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1 Johdanto
Luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen (LUMO)
yleissuunnittelu on maa- ja metsätalousministeriön
rahoittama valtakunnallinen hankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on parantaa maaseutuympäristöjen
vesistönsuojelua sekä auttaa arvostamaan, säilyttämään ja palauttamaan luonnon monimuotoisuuden
ja maiseman kannalta tärkeitä kohteita. Samalla tavoitteena on kannustaa viljelijöitä ja yhdistyksiä hakemaan maatalouden ympäristötuen erityistukea viljelyn
ulkopuolelle jääneille kohteille.
Maatalous on muokannut lappilaista maisemaa ja
luonut erilaisia avoimia ja puoliavoimia elinympäristöjä, joihin on sopeutunut joukko ihmisen toiminnasta
hyötyviä eliölajeja. Perinteisen maankäytön, esimerkiksi laidunnuksen ja niiton, vaikutuksesta alueiden
lajisto on muovautunut erityislaatuiseksi. Viimeisten
vuosikymmenien aikana tapahtuneet maankäytön
muutokset muokkaavat maisemaa ja eliölajistoa nyt
uudella tavalla. Peltojen pensoittuessa sulkeutuvat
kyliä ympäröivät avoimet viljelymaisemat. Kun lisäksi
luonnonniityt ja laitumet jäävät pois käytöstä ja kasvavat umpeen, heikentyvät perinteisestä maankäytöstä riippuvaisten eliöiden elinmahdollisuudet. Suomen
uhanalaisista eliölajeista peräti 28 prosenttia suosii
erilaisia perinnebiotooppeja; ketoja, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Tornion- ja Tengeliönjokien, kuten muidenkin pohjoisten jokien, varsille on kehittynyt
runsas tulvaniittyjen kirjo, joka tuo oman lisänsä myös
lajistoon.
Tornion- ja Tengeliönjoen varret ovat olleet suurelta osin niitty- ja laidunnuskäytössä. Perinteiset käyttömuodot ovat loppuneet pääosin 1960-luvulla, mutta paikoitellen niittyjä on hoidettu vielä 1970-luvulla.
Laajat niittyalueet, jotka ovat aiemmin olleet arvokkaita kohteita käyttäjilleen, ovat pensoittuneet ja jääneet
hankalina hoidettavina rehuntuotannon ja laidunnuksen ulkopuolelle. Paikoitellen kuitenkin maanomistajat ovat raivanneet rantoja ja siten kauniita entisajasta
kertovia monimuotoisia maisemia on vielä olemassa. Erityisesti Ylitornion keskustan pohjoispuolella on
edelleen aktiivista maanviljelyä ja näillä alueilla peltoaukeat tuovat vaihtelua maisemaan. Maatalouden
kokonaiskehitys viime vuosikymmeninä on kuitenkin
aiheuttanut myös Ylitorniolla voimakkaita muutoksia
maisemaan ja kulttuurisidonnaisten lajien elintilan hupenemista.

Tässä yleissuunnitelmassa on kartoitettu niitä
Tornion- ja Tengeliönjokivarsien niittyjä, laitumia ja
vanhoja peltoja, joiden tilaa voidaan parantaa aktiivisilla hoitotoimilla ja joiden hoitoon erityisympäristötuen hakeminen on perusteltua. Suunnitelmassa on
lisäksi kartoitettu peltoalueita, joille suojavyöhykkeen
perustaminen vesiensuojelullisista syistä on perusteltua. Alueen kylissä vesiensuojelun kannalta parhaaseen tilanteeseen päästään hoitamalla peltojen
alapuolisia tulvaniittyjä ja leveitä reunavyöhykkeitä,
jotka keräävät kiintoaineksen ja ravinteet pois valumavesistä.
Suunnitelmassa esitetyt hoitosuositukset ovat
suuntaa antavia ja sovellettavissa maanomistajalle
ja viljelijälle mielekkään lopputuloksen löytämiseksi.
Tässä suunnitelmassa on pyritty esittelemään edustavimpia kohteita suunnittelualueelta. Suunnitelma
ei ole kattava, ja alueelta löytyy hyviä hoitokohteita
varmasti myös suunnitelman ulkopuolelta. Suunnitelmassa esitettyjen hoitotoimenpiteiden toteutus on
aina vapaaehtoisia.
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2 Suunnittelualueen erityispiirteitä
Suunnittelualue sijaitsee Ylitornion kunnassa Tornionjokivarressa noin 25 kilometrin matkalla Armassaaresta Kaulinrantaan. Tornionjokeen laskevan Tengeliönjoen alajuoksu kuuluu niin ikään suunnittelualueeseen.
Alue kattaa kokonaisuudessaan reilut 7 500 hehtaaria.
Suunnittelualue on rajattu siten, että mukaan on saatu
maatalousvaltaisia ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä
perinnemaisemia. Tärkeimpinä kohteina ovat Tornionja Tengeliönjokien saaret ja tulvaniityt, jotka ovat olleet
aikoinaan aktiivisessa maatalouskäytössä ja muodostavat laajoja jokimaisemakokonaisuuksia.

Maisema
Kallioperä on maiseman perusta. Tornionjokialueen
kallioperä on suureksi osaksi noin 1,6–2,7 miljardia
vuotta vanhaa peruskalliota. Suunnittelualueella kallioperä koostuu pääosin graniitista ja kvartsiiteista,

mutta aivan alueen eteläosassa alkaa myös liuskekiviesiintymä. Vesi kuljettaa, lajittelee ja kasaa edelleen
maa-ainesta ja muokkaa siten jatkuvasti maisemaa.
Tornionjoen monet saaret ovat pienirakeista hiekkaa,
jota kulkeutuu ylävirrasta erityisesti tulvan mukana.
Saaret siirtyvät vuosikymmenten saatossa alajuoksun
suuntaan ja matalalla vedellä lukuisat hiekkasärkät ilmestyvät näkösälle.
Ylitornion LUMO-yleissuunnittelualue kuuluu Peräpohjola-Lapin maisemamaakuntaan ja edelleen Peräpohjolan vaara- ja jokiseutuun. Jako ilmentää kulttuurimaisemille ominaisia alueellisia piirteitä ja maisemien vaihtelevuutta.
Suunnittelualue on pääosin vanhaa kulttuurimaisemaa ja se kuuluu Ylitornion keskusta-aluetta lukuun
ottamatta valtakunnallisesti arvokkaisiin maisemaalueisiin. Asutus on keskittynyt jokivarteen ja hieman
kauempana joesta järvien läheisyyteen. Kaulinrannan ja Kuivakankaan alueella peltoviljelyä on paljon

Tulva kuljettaa Tornionjoella valtavia määriä hiekkaa, josta muodostuu upeita rantoja.
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ja maisemaa elävöittävät kauniit peräpohjalaiset rakennukset. Niin ikään Aavasaksan eteläpuolella on
runsaasti peltoja, mutta Ylitornion keskustaa lähestyttäessä moderni asutus on syrjäyttänyt niityt ja pellot.
Keskustan eteläpuolella Nuotionrannasta Armassaareen jatkuu taas maalaismaisema peltoineen ja maatalousrakennuksineen. Alueella on säilynyt runsaasti
vanhoja rakennuksia, jotka yhdessä avaran jokinäkymän ja tulvaniittyjen kanssa luovat kauniita maisemakokonaisuuksia. Alue onkin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, kuten on myös
Aavasaksan huippu.
Aavasaksanvaara hallitsee näkymiä mutta alavaa
jokilaaksoa reunustaa myös joukko matalampia vaaroja. Jo 1700-luvulla Aavasaksa tuli myös eurooppalaisten tutkimusmatkailijoiden tietoon ja siitä lähtien
vaaran laella on käyty ihailemassa keskiyön aurinkoa.
Aavasaksalla sijaitsee Struven ketjun mittauspiste,
jonka avulla voitiin aikoinaan todistaa maapallon olevan navoilta litistynyt. Aavasaksan piste kuuluu osana
Struven ketjua Unescon maailmanperintöluetteloon.
Erityisesti Tengeliönjoelta on hyvin kaunis näköala
Aavasaksanvaaran suuntaan yli avoimena pidettyjen
peltojen ja sinisen joen. Aittamaan, Tengeliön ja Portimon kylät seuraavat mutkittelevaa Tengeliönjokea
Portimojärvelle asti.

