la on vanha hirsiaitta. Lajistona on mm. rantatädyke,
huopaohdake, nurmilauha, nokkonen, koiranputki,
kastikoita, sinakärsämö, hevonhierakka, hiirenvirna
ja ranta-alpi. Kuivalla reunalla kasvaa myös puna- ja
valkoapilaa.
Hoitosuositus: pajujen raivaamisella ja niittämisellä kohde saataisiin pysymään avoimena ja kauniina. Asuintalojen läheisyyden vuoksi niittäminen
on suositeltavampaa kuin eläinten pitäminen kohteella.

64. Niuron ranta,
perinnebiotooppi (1,3 ha)
Niuron rannasta etelään päin on pitkä tulvaniitty, jonka
kasvillisuus vaihtelee huomattavasti. Niurossa rantaa
on raivattu ja paikalle on rakennettu riukuaitaa. Hakaan on tuotu lampaita laiduntamaan heinäkuussa
2013. Niurossa kasvillisuuteen kuuluu mm. valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltu jokipaju, mesiangervo, maitohorsma, kastikoita, puna- ja valkoapila,
timotei, ojakärsämö, hiirenvirna, isolaukku, ketosilmäruoho, ängelmä ja nurmilauha.
Niurosta etelään päin tulvaniittykasvillisuus jatkuu,
mutta alue on paikoin hyvin puustoinen. Paikoitellen
kasvaa mäntyä, koivua ja pajuja, joiden seasta löytyy
mm. ruokohelpiä, ruusua, kurjenjalkaa, ahomataraa ja
mesimarjaa. Ranta kasvaa monin paikoin joen mataloitumisen takia järvikortetta.
Hoitosuositus: Niuron rannassa maisemaa ja
niittyä hoitavat lampaat, ja laiduntamista on hyvä
jatkaa tulevinakin vuosina. Muualla puuston osittaisella poistamisella sekä pajujen, lukuun ottamatta
jokipajua, raivaamisella saadaan maisemaa avattua
joelle.

65. Uimaranta I,
perinnebiotooppi (0,8 ha)
Uimarannan pohjoispuolella sijaitseva tulvaniitty kasvaa rannassa järvikortetta. Yleisesti lajistossa on mm.
mesiangervo, ängelmä, mesimarja, nurmilauha, rantatädyke, ruokohelpi, jokipaju, kurjenjalka sekä rentukka. Ylempänä rannasta kasvaa pajua ja mäntyä
ja niitty on kuivempi. Tällä vyöhykkeellä kasvaa mm.
pietaryrtti, ahosuolaheinä, kultapiisku, ruusu ja tuomi.
Rantaan on varastoitu roskia.

Mätästävät sarat voivat kasvaa yli metrinkin korkuisiksi.

Hoitosuositus: kohteen raivaaminen pajuista ja
niittäminen avaavat näkymää joelle. Yleisen viihtyvyyden takia on suositeltavaa puhdistaa kohde roskista.

66. Uimaranta II,
perinnebiotooppi (2,1 ha)
Tämä tuore suurruohoniitty sijaitsee Kilpisjärventien ja
uimarannan välissä ja se on hyvin pajuttunut. Paikoin
kasvaa myös koivuja. Mesiangervo on valtalajina;
muita lajeja ovat mm. rantatädyke, kastikat, nurmilauha, ruokohelpi, ja hiirenvirna.
Hoitosuositus: pajujen raivaus ja niittäminen tai
laiduntaminen ovat suositeltavia hoitotoimenpiteitä.
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ahomatara, isolaukku, savijäkkärä, rohtovirmajuuri,
nurmilauha, vadelma, terttualpi, niittyleinikki ja tuomi.
Rannassa kasvaa järvikortetta, kastikoita, saroja ja
ruokohelpiä. Monin paikoin kasvaa koivua ja mäntyä
mutta kohde on aivan pohjoispäätä lukuun ottamatta
suhteellisen avointa niittyä.
Kohteen eteläpäässä sijaitseva lammashaka on
kaunista avointa niittyä, jossa kasvaa siellä täällä koivuja. Niittyä on hoidettu laiduntamisen lisäksi vesomalla puuntaimia. Koivujen lisäksi haassa kasvaa joitain pihlajia, kuusia ja tuomia. Muita lajeja ovat mm.
viinimarja, rölli ja suohorsma. Niitty on nurmilauhavaltainen. Muita kohteella havaittuja lajeja ovat Lymneasuvun kotilot, joita löytyi hyvin runsaasti, sekä herkkutatti.
Hoitosuositus: pajujen sekä tarvittaessa puiden
raivaaminen ja niitto tai laidunnus ovat suositeltavia
hoitotoimenpiteitä. Lammashaka säilyy avoimena,
kun laiduntamista jatketaan tulevinakin vuosina.

