Kohde kasvaa osin koivua, mutta myös
avointa aluetta on. Lajeina on mm. mesiangervo, rantatädyke, metsäkurjenpolvi, kastikoita ja siankärsämö.
Hoitosuositus: pensaiden raivaamisella sekä niittämisellä tai laiduntamiselle kohde saadaan avoimeksi.

58. Koulumuseo,
perinnebiotooppi (0,3 ha)
Koulumuseon viereisellä tontilla sijaitseva tuore suurruohoniitty on pääosin avoin, mutta joitain pajuja
kohteella kasvaa. Tien vierellä kuivemmissa kohdissa kasvaa puna- ja valkoapilaa, ketosilmäruohoa ja
isolaukkua. Tuoreemmalla osalla kasvaa mm. mesiangervoa, maitohorsmaa, metsäkurjenpolvea, rantatädykettä, kastikoita, kultapiiskua, vadelmaa, niittysuolaheinää, hiirenvirnaa ja koiraputkea.
Hoitosuositus: pensaiden raivaaminen sekä niitto
tai laidunnus olisi suositeltavaa maisemallisista ja lajistollisista syistä.

59. Ahon laidun,
perinnebiotooppi (2,9 ha)
Ahon talo Alkkulanraitilla on vanha asuinpaikka, jonka niitylle on tuotu heinäkuussa 2013 lampaita laiduntamaan. Laidun on tuoretta suurruohoniittyä,
joka on aidattu osin perinteisellä riukuaidalla. Niitty
on pääosin avoin ja rautatieltä alas johtaa oja, joka
ei vähennä kohteen luontoarvoja. Osa kohteesta on
vanhaa arboretumia, johon on istutettu vierasperäisiä puulajeja. Niityllä on myös kaksi vanhaa latoa ja
muita vanhoja rakennuksia. Lajeina on mm. metsäkurjenpolvi, maitohorsma, mesiangervo, pietaryrtti,
pikkulaukku, rantatädyke, huopaohdake, vadelma,

niittynätkelmä, nokkonen, koiranputki, nurmilauha,
ahomatara, kultapiisku ja pajuja. Talon pohjoispuolella kasvaa sinisenään isoritarinkannusta, joka on
puutarhakarkuri. Metsässä kasvaa mm. metsätähti
ja peltokorte.
Hoitosuositus: laiduntaminen sopii hyvin kohteelle, ja sitä onkin suositeltavaa jatkaa tulevina vuosina,
jotta laidun pysyy avoimena.

60. Ahon puukujanne ja niitty,
perinnebiotooppi ja
muu LUMO-kohde (2,2 ha)
Alkkulanraitin ja Kilpisjärventien välissä kulkee koivuvaltainen puukujanne, johon on istutettu myös kuusia
ja pihta. Puukujanteen eteläpuolella kasvaa vanhoja
haapoja. Niitty on niin ikään puukujanteen eteläpuolella. Niityn reunassa kasvaa puutarhakarkulaisia, mutta
pääosin niitty on luonnontilassa ja avoin; vain joitain
koivuntaimia on nähtävissä. Niittylajistona on mm.
mesiangervoa, luhtamataraa, rantatädykettä, metsäkurjenpolvea, sian- ja ojakärsämöä, ruokohelpiä, kastikoita, poimulehtiä ja ketosilmäruohoja.
Hoitosuositus: puukujanteelta on suositeltavaa
poistaa havupuut ja korvata ne koivuilla. Haavikko
on syytä jättää paikoilleen monimuotoisuuden lisäämiseksi. Niityltä on hyvä raivata taimet ja pitää alue
avoimena niittämällä tai laiduntamalla.

Laidunnuksen ja niiton loputtua
pensaikko voi kasvaa lähes läpipääsemättömäksi.
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61. Riekkola I,
perinnebiotooppi (4,8 ha)

62. Riekkola II,
perinnebiotooppi (1,4 ha)

Riekkolan kohde sijaitsee Ylitornion kirkonkylän rannassa. Rannan tulvaniitty vaihettuu Kilpisjärventielle
päin koivuvaltaiseksi metsäksi. Koko alue tieltä joelle on ollut laitumena tai niittynä. Rannan lajisto muodostuu mm. saroista, luhtakastikasta ja ahomatarasta. Voimalinjan alla on kostea sarojen ja kastikoiden
valtaama vyöhyke. Ylempänä maaperä kuivuu jonkin
verran ja siellä tavataan mm. rantatädyke, rantanätkelmä, ahomatara, luhtavuohennokka, kurjenjalka,
mesiangervo, rohtovirmajuuri ja mesimarja. Korkeammalla koivikossa on metsäsammalten seassa rantatädykettä, orvokkeja, metsätähtiä, röllejä, kultapiiskua,
luhtamataraa, mesiangervoa, metsäkurjenpolvea,
pikkulaukkua ja nurmilauhaa. Koivun lisäksi kasvaa
katajaa, pihlajaa, tuomia sekä jonkin verran mäntyä.
Aivan tien laidassa kasvillisuus muuttuu vadelma- ja
maitohorsmavaltaiseksi.
Hoitosuositus: koivuja on jonkin verran vesottu,
mutta lisää puustoa karsimalla saadaan näkymä joelle avattua. Lisäksi laidunnuksella tai niitolla saadaan
niittylajisto elpymään.

Riekkolan vanha niitty on pääosin avoin, mutta reuna
on koivittunut. Puustoisessa osassa kasvaa mm. mesiangervoa, nokkosta, metsäkurjenpolvea, rantatädykettä, vadelmaa, röllejä ja nurmilauhaa. Koivujen seassa
on myös pajua. Avoin osa on rehevää tuoretta suurruohoniittyä, jossa kasvaa erityisesti maitohorsmaa mutta
myös mesiangervoa, rantatädykettä, metsäkurjenpolvea ja vadelmaa. Rannassa on avoin sara- ja kastikkavaltainen tulvaniitty, joka on reunoistaan pajuttunut.
Hoitosuositus: pensaiden poistamisella ja niittämällä tai laiduntamalla saadaan niitty pidettyä avoimena.

Lampaiden laidunnusurakka käynnissä Niuron rannassa.
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63. Asematie,
perinnebiotooppi (0,4 ha)
Ylitornion rautatieasemalle johtavan tien varrella on
pääosin avoin, mutta hieman pajua kasvava tuore
suurruohoniitty. Alue on reunaltaan kuivahko ja läheisten rivitalojen luo on tuotu soraa. Niityn pohjoisreunal-