Tornionjoki
Tornionjoen vesistöalueet kuuluvat Natura 2000 -verkostoon (FI1301912) ja suunnittelualueella koko jokiuoma saaria lukuun ottamatta on siis Natura 2000
-aluetta. Tornionjoki on yhdessä Muonionjoen kanssa
Suomen pisin säännöstelemätön luonnontilainen jokisysteemi, joka toimii myös Suomen ja Ruotsin välisenä
rajajokena. Rajajoeksi se määrättiin Suomen sodan
päätteeksi Haminan rauhassa vuonna 1809. TornionMuonionjoki on Kalixjoen ohella ainoa koko EU:n
alueen säännöstelemätön suuri jokivesistö. Tornionjoki saa alkunsa Ruotsin puolella sijaitsevasta Torniojärvestä ja yhtyy Muonionjokeen Kolarin eteläpuolella. Tornionjoen valuma-alue on siten varsin laaja
ulottuen molemmin puolin rajaa ja pitkälle Ruotsin
sisämaahan Torniojärvelle päin. Muonionjokea pitkin
valuma-alueeseen liittyvät myös Käsivarren Lappi sekä koko Käsivarren ja Torniojärven välinen alue. Jokien alkulähteet korkeilla tunturiylängöillä vaikuttavat
suuresti jokien luonteeseen. Tornionjoella on tyypillisesti kaksi lumien sulamisesta johtuvaa kevättulvaa.

Väylän suuruus valkenee vasta vesillä.

Ensimmäinen tulva alkaa paikallisten metsämaiden
sulaessa ja toinen, kun tunturiylänköjen sulamisvedet saavuttavat joen.
Tornionjoen vesi luokitellaan laatuluokkaan II eli hyvä
johtuen humuspitoisten vesien kulkeutumisesta sivujoista, jolloin veden väri muuntuu. Veden ravinnepitoisuudet kohoavat alajuoksulle päin, missä ihmistoiminnan
vaikutukset kasvavat. Suurimmat vesistön kuormittajat
ovat maa- ja metsätalous sekä jätevedet. Kaiken kaikkiaan Tornionjokea voidaan pitää karuna vesistönä aivan
rehevöitynyttä alajuoksua lukuun ottamatta.
Tornionjoki on arvokas vaelluskalajoki. Se on Itämeren alueen suurin joki, jossa on luontaiset lohi- ja
meritaimenkannat. Maailmanlaajuisestikin Tornionjoki
on yksi suurimmista Atlantin lohen nykyisistä kutujoista ja Suomessa vain Simojokeen nousee luonnonvarainen lohi Tornionjoen lisäksi. Jokeen nousee kutemaan myös vaellussiika; muita tärkeitä saaliskaloja
ovat hauki, harjus ja ahven. Näiden lisäksi TornionMuonionjoessa esiintyy 17 muuta kalalajia. Nimenomaan lohenkalastus houkuttelee niin paikallisia kuin
vierailevia kalastajia joelle. Lohi kutee koko joessa
aina alajuoksulta tunturialueelle asti. Lohikanta heikentyi viime vuosisadan loppupuolella ja oli heikoimmillaan 1980-luvulla. Kalastusta alettiin säädellä Itämeressä tiukasti, minkä ansiosta kudulle päätyneiden
yksilöiden ja poikasten määrä alkoi kasvaa.
Tornion-Muonionjoessa sekä siihen laskevissa sivuvesistöissä Enontekiön kunnan rajalta Perämereen
saakka on uitettu puutavaraa. Uitto oli laajimmillaan
1950-luvulla ja se loppui 1971. Tornionjoen pääuomassa
uittoväylätyöt ovat olleet vähäisiä, sen sijaan sivuvesistöissä uittoperkauksia on tehty yleisesti. Uiton loppumisen jälkeen Tornion-Muonionjoen uittosääntö on kumottu ja siihen liittyvät uittoväylien kunnostustyöt on tehty.
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Tengeliönjoki
Tengeliönjoki ei kuulu Natura 2000 -verkostoon, koska se on rakennettu vesivoiman hyötykäyttöä varten.
Toimivia voimalaitoksia on tällä hetkellä kolme (suunnittelualueen yläpuolella). Haapakosken voimala sijaitsee suunnittelualueella, mutta se ei ole enää käytössä. Voimalaitokset estävät luonnolliset kalaston
vaellukset ylävirtaan mutta tästä huolimatta Tengeliönjoki on suosittu kalastuskohde, josta saadaan mm.
haukea, ahventa, harjusta ja siikaa. Joki saa alkunsa
Miekojärvestä ja se laskee Tornionjokeen Aavasaksan
kohdalla. Suunnittelualueeseen kuuluu ainoastaan
Tengeliönjoen alajuoksu Portimokosken alapuolelta
Tornionjokeen.
Tengeliönjokea on perattu 1950-luvulla, mikä on
aiheuttanut mm. hyydetulvaongelmia. Lapin ELYkeskuksen ja monen muun toimijan työryhmässä
on esitetty Tengeliönjoen nimeämistä voimakkaasti
muutetuksi tai keinotekoiseksi vesimuodostumaksi. Tällaisten kohteiden osalta pohditaan tulevalla
suunnittelukaudella niille asetettavia ympäristötavoitteita olemassa olevien tietojen puitteissa. Tengeliönjoki on nimetty monesta syystä, mm. patojen
aiheuttamien nousuesteiden, rakennetun osuuden
määrän ja lyhytaikaissäännöstelyn voimakkuuden
perusteella. Selvitykset Tengeliönjoen vesistön
säännöstelyn kehittämishanketta varten ovat meneillään ja niiden on määrä valmistua vuoden 2013
aikana. Työryhmä toteaa Tengeliönjoen alajuoksun
osalta, ettei vesistö ole vielä hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa ja että kunnostustoimenpiteillä olisi suuria ekologista tilaa parantavia vaikutuksia.

Tulva pitää monet alavat saaret ja rannat
avoimina kukkaloistolle. Kuvassa Lammassaari Tengeliönjoen suulla.
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Tengeliönjoki kiertää Aavasaksanvaaran pohjoispuolelta ja halkoo kaunista maalaismaisemaa usean kylän
reunustaessa sen rantoja. Joen leveys vaihtelee sadasta metristä jopa lähemmäs kolmeasataa metriä. Suurin
osa Tengeliönjoen saarista ja rannoista on ollut aikoinaan niitto- ja laidunmaina. Ne ovat osittain edelleen
avoimia, mutta umpeenkasvua on tapahtunut laajoilla
alueilla. Vanhat käyttömuodot ovat hävinneet maatalouden menetelmien kehityttyä ja käytäntöjen muututtua ja
siten vanhastaan tärkeät tulvaniityt ja laitumet ovat käyneet turhiksi maatalousnäkökulmasta katsoen.