68. Säipänkuja, pohjoinen,
perinnebiotooppi (0,5 ha)
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Kartta 15. Kohteet 67. Pappilanranta, 68. Säipänkuja; pohjoinen, 69. Säipänkuja; eteläinen, 70. Pappilan niitty, 71. Varttosaari ja 72. Yli-Vainio.

Säipänkujan pohjoispuolella sijaitseva tuore suurruohoniitty on pääosin pensoittunut ja kohteen reunalla
on romahtanut lato. Valtalajeina ovat mesiangervo,
maitohorsma ja kastikat. Muita lajeja ovat mm. metsäkurjenpolvi, niittyleinikki, ojakärsämö, rantatädyke
ja hiirenvirna. Tien laidassa kasvaa ketosilmäruohoa,
puna- ja valkoapilaa ja isolaukkua.
Hoitosuositus: pensaiden raivaaminen sekä niitto tai laidunnus olisi suositeltavaa maisemallisista ja
kasvistollisista syistä.

67. Pappilanranta,
perinnebiotooppi (15,7 ha)*

69. Säipänkuja, eteläinen,
perinnebiotooppi (0,9 ha)

Kohde on noin kilometrin pituinen tulvaniitty ja tuore
suurruohoniitty, jossa kasvillisuus vaihtelee huomattavasti. Kohteen pohjoispää on pahoin pajuttunut ja
aivan eteläpäässä on lammashaka. Alueen keskivaiheilla on vanha hyväkuntoinen lato, jossa on uusi katto. Rantaan on jäänyt vanhoja katiskoja ym. roskaa.
Laiduntamattomilla alueilla kasvaa mm. mesiangervo,
rantatädyke, luhtavuohennokka, rentukka, ängelmä,
jokipaju, metsäkurjenpolvi, mesimarja, rantanätkelmä, ahosuolaheinä, niittynätkelmä, nurmipuntarpää,

Tien toisella puolella kasvaa runsaasti koivua ja niittylajisto alkaa jo koivikosta. Tuore suurruohoniitty aukeaa avoimemmaksi puuston eteläpuolella. Lajeina on
mm. mesiangervo, metsäkurjenpolvi, poimulehti, orvokkeja, maitohorsma, kellosinilatva, viinimarja sekä
kastikoita.
Hoitosuositus: niityn pitäminen avoimena niiton
avulla olisi suositeltavaa. Mikäli halutaan, että niitty
näkyy tielle, olisi koivikkoa harvennettava. Paikalle voi
jättää luonnollisen näköisiä puuryhmiä.
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70. Pappilan niitty,
perinnebiotooppi (0,5 ha)

72. Yli-Vainio,
perinnebiotooppi (3,1 ha)

Vanhaa pappilaa ja kirkkoherranvirastoa vastapäätä
sijaitsee avoin tuore suurruohoniitty. Kohteella kasvaa
vain muutamia pajuja ja ajouran laiteilla koivuja. Kohteella on vesottu taimia. Lajistosta löytyy mm. koiranputki, päivänkakkara, luhtamatara, nokkonen, rantatädyke, voikukka, metsäkurjenpolvi, nurmipuntarpää,
niittynätkelmä, puna-apila, mesiangervo, huopaohdake, pietaryrtti ja timotei.
Hoitosuositus: taimien raivaaminen ja niitto olisi
suositeltavaa kauniin kylämaiseman ja lajiston monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

Jokirannassa sijaitsee suursaravaltainen tulvaniitty,
jolla kasvaa myös valtakunnallisesti uhanalaiseksi
luokiteltu jokipaju. Metsänreunan läheisyydessä niitty
on alkanut pensoittua, mutta muutoin kohde on avoin.
Niitty rajautuu pohjoisessa pengerrykseen, jota on
käytetty kaatopaikkana.
Hoitosuositus: pajujen raivaamisella läheltä metsää voitaisiin estää umpeenkasvun eteneminen. On
huomioitava, ettei jokipajuja raivata. Tulva pitänee
kohteen puuttomana muutoin. Roskien poistaminen
asianmukaiseen keräyspaikkaan olisi suositeltavaa.

71. Varttosaari,
perinnebiotooppi (7,3 ha)
Varttosaaren erottaa mantereesta pudas, jonka yli
pääsee pengertietä pitkin saaren pohjoispäässä.
Saaren keskivaiheilla on kävelyriippusilta. Saaren
itärannan tuntumassa on muutamia mökkirakennuksia. Varttosaaressa on laaja peltoviljelyalue, mutta
rantoja kiertää tulvaniitty ja saaren kaakkoispuolella
on laajempi tuore suurruohoniittyalue. Länsirannan
tulvaniitty on suursara- ja kastikkavaltainen. Vesirajassa kasvaa laajasti järvikortetta ja myös valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltua jokipajua kasvaa
monin paikoin rannoilla. Pellon ja joen välissä on
pensaikkoinen suojavyöhyke, jossa kasvaa pääosin
tuomea, pajuja ja mesiangervoa. Suurruohoniitty on
pääosin avoin mutta erityisesti saaren keskellä kasvaa myös paljon puustoa; koivua, tuomea, pajuja ja
mäntyä. Niiden välissä on niittykasvillisuutta, mm.
rantatädyke, metsäkurjenpolvi, siankärsämö, ängelmä ja nurmilauha. Rannan puoleinen osa on avoimempaa ruokohelpiä, mesiangervoa ja kastikoita
kasvavaa niittyä.
Hoitosuositus: rannoilta olisi suositeltavaa raivata
pajukkoa säästäen kuitenkin jokipajukasvustot. Niittyjen aukipitämiseksi olisi hyvä harventaa puustoa ja
raivata pensaita sekä huolehtia niittämällä niiden avoimena pysymisestä.

Karhunputki.
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Kartta 16. Kohteet 73. Metsävainio, 74. Salmela, 75. Vuopiojärven tulvaniityt, 76. Peltoniemi ja 77. Tulkkilansaari.

73. Metsävainio,
muu LUMO-kohde (1,3 ha)

74. Salmela,
perinnebiotooppi (6,8 ha)

Lehmät laiduntavat kauniilla laitumella, joka on osittain puustoinen. Puulajeina kohteella kasvaa kuusi,
mänty, kataja ja koivu. Muita lajeja ovat mm. apilat,
niittyleinikki, piharatamo, ojakärsämö ja nokkonen.
Jotta laidun voidaan lukea LUMO-kohteeksi, lisäravinteita ei saa viedä alueelle. LUMO-kohteilla eläimille
voi tarjota kivennäisiä ja vitamiineja.
Hoitosuositus: laiduntamalla kohde pysyy avoimena ja maisemallisesti kauniina, osittain metsäisenä
hakana.

Kilpisjärventien ja peltojen väliin jäävällä alueella on
niitetty ja pidetty lampaita ja lehmiä aina 1970-luvulle
asti. Koko alue on ollut aikoinaan täysin avointa niittyja laidunmaata. Nyt alue kasvaa pääasiassa korkeaa
heinää, nuorta koivua ja pajukkoa. Paikoitellen niityt
ovat vielä avoimia. Salmelan niityt rajoittuvat Vuopionjärven niittyihin, joilla on lampaita luonnonhoitotöissä.
Tuoreella suurruohoniityllä kasvaa mm. mesiangervo,
nurmilauha, ojakärsämö, rantatädyke ja ruokohelpi.
Hoitosuositus: puuston ja pensaikon raivaus ja
laidunnus sopisivat hyvin hoitotoimenpiteiksi.
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75. Vuopiojärven tulvaniityt,
perinnebiotooppi (59,9 ha)
Vuopiojärveä ympäröivät suursaratulvaniityt, joiden
pohjoisosaan on tuotu lampaita kesällä 2013. Pohjoisessa, lähinnä jokea, on peltoviljelyä ja jokirannalla
osittain puustoinen suojavyöhyke. Vuopiojärven keskivaiheilla on puustoinen alue ja järven eteläpuolen
niityt ovat pahoin pensoittuneet aivan järvestä jokeen
johtavan ojan eteläpuolelle asti. Alueella on ollut aikoinaan laidunnusta ja niittoa. Järven rannat ovat pääosin
avointa tulvaniittyä, jossa kasvaa sarojen alla runsaasti kurjenjalkaa ja ahomataraa. Vuopiojärven tulvaniityt
muodostuvat kahdesta perinnebiotooppikohteesta.
Hoitosuositus: laidunnus on erinomainen keino
estää niittyjen umpeenkasvu. Pensaikkojen raivaus
on suositeltavaa maisemallisista syistä ja lajiston monipuolistamiseksi. Mikäli on mahdollista laajentaa laidunnusta, sillä olisi helpointa hoitaa laajoja niittyalueita siellä, missä se on mahdollista.