Tulvaniityt ja
muut perinnebiotoopit
Luonnontilaisissa joissa kevättulva on elämän perusta.
Tulva tuo mukanaan runsaasti ravinteista eloperäistä
lietettä. Säännöllisesti tulvan alle jäävät niityt ovatkin
luonteeltaan reheväkasvuisia, ja niistä saatiin perinteisesti hyvä talviheinä eläimille. Tulvaniityiksi kutsutaan alueita, joilla tulva kestää niin pitkään, että metsänkasvu tyrehtyy. Tulvaliete kerrostuu maaperään ja
estää myös rahkasammalen kasvun. Erityisesti jokien
suvantokohdissa joen tuoma aines kasautuu laajoiksi
tulvaniittysaariksi ja niemiksi. Myös voimakasvirtaisilla jokiosuuksilla muodostuu tulvaniittyjä, vaikkakin ne
ovat usein kapeita. Luontaiset tulvaniityt ja kosteikot
toimivat ensiluokkaisina veden puhdistusjärjestelminä
niiden sitoessa yläpuolisilta alueilta huuhtoutuneita
ravinteita. Perinteisesti, niittäen tai laiduntaen, hoidettuna ne paitsi keräävät tehokkaasti ravinteet talteen,
ovat myös merkittävä osa kylämaisemaa.

Pajut ja puusto leviävät tulvaniittyjen reunamille, jos niitä ei poisteta.

Tornionjoen asuttamisessa tulvaniityillä on ollut
erittäin tärkeä rooli. Karjalle on saatu heinää ja rehevää laidunmaata jokivarresta, mikä on edesauttanut
ihmisten elinmahdollisuuksia. Nykyään tulvaniityt ovat
jääneet pääosin hyötykäytön ulkopuolelle. Joissain
paikoissa vielä korjataan heinä, mutta taustalla ovat
lähinnä maisemalliset eivätkä niinkään karjataloudelliset syyt. Tulvaniittyjen kaltaiset perinnebiotoopit ovat
usein pensoittuneet ja sitä myötä niiden kasvillisuus
taantunut. Monet perinteiset käyttömuodot ovat jääneet pensoittumisen takia unholaan, kun jokivarteen
ei enää pääse tiuhan pajukon takia.
Perinnebiotooppeja ovat tulvaniittyjen lisäksi mm.
muunlaiset niityt, laitumet ja haat. Perinnebiotoopeille
on tyypillistä ravinteiden vähyys, mikä saa aikaan runsaslajisen kasviyhteisön. Kun perinteinen maankäyttö
loppuu, rehevillä niityillä kastikat ja sarat syrjäyttävät
muut lajit ja lajisto yksipuolistuu. Alueiden hoitaminen

perinteisillä menetelmillä edistää lajirikkauden elpymistä. Osa lajeista säilyy maaperän siemenpankissa
vuosikymmeniä ja laidunnuksen tai niiton alkaessa siemenet voivat jälleen itää. Eläimet syövät tilaa valtaavat
reheväkasvuiset lajit, jolloin vaatimattomammat ja arvokkaat kasvilajit saavat paremmat elinolosuhteet.
Perinnebiotooppien hoidossa tärkeintä on muistaa käänteinen ravinnetalous, eli niitylle tai laitumelle
tulee viedä vähemmän ravinteita kuin sieltä otetaan.
Ravinteet viedään pois niittoheinän mukana tai ne
kuluvat laiduntavien eläinten elintoimintoihin. Tärkeää
on, ettei karjalle viedä lisärehua. Laidunnuspaine tulisi mitoittaa niin, että karja pystyy elämään laitumelta
löytyvällä ravinnolla. Jos karja saa lisärehua, muualta tulevat ravinteet kulkeutuvat alueelle ja aiheuttavat
rehevöitymistä ja lajiston muuttumista. Laidunpaineen
oikea mitoitus vaatii viljelijältä paneutumista ja asiantuntemusta.

Nautakarja on tehokas maisemanhoitaja.
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Eliöstö
Kasvillisuus
Kasvimaantieteellisesti suunnittelualue kuuluu keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen. Sitä luonnehtii rehevä
jokilaakso, jonka kasvillisuus on vuosisatojen aikana
muokkautunut myös ihmistoiminnan seurauksena.
Niin Tornion- kuin Tengeliönjokien varsilla on niitetty
heinää ja raivattu alueita niitto- ja laidunkäyttöön.
Tornionjokilaakson erikoisuus on valtakunnallisesti
uhanalaiseksi luokiteltu jokipaju (Salix triandra), jonka levinneisyysalueen pääpaino on nimenomaan Tornionjoella. Yksittäisiä havaintoja on muualtakin Suomesta, mutta
jokipaju on hävinnyt monesta paikasta viimeisten vuosikymmenten aikana. Jokipajua kasvaa yleisesti suunnittelualueella, lähinnä saarilla ja rannoilla. Parilla kohteella
havaittiin siperiansinivalvattia (Lactuca sibirica). Sen levinneisyys painottuu Lappiin ja toisaalta Itä-Suomeen. Siperiansinivalvatti on melko harvinainen ja se viihtyy kosteilla puronvarsilla ja rantaniityillä. Sopulinsaraa (Carex
macloviana) tavataan Suomessa ainoastaan TornionMuonionjoella.
Monet lajit ovat riippuvaisia hoidetusta ympäristöstä ja ne ovat taantuneet perinteisen niitto- ja
laidunkäytön loputtua. Heinät, mesiangervo ja maitohorsma valtaavat alaa ja jättävät vähän elintilaa
matalammille lajeille. Perinteisiä niittylajeja ovat
mm. ketosilmäruoho (Euphrasia stricta), mesimarja
(Rubus arcticus), rantatädyke (Veronica longifolia)
ja ängelmät (Thalictrum sp.). Tulvaniityt ovat usein
vyöhykkeisiä. Suunnittelualueen vesikasveja ovat
mm. ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica), vesirutto (Elodea canadensis) ja lumme (Nymphaea
alba). Aivan rannan tuntumassa kasvaa monin paikoin järvikortetta (Equisetum fluviatile) ja sen yläpuolella suursaroja (Carex sp.). Ruokohelpi (Phalaris

Kimalainen ruokailemassa rantatädykkeellä, joka on huomionarvoinen perinnebiotoppien laji.

arundinacea) kasvaa paikoitellen tiheinä juotteina tai
vyöhykkeinä. Myös kastikat (Calamagrostis sp.) viihtyvät kosteilla tulvaniityillä.
Osa niittyjen lajeista on siirtynyt kyläteiden ja peltojen pientareille alkuperäisten kasvupaikkojen muuttuessa tai umpeutuessa. Myös näitä ympäristöjä kannattaa hoitaa, sillä matalakasvuiset runsaskukkaiset
pientareet ovat osa kaunista kylämaisemaa ja niillä on
suuri merkitys myös monille hyönteislajeille. Kissankellot, päivänkakkarat, apilat, virnat ja kärsämöt tarjoavat ravintoa perhosille, pistiäisille, kovakuoriaisille ja
monille muille pienille siivekkäille.