76. Peltoniemi,
perinnebiotooppi (10,1 ha)
Peltoniemen tilalla on pidetty lehmiä ja hevosia laitumella ja metsähaassa. Alue alkaa aivan Kilpisjärventieltä ja jatkuu rautatielle asti. Metsähaka on
kuusivaltainen ja katajia on runsaasti; myös koivua

ja mäntyä kasvaa alueella. Paikka paikoin metsässä
on aukkopaikkoja, jotka ovat kuitenkin kasvamassa
umpeen. Metsänpohja on pääosin metsäkasvillisuuden peitossa. Hiirenportaat, riidenlieko, puolukka, oravanmarja, juolukka ja metsäsammalet peittävät maata.
Paikoin kasvaa metsäkurjenpolvea, nurmilauhaa, kurjenjalkaa ja kultapiiskua sekä aukoissa maitohorsmaa,
huopaohdaketta ja pajun- ja koivuntaimia. Laidunnus on
loppunut metsähaassa kahdeksan vuotta sitten. Vanhat
matalat ojat eivät vaaranna kohteen luontoarvoja.
Vanha lehmilaidun Kilpisjärventien varrella on pensoittunut ja koivun, kuusen ja haavan taimet ovat alkaneet kasvaa laitumella. Myös katajaa on runsaasti.
Laitumella kasvaa mm. isolaukku, metsäkurjenpolvi,
huopaohdake, kultapiisku ja siankärsämö. Metsähaan
pohjoispuolella alue jatkuu avoimempana niittynä, jolla
kasvaa joitain isoja kuusia ja mäntyjä sekä paljon katajia.
Niitty on erittäin kaunis ja kyläasutuksen keskellä sillä
on suuri maisemallinen merkitys. Tässä osassa niittyä
kasvaa mm. vadelma, nurmilauha, koiranputki, metsäkurjenpolvi, rantatädyke, kiurunkannus ja siankärsämö.
Hoitosuositus: metsälaitumella olisi suositeltavaa
raivata ja laajentaa aukkopaikkoja niittykasvillisuuden
hyödyksi. Myös uusia aukkoja voisi raivata. Laidunnus
on paras keino pitää haka perinteisessä käytössä. Alue
sopisi karjalle ja lampaille, mutta ei hevosille vanhojen
ojien ja kuoppien takia. Lehmilaitumen raivauksella ja
laiduntamisella alue saataisiin hoidettua. Myös pohjoisosan niitty soveltuisi erinomaisesti laiduntamiseen. Tällä osalla ei ole erityistä raivaamistarvetta.

Pähkinähakki vaelsi runsaana
loppukesällä 2013.
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77. Tulkkilansaari,
perinnebiotooppi (22,4 ha)
Tulkkilansaari sijaitsee Armassaaren edustalla. Saarella on ollut kolme pysyvästi asuttua maatilaa sekä
niin laidunnusta kuin niittoakin, jotka ovat loppuneet
1960-luvulla. Saarella on ollut peltoviljelyä ja osa alueesta metsänä. Karja on laiduntanut myös metsäisillä
hakamailla. Nykyään saarella on useita mökkejä, lähinnä länsirannalla. Tulkkilansaaressa tulvaniityt kiertävät rantoja ja korkeammalla on kuivempia niittyjä.
Niistä osa on vielä suhteellisen avoimia mutta osa pahoin pensoittuneita. Saaren pohjoispäässä sijaitseva
pelto on kesannolla mutta eteläisemmät pellot ovat
edelleen viljelyssä.
Tulvaniityt ovat kastikka- ja suursaravaltaisia.
Rannoilla kasvaa myös valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltu jokipaju. Ylempänä kasvaa mm. rantatädyke, siankärsämö, kurjenjalka, siperiansinival-