Linnut

Siperiansinivalvatti.

10

Erityisesti tulvivat pellot, niityt ja aikaisin sulavat rehevät lahdelmat tarjoavat runsaasti ravintoa ja levähdyspaikkoja linnuille. Joutsenet, hanhet ja sorsalinnut
ruokailevat pelloilla ennen kuin katoavat kauemmas
suoaukeille pesimään. Aikaisin sulavilla pelloilla on suuri merkitys muuttomatkan uuvuttamille linnuille, kun ne
tarvitsevat runsaasti ravintoa pesintää varten. Suunnittelualueella on havaittu noin sata lintulajia, joista vajaa 50 lajia on varmoja pesijöitä. Tyypillisiä lajeja ovat
monet vesilinnut, kuten sorsat ja kahlaajat. Haapana,
(Anas penelope) sinisorsa (Anas platyrhynchos),

Lintujen suosimilla kosteikkopaikoilla on matala vesi, suojaisia pesimäpaikkoja ja runsaasti
ravintoa.

tavi (Anas crecca) ja telkkä (Bucephala clangula)
ovat tavallisimpia lajeja. Punajalkaviklo (Tringa
totanus), rantasipi (Actitis hypoleucos) ja liro (Tringa
glareola) kuuluvat alueen joki- ja järvimaisemiin.
Pohjoiseen painottuneita lajeja ovat mm. järripeippo
(Fringilla montifringilla) ja lapinpöllö (Strix nebulosa).
Tornionjoella on lukuisia putaita ja kosteikkopaikkoja,
jotka tarjoavat hyviä suojapaikkoja muuttajille. Sorsalinnut jäävät mielellään pesimään kosteikkoja ympäröiville matalakasvuisille rantaniityille. Ne kuitenkin välttävät
pensaikkojen valtaamia sulkeutuneita alueita. Suunnittelualueella on monia tulvaniittyjä, joiden hoidolla on
suuri merkitys sorsalintujen pesintämenestykselle.
Monet maatalousympäristöissä viihtyvistä linnuista
ovat täysin riippuvaisia maiseman avoimuudesta ja
kulttuuriympäristön tarjoamista ruokailu- ja pesimispaikoista. Pienet kolopesijät, kuten tiaiset, tarvitsevat
lahoja pystypuita, joihin kaivaa pesäkoloja. Lantakasoilla ruokaileva kottarainen (Sturnus vulgaris) on
harvinaistunut ulkona laiduntavan karjan vähenemisen myötä. Hoidetusta kulttuurimaisemasta hyötyvät
myös mm. pensastasku (Saxicola rubetra), tuulihaukka (Falco tinnunculus), töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus), kiuru (Alauda arvensis) ja keltasirkku (Emberiza citrinella). Pääskyset ovat edelleen varsin yleisiä
suunnittelualueella, ja esimerkiksi törmäpääskyille
(Riparia riparia) löytyy edelleen sopivia pesäpaikkoja
tulvaveden syövyttämistä rantapenkoista.

erilaisten perinnebiotooppien lajeja. Useimmat tavallisistakin päiväperhosista ovat riippuvaisia avoimista tai
puoliavoimista lämpimistä niityistä, joilla kasvaa jotakin lajille tyypillistä ravintokasvia. Rantatädyke, apilat,
metsäkurjenpolvi, nurmitatar ja orvokit ovat esimerkkejä tärkeimmistä. Suunnittelualueella havaittiin melko runsaasti perhosia.
Yleisimpiä perhoslajeja suunnittelualueella olivat
metsänokiperhonen (Erebia ligea) ja sinisiivet. Huhtasinisiipi (Plebeius nicias) havaittiin alueella yhdeltä
kohteelta. Sen levinneisyysalue on laikuittainen painottuen Itä- ja Keski-Suomeen. Laji on taantunut ja
Ylitornion korkeudella havainto on poikkeuksellinen.
Loistokultasiipi (Lycaena virgauraea) on levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla ja sitä havaittiin useammalta
niityltä. Angervohopeatäplä (Brenthis ino) on yleinen
Etelä- ja Keski-Suomessa ja sitä tavataan harvinaisempana Etelä-Lapissa.
Kimalaisia ja muita pölyttäjiä oli niityillä runsaasti kukkivien kasvien houkuttelemina. Kasvien lajirunsaus on hyödyksi tarjoamalla ravintoa monille

Hyönteiset
Tulvaniityt ja muut perinnebiotoopit, peltojen reunukset ja avoimet saarekkeet ovat tärkeitä monille hyönteislajeille. Yli puolet uhanalaisista päiväperhosista on

Loistokultasiipi on Ylitorniolla levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla.
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Katajat ja harva puusto kertovat vanhasta laidunkäytöstä.

hyönteislajeille, joista osa on hyvinkin erilaistuneita
tiettyihin ravintokasveihin. Niin linnut kuin hyönteisetkin pitävät pienipiirteisistä ja vaihtelevista elinympäristöistä. Perinnebiotooppeja, LUMO-kohteita ja
kylämaisemaa hoidettaessa monipuoliset hoitotavat
ovat valttia. Hyönteisistä monet vaativat paahteista
ympäristöä. Tehokas laidunnus pitää kasvillisuutta
matalana ja luo paikoin jopa paljaan maan laikkuja
hiekkapohjaisille niityille. Tästä hyötyvät esimerkiksi
maamehiläiset ja kovakuoriaisista toukohärät. Laitumista hyötyvät lantakuoriaiset, jotka puolestaan ovat
esimerkiksi kottaraisten herkkua. Kovakuoriaisista
monet lajit vaativat avoimen paahteisen elinympäristön lisäksi myös lahoavaa puuainesta selviytyäkseen. Maisemaa hoidettaessa on siis perusteltua
raivata komeiden paksurunkoisten maisemapuiden
ja lahopökkelöiden ympäristöä reilulla kädellä. Toisaalta kannattaa myös paksurunkoisempia pajuja
jättää pystyyn johonkin kulmaan niittyä, sillä niilläkin
on oma erityinen lajistonsa.

Avoimet rannat yhdessä vanhojen rakennusten kanssa luovat kauniita maisemakokonaisuuksia.
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Maan käyttö
Pohjoiset alueet olivat ennen pysyvää asutusta tärkeitä riistamaita. Tornionjokilaaksoon ihmisiä houkuttelivat luonnollisesti runsaat kalavedet. Lohen- ja
peuranpyynti sekä muu eränkäynti olivat merkittäviä
keinoja hankkia elanto. Esihistoriallisesta ajasta on
jäänyt todisteita maastoon. Suunnittelualueelta tai
sen välittömästä läheisyydestä on löydetty kivikautisia asuinpaikkoja, louhoksia ja rakkakuoppia. Löydöt
keskittyvät vaaroille ja niiden läheisyyteen Himovaarassa, Aavasaksalla, Ainiovaarassa ja Palovaarassa.
Talonpoikaisasutus levisi pohjoiseen jokivarsia pitkin
ja Ylitorniokin kuuluu ensimmäisiin alueisiin, joihin etelästä käsin on vaellettu. Tornionjokilaakso on hyvin viljavaa ja siksi sopivaa myös viljan viljelyyn. Alueella lienee
aloitettu viljely samoihin aikoihin kuin Etelä-Suomen jokilaaksoissa eli huomattavasti aiemmin kuin muualla La-

pissa. Ylitorniolta on siitepölyajoituksen perusteella olemassa todisteita viljan viljelystä varhaispronssikaudella
eli noin 1000 vuotta eaa. Pysyvää asutusta lienee ollut
jo 1000-luvulta saakka ja keskiajalla Tornionjokilaakson
asutus keskittyi nimenomaan Ylitornion tienoille.
1600-luvulta lähtien karjataloudella ja lampaankasvatuksella on ollut suuri merkitys Tornionjokilaaksossa.
Ne tuottivat myyntiin voita, juustoa ja taljoja. Lohestus
oli edelleen merkittävä elinkeino. Tornionjokilaaksossa
lasketaan olleen 1600-luvun lopulla reilut 750 taloa.
Asutus työntyi vähitellen pohjoiseen päin kohti Muonionjokea, ja kun karjatalous alkoi kehittyä, tulvaniittyjen anti tuli tehokkaasti käyttöön. Niillä oli oleellinen
merkitys sille, että alueella ylipäätään pystyttiin asumaan pysyvästi. Heinää tehtiin kaikkein vaikeimmistakin paikoista pakon sanelemana. Tämän toiminnan
myötä syntyivät avoimet rantamaisemat, jotka ylläpitävät rikasta kasvi- ja eläinlajistoa. Ihminen on muokannut jokivarsia siis jo vuosisatoja ja luonut monimuotoisia elinympäristöjä. Vasta 1900-luvun puolivälin jälkeen
alkoi kehitys, jonka seurauksena luonnonniityt jäivät
vaille käyttöä. Perinteisten käyttömuotojen hiivuttua alkoi niittyjen ja laidunten umpeenkasvu, jonka seurauksena moni laji on vaarassa taantua tai hävitä.
Länsi-Lapin ensimmäinen maantie rakennettiin
Torniosta Ylitornion Alkkulaan vuonna 1829. Rautatie
rakennettiin etelän suunnasta Kaulinrantaan asti noin
sata vuotta myöhemmin, vuonna 1928. Ennen näitä
rakennustöitä kuljettiin kinttupolkuja pitkin ja erityisesti
veneellä vesistöverkostoa hyväksi käyttäen.
Tornionjoella ja sen sivuvesistöissä harjoitettiin tukinuittoa 1800-luvun lopulta lähtien, jolloin mm. Tornioon perustettiin saha. Tukkeja kuljetettiin Tornionjoessa irtouittona, parhaimmillaan miljoonia sahatukkeja vuosittain. Tukinuitto oli laajimmillaan 1950-luvulla,

jonka jälkeen maakuljetus alkoi vähentää uiton tarpeellisuutta. Metsätalous oli tärkeä työnantaja maatalouden ohella ja se toi vaurautta alueelle.
Nykyään Ylitorniolla on toistakymmentä naudanlihan
tuotantoon keskittynyttä maatilaa, muutama lammastila ja yksi kanala. Maitoa tuotetaan runsaat yhdeksän
miljoonaa litraa. Rehun- ja viljan viljelyä on suunnittelualueella monin paikoin, erityisesti Kaulinrannan, Kuivakankaan ja Purasenvaaran alueilla sekä keskustan
eteläpuolella Nuotionrannassa ja Vuopionrannassa.

Maiseman- ja luonnonhoidon
haasteet
Suunnittelualueen kylien ympäristössä on runsaasti entisiä pelto- ja laidunmaita, jotka ovat pensoittuneet perinteisen maanviljelykulttuurin hiipumisen myötä. Niittokoneiden koon kasvaessa ovat vaikeimmin viljeltävät,
alavat ja kiviset rantapellot jääneet vähitellen maatalouskäytön ulkopuolelle. Kun laiduneläinten määrä on pienentynyt ja sisäruokinta yleistynyt, ovat vanhat tulvaniityt
ja hakamaat jokivarsilla monin paikoin kasvamassa tai jo
kasvaneet umpeen. Viljeltyjenkin peltojen reunamille, jokitörmien päälle, on usein kasvanut nauhamaisia puu- ja
pensasvyöhykkeitä, jotka sulkevat jokimaiseman.
Jokivarresta ja lähikylistä löytyy maatiloja, jotka etsivät aktiivisesti uusia laidun- ja peltoalueita.
Lisäksi rekisteröidyt yhdistykset voivat hoitaa kylämaisemia maatalouden erityistukirahoituksella.
Viljelymaisemien hoidon ohella myös vanhan rakennuskannan vaalimisella ja uudisrakentamisen
sovittamisella nykyisiin kylämiljöihin on merkittävä vaikutus alueen maisemakuvan kehityksessä.

Kesän 2013 aikana lampaita tuotiin monelle suunnittelualueen kohteelle maisemanhoitotöihin.
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3 Menetelmät

Ohjausryhmä

Aiemmat suunnitelmat ja
Tornion-Tengeliönjoen valinta
suunnittelukohteeksi

Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun ohjausryhmään kuuluivat Marjut Kokko, Pekka Herva,
Taina Kojola ja Osmo Saloniemi (Lapin ELY-keskus),
Kaija Kinnunen (MTK-Lappi), Ari Alapoikela ja Harri
Katainen (Ylitornion kunta), Simo Alaruikka (ProAgria
Lappi) ja Mikko Koivisto (MTK-Ylitornio).

LUMO-yleissuunnittelu on valtakunnallinen hankekokonaisuus, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
Lapin ympäristökeskuksessa suunnitelmia on aiemmin
tehty Ylitornion Kainuunkylään ja Pekanpäähän, Sallan
Kelloselkään, Aatsinkiin ja Saijaan, Kemijärven Juujärvelle ja Luusuaan, Kemijoen jokivarsikyliin, Tornion- ja
Simojokivarteen sekä Tervolaan. Lapin ELY-keskuksen
koolle kutsuma maakunnallinen ohjausryhmä valitsi
vuonna 2013 suunnittelualueeksi Tornionjoen Ylitornion keskustan molemmin puolin sekä Tengeliönjoen
alajuoksun. Alueen valintaa uudeksi suunnittelualueeksi tukivat jokivarren maisemalliset arvot, alueen
lukuisat perinnebiotoopit ja erityistukisopimusten lukumäärä. Alueella on lukuisia kohteita, jotka on luokiteltu
paikallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi. Tornionjoki
aina Torniosta suunnitelma-alueen pohjoispäähän lukuun ottamatta Ylitornion keskustan aluetta sekä Tengeliönjoen alajuoksu on luokiteltu valtakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi. Lisäksi Aavasaksa ja
Nuotionrannalta suunnittelualueen eteläpuolelle Pekanpäähän ulottuva alue kuuluvat valtakunnallisesti
merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Tämä suunnitelma täydentää maisema-alueen LUMOsuunnitelmien ketjua Torniosta pohjoiseen.