vatti, ruokohelpi, ahomatara, ängelmä, mesiangervo,
ranta-alpi, mesimarja, luhtamatara, niittysuolaheinä,
metsäkurjenpolvi ja kullero. Valtapuina on koivua ja
haapaa, mutta erityisesti vanhalla hakamaalla kasvaa
myös mäntyjä ja katajia. Saaren eteläpäässä on aivan
sen kärkeen asti ulottuva luhtainen niitty, joka on paikoin pensoittunut mutta pääosin vielä avoin. Alue on
kosteaa suurruohoniittyä, jolla kasvaa runsaana kurjenjalkaa sekä kastikoita ja saroja. Kuivemmilla kohdilla kasvaa mm. ruusu, mesiangervo, rantatädyke ja
ängelmä. Saarella on kolme erillistä perinnebiotooppikohdetta.
Hoitosuositus: jotta laidunnus olisi mahdollista,
tulisi saarella ensin tehdä aitauksia mökkiasutuksen
takia, mikä voi olla liian työlästä ja hankalaa toteuttaa.
Saaren eteläkärjessä, missä mökkejä ei ole, voisi olla
mahdollista aidata laidunmaata. Maisemallisesti tärkeimmillä kohdilla olisi suositeltavaa raivata pajukkoa
ja puustoa näkymien avartamiseksi.

Metsäinen haka on lehmien mieleen. Puut tarjoavat varjopaikkoja helteellä ja suojaavat sateelta.
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Kartta 17. Kohteet 78. Kahvisaari, 79. Ala-Huhta, 80. Ala-Huhta ja 81. Nautapuojinsaari.

78. Kahvisaari,
perinnebiotooppi (2,9 ha)

79. Ala-Huhta,
perinnebiotooppi (0,6 ha)

Kahvisaari on pienehkö saari Tulkkilansaaren ja Nautapuojinsaaren välissä. Aikoinaan saarella on niitetty
heinää mutta nykyään se on pahoin pensoittunut ja
puustottunut, lähinnä koivulla ja pajulla. Rantoja kiertää tulvaniitty, jonka valtalajit ovat järvikorte, kastikat
ja suursarat. Myös ranta-alpi ja hevonhierakka kasvavat yleisinä.
Hoitosuositus: Kahvisaari tulisi maisemalllisesti
oikeuksiinsa, jos sieltä raivattaisiin puustoa ja pensaikkoa. Raivauksen lisäksi niittäminen tai laidunnus
pitäisivät saaren avoimena.

Ala-Huhdassa komea hiekkaranta vaihettuu kastikkavaltaiseksi tulvaniityksi, joka sijaitsee sekä
putaan erottamalla niemellä että mantereen puolella. Kohde on osittain pajuttunut ja niemekkeelle
on pääsy kapean pengertien kautta. Pudas aukeaa
kohteen eteläpuolella lintujen suosimaksi kosteikoksi, jossa havaittiin runsaasti vikloja, rantasipejä
ja sorsalintuja.
Hoitosuositus: tulva pitää suurimman osan kohteesta auki mutta pajukkoa olisi suositeltavaa poistaa
niiltä paikoilta, joissa se on aiheuttanut umpeenkasvua.
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Katajia ja komea mänty vanhalla niityllä.

80. Ala-Huhta,
muu LUMO-kohde (3,3 ha)
Kohde on kesannolle jäänyt peltolohko, joka on täysin puuton ja osittain niitetty. Kohde on aidattu, joten
sitä voi käyttää laitumena. Kohteella kasvaa korkeana
kasvustona kastikoita, mesiangervoa, huopaohdaketta, ja timoteitä sekä harvakseltaan metsäkurjenpolvea
ja niittyleinikkiä. LUMO-kohteita ei saa lannoittaa ja jos
niitä käytetään laitumina, eläimille saa tuoda ainoastaan kivennäisiä ja vitamiineja, mutta ei lisäravintoa.
Hoitosuositus: laiduntaminen sopisi erinomaisesti
kohteen hoidoksi, varsinkin kun se on jo aidattu.