Pahtasaaressa on kaksi vanhaa pyykkiä, joilla on osoitettu saaren kuuluvan Suomelle.
Kuvassa uudempi pyykki.
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Yhteistyö ja vuorovaikutteinen
suunnittelu
Suunnittelutyö käynnistyi infotilaisuudella Ylitorniolla
16.7.2013. Kävijöiden kanssa käytiin läpi hankkeen perusteita, kirjattiin muistiin paikallisten ehdottamia hoitokohteita sekä keskusteltiin muista maankäyttöön liittyvistä aiheista. Infotilaisuudesta tiedotettiin paikallislehdessä,
Lapin ELY-keskuksen nettisivuilla sekä Lapin Radiossa.
Kylä-yhdistyksiä ja alueen viljelijöitä tiedotettiin LUMOsuunnittelusta ja infotilaisuudesta kirjeitse. Infopäivän
aikana hankkeesta kerrottiin yhteensä noin 30 henkilölle, minkä lisäksi paikallislehti esitteli LUMO-suunnittelua
seuraavan viikon numerossaan. Maastotöiden yhteydessä asukkaiden kanssa keskusteltiin inventoitavien alueiden maankäytön historiasta ja nykyisistä hoitomahdollisuuksista. Samalla käytiin läpi rahoitusmahdollisuuksia.
Valmis raportti esitellään Ylitorniolla avoimessa yleisötilaisuudessa kaikille maisemanhoidosta kiinnostuneille.

Maastotyöt
Ennen maastotöitä suunnittelija kiersi alueella yleiskuvan saamiseksi. Esiselvityskartta laadittiin alueelta aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella. Karttaan
merkittiin uhanalaisten lajien esiintymät, Natura2000
-alueet, kiinteät muinaisjäännökset, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokitellut ympäristöt sekä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.
Maastotyöt teki biologi Anu Hjelt heinä-elokuussa
2013. Maastossa tarkastettavat kohteet valittiin karttatarkastelun, maastohavaintojen ja kyläläisten vinkkien
perusteella. Lisäksi Lapin perinnemaisemat -julkaisussa (Kalpio ja Bergman 1999) mainitut kohteet käytiin
tarkastamassa maastossa. Maastotyöt pyrittiin kohdentamaan jokivarsiin. Koska maastokauden aikana ei
pystytty aivan kattavasti tarkastelemaan koko aluetta,
suunnittelualueella ja sen ulkopuolella on vielä arvokkaita kohteita, joiden kunnostaminen on tärkeää ja joiden hoitoon voi hakea erityistukia.

Kohteiden luokittelu
Yleissuunnitelman kohteet on luokiteltu kasvillisuuden, maisematekijöiden ja nykyisen tai aiemman
maankäytön mukaan erilaisiin elinympäristötyyppeihin. Kohteista on laadittu lyhyt yleiskuvaus, jossa kuvataan niiden tärkeimmät piirteet ja luonnehditaan
kasvilajistoa. Täydellistä kasvillisuusinventointia ei
siis ole tehty, vaan huomiota kiinnitettiin pääasiassa
niihin niittykasvilajeihin, jotka kuvaavat kohteen laidunhistoriaa. Uhanalaiset (Rassi et al.) ja huomionarvoiset (Pykälä et al. 1994) lajit ovat tekstissä kursiivilla. Kullekin kohteelle on annettu lisäksi hoitosuosituksia.

Kapea pudas erottaa saaren mantereesta. Kuva Maijalanrannasta, joka on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi.

Perinnebiotoopeiksi on luokiteltu alueet, joiden historiasta ja/tai kasvillisuudesta voidaan suoraan päätellä niiden olleen joskus perinteisen maankäytön eli niiton tai laidunnuksen piirissä. Alueet ovat nykyisiä
tai entisiä niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Luokittelussa on huomioitu erityisesti huomionarvoisten
kasvilajien esiintyminen kohteella.
Muut LUMO-kohteet ovat pääasiassa vanhoja peltoja, joiden viljelykäyttö on loppunut, ja jotka ovat maisemallisten ja luonnonarvojensa puolesta syytä ottaa hoidon piiriin. Metsäsaarekkeet ovat pelloilla sijaitsevia
saarekkeita, joilla on merkitystä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä.
Monivaikutteisilla kosteikoilla tarkoitetaan kosteikkoja, jotka perustetaan yleensä patoamalla. Niiden tarkoituksena on vähentää yläpuoliselta valuma-alueelta kulkeutuvien ravinteiden ja lietteen määrää vesistöissä. Ne myös lisäävät luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla linnustolle ruokailu- ja levähdyspaikkoja. Suunnitelmassa esitetyt kosteikot ovat ehdotuksia siitä, mihin voisi erityistukien avulla rakentaa tai kunnostaa
vesistöjä suojelevia kosteikkoja. Kosteikkoihin voi rakentaa myös laskeutusaltaita, joihin liete kerääntyy.
Lintukosteikot ovat linnuston kannalta arvokkaita kohteita. Ne toimivat lintujen pesimäalueina sekä muutonaikaisina levähdys- ja ruokailualueina. Lintukosteikot ovat luontaisia olemassa olevia kosteikko- tai muita
paikkoja, jotka eivät vaadi perustamista.
Suojavyöhykkeet ovat vähintään keskimäärin 15 metriä leveitä, hoidettuja alueita pellon ja vesistön välissä, joiden tarkoituksena on suojella vesistöjä ravinnekuormitukselta. Niiden sijoittamisesta kalteville paikoille on eniten
hyötyä. Karttoihin merkityt suojavyöhykkeet ovat ehdotuksia paikoista, joihin niitä voisi mahdollisesti sijoittaa.
Arvokkaimmat kohteet on merkitty kohdekuvauksiin tähtisymbolilla (*). Nämä ovat kohteita, joissa laidun- tai
niittohistoria on katkeamaton tai lähes katkeamaton, ja/tai joissa on useita uhanalaisia tai perinnebiotooppien huomionarvoisia lajeja tai jotka on luokiteltu arvokkaiksi perinnemaisemiksi.
Kohteet on esitelty suunnitelmassa sekä sanallisesti että kartalla. Kartan numero viittaa tekstin kohdekuvaukseen hoitosuosituksineen. Lintukosteikkoja ja suojavyöhykkeitä ei ole numeroitu. Karttarajaukset
ovat yleispiirteisiä ja alueet on syytä rajata tarkemmin erityistukihakemuksen yhteydessä. Mikäli kohde
kunnostetaan esimerkiksi laitumeksi, voidaan alueen rajausta muuttaa hoidon kannalta järkeväksi. Hoitosuositukset ja kohderajaukset eivät noudata tilarajoja. Maatalouden ympäristötuen erityisympäristötuessa
maa-alueita voidaan vuokrata. Tällöin usein pieninä palasina olevat niittykuviot voidaan yhdistää sopivaksi
erityistukialueeksi.
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Kartta 1. Yleissuunnittelualue ja tarkempien kohdekarttojen sijainti.

Pahtasaaren rannassa on kaunis kallioketo,
jossa on aikoinaan pidetty lampaita.
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4 Kohdekuvaukset ja hoitosuositukset
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laheinä, kultapiisku, siankärsämö, rölli, jouhivihvilä,
ketosilmäruoho, ängelmä ja rantanätkelmä. Tulvaniityllä kasvillisuus on rehevämpää ja siellä kasvaa
saroja, rantatädykettä, ruokohelpiä, kurjenjalkaa,
rantakukkaa, luhtavuohennokkaa, luhtamataraa,
rohtovirmajuurta, kulleroa, isolaukkua, siniheinää ja
mesiangervoa. Saaren yllä havaittiin tuulihaukka.
Hoitosuositus: laiduntamalla ja poistamalla puuntaimet kalliolta saadaan kalliokedon laatua parannettua ja kalliokedoille tyypillistä lajistoa suosittua.

2. Kauvosaari,
perinnebiotooppi (2,1 ha)

Kartta 2. Kohteet 1. Pahtasaari, 2. Kauvosaari ja 3. Maatunut.

1. Pahtasaari,
perinnebiotooppi (0,2 ha)*
Pahtasaari on pääosin Oxalis-Myrtillus-tyypin havumetsää kasvava saari varsinaisen suunnittelualueen
pohjoispuolella. Saarella on laiduntanut lampaita ja
se on suosittu kesäpäivien viettopaikka. Saarella on
kaksi vanhaa kivipyykkiä, joilla on osoitettu saaren
kuuluminen Suomelle. Saaren eteläkärjessä on pienialainen kallioketo, jonka laatu on hieman heikentynyt männyn- ja koivuntaimien kasvun takia. Keto
on pääosin kuitenkin vielä avoin ja siihen liittyy lähempänä rantaa sijaitseva tulvaniitty. Tulva nousee
myös kalliolle lähes metsänrajaan asti. Kalliolla kasvaa mm. kissankäpälä, kanerva, hiirenvirna, ahosuo-

Kauvosaaressa on laiduntanut niin lehmiä, lampaita kuin hevosiakin ja siellä on tehty laajoilla alueilla
heinää. Perinteiset käyttömuodot ovat loppuneet pääosin 1960-luvulla, mutta vielä 2000-luvun alussa on
pieneltä alalta niitetty heinää. Myös ohraa on viljelty
aikoinaan. Suurin osa niityistä on nyt metsittynyt, ainoastaan viimeksi käytössä ollut alue on suhteellisen
avointa ja niittymäistä. Niityltä havaittiin mm. rantatädyke, ängelmä, siankärsämö, vadelma, timotei, huopaohdake, kullero, koiranputki, mesiangervo, luhtamatara, ketosilmäruoho, niittysuolaheinä, nurmilauha
ja isolaukku. Niityn yllä lenteli verkkoperhonen. Rantoja kiertää tulvaniitty, jossa kasvaa mm. ranta-alpi,
siniheinä, kurjenjalka, saroja, rentukka, rantakukka,
järvikorte, rantanätkelmä, luhtakuusio ja jouhivihvilä.
Hoitosuositus: viimeisen niityn avoimena pitämiseksi on syytä raivata pensaita. Maisemapuita voi jättää elävöittämään maisemaa. Niitty säilyy avoimena
niittämällä tai laiduntamalla.

3. Maatunut,
perinnebiotooppi (1,5 ha)

Kauvosaaren rantaa siniheinineen.

Maatunut on pieni tulvaniittysaari aivan mantereen tuntumassa. Tulva pitää saaren avoimena, mutta muutamia pajuja on silti päässyt juurtumaan. Saari on saraja kastikkavaltainen. Muita lajeja ovat mm. nurmilauha,
rantatädyke, huopaohdake, hevonhierakka, karhunputki ja mesiangervo. Saaren tuntumassa tapaa pysähtyä
muuttomatkoilla jopa satoja joutsenia. Rantavesi on
matalaa ja luo oivan ruokailupaikan monille vesilinnuille.
Hoitosuositus: tulvan ansiosta saari pysyy avoimena, joten erityisiä hoitotoimenpiteitä ei tarvita.
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Kartta 3. Kohteet 4. Kuussaari, 5. Marjosaaren pohjoisranta, 6. Rova, 7. Keisu, 8. Marjosaari, 9. Putaanvainio, 10. Mäkimaa,
11. Rantakylä, 12. Rantakylä, 13. Vanhatalo ja 14. Antinmaa.

4. Kuussaari,
perinnebiotooppi (4,5 ha)

5. Marjosaaren pohjoisranta,
perinnebiotooppi (3,3 ha)

Kuussaaressa on aikoinaan laiduntanut lehmiä ja sieltä on tehty heinää. Saari on ollut täysin avointa niittyä ja laidunta mutta tätä nykyä valtaosa saaresta on
metsittynyt. Saaren länsireuna on edelleen avointa
tulvaniittyä. Rannassa kasvaa järvikorte ja muuten
niitty on suursara- ja kastikkavaltainen; mesiangervoa
ja rantatädykettä kasvaa myös. Saaren eteläkärjessä
on linnuille sopiva kosteikko ruokailu- ja levähtämispaikaksi.
Hoitosuositus: tulvaniityn auki pitämiseksi on hyvä poistaa pajukkoa ja muuta puustoa, mikäli ne alkavat levitä niitylle.

Marjosaaren pohjoisrantaa kiertää lähes katkeamattomana nauhana tulvaniitty. Ainoastaan venevalkamat ja mökkirannat katkaisevat niityn paikoin. Ranta on pääosin avoin, mutta pajua, tuomea ja koivua
kasvaa rantavyöhykkeen yläpuolella. Osaa rannasta
raivataan asukkaiden toimesta ja aikoinaan rannassa
ovat laiduntaneet lampaat. Lajistossa on mm. saroja,
kastikoita, mesiangervo, rantatädyke, ruokohelpi, rantaminttu, rölli, suo-orvokki, ranta-alpi, rantaluhtalitukka, rantanätkelmä, hietapitkäpalko, rohtovirmajuuri,
terttualpi ja kurjenjalka.
Hoitosuositus: pensaiden raivaus tulvaniityn umpeen kasvamisen ehkäisemiseksi olisi suositeltavaa.
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6. Rova,
muu LUMO-kohde (0,8 ha)
Rovan talon niitty Marjosaaressa on ollut aikoinaan laitumena, mutta niittylajisto on lähestulkoon kadonnut
kohteelta. Kastikat dominoivat kohdetta ja ne ovat jättäneet melkein kaiken muun lajiston varjoonsa. Kastikoiden seassa kasvaa joitain maitohorsmia, nokkosia
ja koiranputkia sekä ainoastaan yksittäisiä rantatädykkeitä, hiirenvirnoja ja niittynätkelmiä. Kohde on pääosin
avoin, mutta muutamia koivuntaimia ja pajuja on jo alkanut kasvaa. Kohde voidaan lukea LUMO-kohteeksi
vasta, kun sitä on hoidettu lajiston monipuolistamiseksi.
Hoitosuositus: kohdetta olisi suositeltavaa niittää
tai laiduntaa maisemallisista syistä sekä kasvilajiston
monipuolistamiseksi.

7. Keisu,
perinnebiotooppi (1,1 ha)
Keisun talon rannassa kauniilla paikalla Marjosaareen
saapuessa on raivaamalla auki pidetty tulvaniitty. Rannassa on aikoinaan laiduntanut lehmiä ja muita eläimiä
ja asukkaat aikovat hankkia kesäksi 2014 lampaita pitämään niittyä auki. Rannassa kasvaa joitain pajuja ja
katajia ja ruokohelpi, sarat ja kastikat luonnehtivat rantavyöhykettä. Muita lajeja ovat mm. ängelmät, rantatädyke, kultapiisku, metsäkurjenpolvi, pietaryrtti, ruusu,
kiurunkannus, koiran- ja karhunputki ja isolaukku.

Hoitosuositus: jo aloitettu raivaaminen sekä aiottu
laiduntaminen ovat parhaita mahdollisia hoitotoimenpiteitä rantaniityn maisemanhoidossa.