81. Nautapuojinsaari,
perinnebiotooppi (30,1 ha)
Nautapuojinsaari sijaitsee Tulkkilansaaren eteläpuolella. Saarella on niitetty ja pidetty eläimiä, mutta nykyään saarella on vain heinäpeltoja. Alue on laikuittainen
avoimena säilyneiden ja pensoittuneiden niittyjen, tulvaniittyjen, peltojen ja metsäkuvioiden mosaiikki. Saarella ei ole mökkiasutusta mutta yksi laavu on sijoitettu
saaren länsirannalle. Saarella on tehty ojituksia, jotka
halkovat saarta pääasiassa saaren pituussuunnassa.
Ne eivät vaaranna kohteen perinnebiotooppien luontoarvoja. Tuomi, koivu, pajut ja pihlaja reunustavat
yleisesti rantoja, mutta myös aivan rantaan saakka
avoimia niittypaikkoja on saaren länsipuolella.
48

Pohjoiskärki on avointa tuoretta suurruohoniittyä, jolla on kaksi vanhaa, romahtanutta latoa. Niityt jatkuvat
koko saaren pituudelta rantojen myötäisesti ja eteläpäässä lähes koko saaren poikki. Niistä osa on varsin
avoimia mutta osa jo kasvamassa umpeen. Metsäalue
on koivuvaltainen ja muina puulajeina on mänty ja kataja. Se on todennäköisesti ollut hakamaana. Itärannan
kapea niitty alkaa pensoittua. Laajimmat peltoalueet sijaitsevat saaren pohjoisosassa ja länsireunassa.
Niityillä kasvaa yleisesti mm. mesiangervoa, rantatädykettä, nurmilauhaa, hiirenvirnaa, huopaohdaketta,
ruokohelpiä, pietaryrttiä ja viinimarjaa. Rannassa kasvaa ratamosarpiota ja vesirikkoa sekä valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltua jokipajua. Saaren itäpuolen
metsikköalue on vahvasti hirvien kaluamaa. Kenttäkerroksen kasvillisuus muodostuu mm. oja- ja siankärsämöstä, puolukasta, rantatädykkeestä, nurmilauhasta,
mesimarjasta ja ahomatarasta. Saarella on kaksi erillistä perinnebiotooppikohdetta.
Hoitosuositus: vielä suhteellisen puuttomina säilyneiden niittyjen avoimena pitämiseksi olisi suositeltavaa
raivata pensaita ja puustoa. Koska saarella ei ole asutusta, se sopisi eläinten laidunmaaksi, huolehtien kuitenkin siitä, etteivät viljelyssä olevat heinäpellot kärsi.
Saaren pohjoispäästä olisi mahdollista aidata pienehkö
ja eteläpäästä laajakin laidun eläinten hoidettavaksi.

82. Ollinsaari,
perinnebiotooppi (5,0 ha)
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Kartta 18. Kohde 82. Ollinsaari.

Ollinsaari sijaitsee varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella Portimojärven itäpäässä. Saaren tulvaniittyä on aikoinaan laidunnettu ja se ollaan ottamassa
uudelleen laidunkäyttöön. Aluetta on raivattu ja kulotettu ja se on suhteellisen avoin; muutamia koivuja ja
haapoja kasvaa kuitenkin niityllä. Niityllä on paikoitellen pieniä kosteikkopainaumia. Lajistona on mm. saroja, ratamosarpio, nurmilauha, mesimarja, rantatädyke, oravanmarja, suo-orvokki, ahomatara, kurjenjalka
ja rohtovirmajuuri. Niityn tuntumassa havaittiin verkkoperhosia sekä runsaasti koskikorentoja.
Hoitosuositus: suunniteltu laidunnus on erinomainen hoitotapa niitylle.

Käävät viihtyvät lahoilla pökkelöillä lisäten metsäsaarekkeen
lajikirjoa.
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5 Yhteenveto
Ylitornion luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen
yleissuunnittelun aikana löytyi yhteensä 82 kohdetta,
joiden yhteispinta-ala on 533,1 hehtaaria (Taulukko 1).
Pinta-alaan ei ole laskettu mukaan mahdollisesti
perustettavia monivaikutteisia kosteikkoja. Kohteista suurin osa eli 60 on erilaisia perinnebiotooppeja.
Muita LUMO-kohteita on 16 ja monivaikutteisia kosteikkoja kolme. Lisäksi suunnitelmassa on kolme perinnebiotoopin ja LUMO-kohteen yhdistelmää. Lintukosteikkoja on viisi, mutta varsinkin Ruuttikuru on
koko matkaltaan lintukosteikkomaista ja muitakin hyviä paikkoja varmasti jokivarsista löytyy.
Erityisen arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi valittiin
kymmenen pitkään hoidon piirissä ollutta kohdetta,
joissa laidun- tai niittohistoria on katkeamaton tai läTaulukko 1. Suunnittelualueen kohteet yhteispinta-aloineen (ha).

Kohde

Pinta-ala (ha)

Perinnebiotooppi
Muu LUMO-kohde
Yhteensä

Pienikin puuryhmä elävöittää
maisemaa ja tarjoaa elinympäristön monelle lajille.
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498,3
34,8
533,1

hes katkeamaton sekä kohteita, jotka ovat lajistonsa
perusteella erityisen arvokkaita tai on luokiteltu arvokkaaksi perinnemaisemaksi.
Tarkoitus on, että tämä suunnitelma siirtyy paperilta
käytäntöön. Siinä avain- ja vastuuasemassa ovat kyläläiset; asukkaat, viljelijät ja maanomistajat. Kohteiden kuvauksen yhteydessä annetut hoitosuositukset
ovat vain suuntaa antavia. Maanomistaja ja viljelijä
voivat sopia kunkin alueen hoidosta tarkemmin hoitosuunnitelman yhteydessä. Seuraavassa esitettyihin
yleisiin hoitoperiaatteisiin ja rahoitusmuotoihin on kuitenkin syytä tutustua, mikäli alueen hoitoon haetaan
maatalouden ympäristötuen erityistukea ja ei-tuotannollisten investointien tukea.

6 Yleisiä hoitoperiaatteita maatalouden
ympäristötuen erityistukialueilla
Peruskunnostus
Useimmissa pitkään hoitamattomina olleissa kohteissa ensimmäinen toimenpide on alueen raivaus. Raivauksen tavoitteena on palauttaa maisema vähitellen
aikaisempaa maatalousympäristöä muistuttavaksi,
avonaiseksi tai puoliavoimeksi. Peruskunnostuksen
jälkeen alue on saatava jatkuvan hoidon, niiton tai laidunnuksen piiriin.
Raivauksella pyritään avartamaan pensoittunutta
tai umpeenkasvanutta aluetta, onpa kyseessä sitten
niitty, hakamaa, laidunmetsä, pellon metsäsaareke
tai pellon reunavyöhyke. Puuston harvennuksessa
ei pyritä tasavälisyyteen eikä puisto- tai talousmetsän tyyliseen harvaan ja siistiin metsikköön. Raivauksen tavoitteena on useimmilla hoitoalueilla luoda
maisemaan avoimien niittylaikkujen ja puuryhmien vuorottelua. Varjostavia havupuita poistetaan ja
eri-ikäisiä lehtipuita, maapuita, pensaita ja katajia
suositaan. Erityisesti marjovia lajeja, kuten pihlajaa, tuomea, punaviinimarjaa ja ruusua jätetään tarjoamaan ravintoa linnuille ja nisäkkäille. Kookkaat
haavat ovat maisemallisesti näyttävinä ja tärkeinä
kolopuina säilyttämisen arvoisia. Toisaalla pensaita
jätetään erityisesti vanhojen lehtipuiden sekä koloja lahopuiden ympärille. Näin luodaan sopivia elinympäristöjä puun pinnalla kasvaville sammalille, jäkälille ja kääväkkäille.
Aurinkoisilla paikoilla kannattaa pökkelöitynyt koivun runko jättää alttiiksi paahteelle, sillä siitä pitävät
monet lahopuuhyönteiset, kuten perhoset ja kovakuoriaiset. Lahopuut, kelot ja pökkelöt ovat tärkeitä
monille muillekin eliölajeille ja ne on syytä jättää paikoilleen. Eroosion uhkaamilla rannoilla säästetään
tarpeen mukaan jokitörmän pensaita ja pihlajia, joilla
on laaja juuristo. Hoitokohteiden maisemaan pyritään
saamaan vaihtelua paljastamalla kiviä ja siirtolohkareita sekä tuomalla esiin yksittäisiä maisemapuita ja
maatalouteen liittyviä perinteisiä rakennelmia.
Puuston ja pensaikon raivausta tehdään kunnostettavilla alueilla mielellään vaiheittain usean vuoden
aikana. Kaadettujen puiden ja pensaiden juuriston
lahotessa maaperään vapautuu runsaasti ravinteita,
jotka rehevöittävät kasvillisuutta ja saavat ns. ongel-