8. Marjosaari,
perinnebiotooppi (1,1 ha)
Kohde on vanha tuore suurruohoniitty, jossa kasvaa
mm. metsäkurjenpolvea, maitohorsmaa, piharatamoa, hiirenvirnaa ja apiloita. Niityn takaosa kasvaa
koivua ja pajua.
Hoitosuositus: kohde sopisi erinomaisesti laitumeksi. Pensaiden ja puuntaimien poisto olisi suositeltavaa.

9. Putaanvainio,
perinnebiotooppi (0,7 ha)
Vanha tuore suurruohoniitty on maitohorsman valtaama ja pääosin avoin, vain niityn eteläreunassa kasvaa runsaammin nuoria koivuja. Niittyä kaunistaa
vanhempi koivuryhmä, joka on syytä jättää paikoilleen
maisemapuuksi. Maitohorsman lisäksi niityltä tavattiin
mm. kastikoita, ketosilmäruohoa, hiirenvirnaa, huopaohdaketta, rölliä, rantatädykettä ja koiranputkea sekä
juotteina kasvavaa ruokohelpiä.
Hoitosuositus: taimikon raivaus sekä niitto tai
laidunnus parantaisivat niittylajiston elinmahdollisuuksia.

Kellosinilatva on tavallisesti sininen, mutta myös valkoisia yksilöitä on olemassa. Laji on huomionarvoinen perinnebiotoppien laji.
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10. Mäkimaa,
muu LUMO-kohde (2,2 ha)
Kaulinrannan pohjoisosassa, Kilpisjärventien varrella, on vanha peltolohko, joka on kovin pensoittunut.
Pellolla on kaksi latoa. Kohteella havaittiin mm. mesiangervo, nokkonen, raiheinä, timotei, maitohorsma,
ojakärsämö, niittyleinikki, luhtamatara, rantatädyke,
nurmilauha sekä reunassa, kuivemmissa kohdissa,
ketosilmäruoho, isolaukku, pietaryrtti ja siankärsämö.
Pellolla havaittiin runsaasti heinäsirkkoja ja loistokultasiipi.
Hoitosuositus: pensaiden raivaus ja niitto tai laidunnus lisäisivät lajistorikkautta.

11. Rantakylä,
muu LUMO-kohde (0,6 ha)
Vanha peltolohko on pääosin avoin, mutta joitain paju- ja koivupensaita kasvaa jo kohteella. Lajeina ovat
mm. koiranputki, kastikat, maitohorsma, pietaryrtti,
raiheinä ja siankärsämö sekä pellon reunoilla rantatädyke ja metsäkurjenpolvi.
Hoitosuositus: niitto tai laidunnus sekä pensaiden
raivaus lisäisivät lajistorikkautta.

12. Rantakylä,
kosteikko ja perinnebiotooppi
Rantakylän peltojen keskellä sijaitsee osin soistunut
painanne, jonka läpi kulkee leveähkö oja. Se on syvimmillään alueen pohjoisosassa, noin kolme metriä.
Soistuneen alueen itäpuolella on vanha niitty ja pieni
suo. Ojanvarsi on pajuttunut lähes läpipääsemättömäksi. Paikoin painanne on avoimempaa suomaista
ympäristöä. Alueen pohjoisosan pellonreunassa on
koivikkoinen alue. Jäljistä ja kasvillisuudesta päätellen koko kosteikkoaluetta ja koivikkoa on käytetty
aikoinaan laitumena. Etelässä aluetta rajaa viljelytie, jonka ali oja jatkaa kohti Ruuttikurua ja edelleen
Tornionjokea. Kosteikko on noin 1–2 metriä ympäröivää aluetta, eli peltoja ja niittyä, alempana. Pohjoisessa painanne nousee hitaasti lähemmäs pellon
tasoa ja tämä osa laitumesta tulisikin jättää perustettavan kosteikon ulkopuolelle peltojen vettymisen
estämiseksi. Suomaisen painanteen ja niityn välillä
kasvaa vankkaa koivuvaltaista sekametsää, samoin
kuin niityn ja suon välillä. Edelleen suon itäpuolella sijaitseva pelto on useita metrejä korkeammalla
kuin suo. Niitty on noin kaksi metriä ojan yläpuolella
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ja sieltä maastonmuoto laskee vähitellen kohti ojaa,
jonka itäreunalla kasvava metsä on enää noin metrin
ojan yläpuolella.
Kosteikon kasvillisuus vaihtelee mosaiikkimaisesti.
Painanteesta havaittiin mm. mesiangervo, rantatädyke, maitohorsma, koiranputki, metsäkurjenpolvi, nurmilauha, ängelmä, paimenmatara, mustaviinimarja
ja mesimarja. Tien laidassa kasvaa ketosilmäruoho,
oja- ja siankärsämö, isolaukku sekä apiloita. Soistuneella osuudella kasvaa mm. kurjenjalka, ahomatara, saroja, terttualpi, luhtavuohennokka, luhtavilla, hevonhierakka, järvikorte, rentukka, suohorsma,
kastikoita, myrkkykeiso sekä ojassa suovehka. Kuivemmilla metsäisillä paikoilla kasvaa pääpuulajina
koivua, mutta myös haapaa, pajuja ja katajaa. Heinäisellä niityllä kasvaa mm. vadelmaa, rohtovirmajuurta,
metsäkurjenpolvea, maitohorsmaa, nurmilauhaa ja
rantatädykettä. Hirvet ovat käyneet syömässä ahkerasti puuntaimia.
Kosteikkoa perustettaessa vedenpinnan alapuolelle
jäävä sekä muu tarpeelliseksi katsottava puusto tulee
raivata. Vedennoston osalta on tarkkailtava, ettei sitä
nosteta liian korkealle erityisesti pohjoisosan laitumen
ja pellon osalta. Suo sijaitsee pienessä painanteessa, joten on aiheellista tutkia perusteellisesti, ettei vesi
nouse suolle. Kosteikon viereinen niitty voidaan sisällyttää kosteikkoon reuna-alueena, mikäli sitä hoidetaan
esimerkiksi laiduntamalla. Pato voidaan sijoittaa alueen eteläpuolisen viljelytien kohdalle, mihin rakennetaan riittävän tukeva pengerrys maatalousajoneuvojen
käyttöön. Kosteikko on mahdollista perustaa enimmillään lähes 300 metriä pitkäksi ja noin 80 metriä leveäksi. Kosteikon perustaminen vaatii aina erillisen, yksityiskohtaisen suunnitelman ja suostumuksen kaikilta
maanomistajilta.

13. Vanhatalo,
muu LUMO-kohde (5,0 ha)
Lehmät laiduntavat kauniilla koivua kasvavalla laitumella, jossa on myös lato. Laitumen takareunalla
on sarainen pudas, jonka takana on käyttämättömämpi laidun. Tähän laitumeen kuuluu koivikkoinen
metsähaka-alue. Edelleen laidunalueiden takana alkaa tuore suurruohoniitty. Niittyä ei voi ojituksen takia lukea perinnebiotoopiksi. Laitumella kasvaa mm.
hevonhierakka, voikukka, apiloita, piharatamo, niittyleinikki, pihatähtimö ja peltosaunio. Taaemmalla
laitumella kasvaa myös juolavehnää ja timoteitä. Niityn kasvillisuuteen kuuluu mm. apiloita, ojakärsämö,