makasvit rehottamaan. Voimistettu niitto tai laidunnus
raivauksen jälkeisenä vuonna voi olla tarpeellista, jottei liika rehevöityminen tukahduta olemassa olevaa
niittylajistoa. Rehevän pajukon raivaus on hyvä tehdä
kasvukaudella, jolloin pääosa ravinteista on sitoutuneina lehtiin. Jokivarsiniityillä laajempia raivauksia on
kuitenkin suositeltavaa tehdä vasta elokuussa lintujen
pesimäkauden jälkeen. Ylitorniolla esiintyvä jokipaju
(Salix triandra) on uhanalaiseksi luokiteltu laji. Sen
tunnistamiseen on syytä perehtyä, jottei raivattaessa
tuhota jokipajuesiintymiä. Erittäin tärkeää on aina raivauksen jälkeen kerätä raivausjätteet pois hoidettavalta alueelta, jotta lahoava risukko ei jää ravitsemaan
maaperää tai päädy tulvan mukana vesistöön. Vanhat
piikkilanka-aidat ja muut alueelle kertyneet rojut kerätään pois alkukunnostuksen yhteydessä.

Laidunnus
Karja on Lapissa perinteisesti laiduntanut metsissä ja
puustoisilla hakamailla. Tulvaniityille karja pääsi vasta
heinänteon jälkeen loppukesästä. Suunnittelualueen
saarten ja rantojen tulvaniittyjen, hakamaiden ja metsälaitumien parasta hoitoa on edelleen perinteisen
kaltainen laidunnus. Lisäksi laidunnus on usein ainoa
mahdollisuus hoitaa laajoja alueita tai sellaisia kohteita, joiden koneellinen niitto on kivisyyden, märkyyden
tai jyrkkyyden takia käytännössä mahdotonta.
Laidunnuskausi on perinteisesti aloitettu kesäkuun
alkupuolella kevään säistä riippuen. Laidunnuspaineen (eläinten määrä/ha) tulee olla alueen tuottoon
nähden sopiva. Hoitosuunnitelmassa on huomioitava,
että luonnonlaitumilla ravinnon määrä vaihtelee selvästi vuosittain.
Laidunnusta on joskus tarpeen täydentää niitolla. Erityisesti rehevöityneitä laikkuja (esim. vadelma,
nokkonen, koiranputki ja ohdakkeet) on hyvä niittää
ja kerätä niittojäte pois. Luonnonniityn ravinnontuoton ehtyessä on suositeltavaa siirtää eläimet toiselle
laidunlohkolle. Luonnon monimuotoisuuden kannalta
eläinten lisäruokinta on huono vaihtoehto, sillä se ai51

Niuron rantaan rakennettu riukuaita luo perinteistä kulttuurimaisemaa.

heuttaa laitumen rehevöitymistä tai eroosiota. Perinnebiotooppeina hoidettavat niityt, hakamaat ja metsälaitumet tuleekin aidata erilleen viljelylaitumista eikä
eläimille saa antaa kivennäisten lisäksi muuta lisärehua. Parhaita perinnebiotooppien hoitajia ovat eläimet, jotka pärjäävät laidunkauden ilman lisäruokintaa.

Niitto
Niitto sopii hoidoksi pienialaisille kohteille ja toisaalta
koneniittoon soveltuville tasaisille, kovapohjaisille niityille. Niiton ja niittoaineksen poiskeruun tarkoituksena on lisätä kasvupaikan avoimuutta ja valoisuutta sekä vähentää maaperän ravinteikkuutta. Säännöllisen
niiton myötä kookkaan ja rehevöitymisestä hyötyneen
kasvillisuuden kilpailumahdollisuudet heikkenevät ja
tilalle kasvaa matalia, valosta ja lämmöstä hyötyviä
niittylajeja. Samalla runsastuvat lukuisat niityillä elävät päivä- ja pikkuperhoset, mesipistiäiset ja kovakuoriaiset.
Niitto tehdään tavallisesti kerran kasvukauden aikana. Niiton sopivin ajankohta on niittykasvien kukinnan
ja siementen tuleentumisen jälkeen. Jotta niitto ei häi52

ritsisi luonnonvaraisten eläinten ja lintujen pesintää, on
paras ajankohta vasta loppukesästä, elokuussa.
Niittämiseen suositellaan ensisijaisesti leikkaavateräisiä niittovälineitä, kuten viikatetta tai traktoriin
kytkettävää kaksoisterä-, sormipalkki- tai lautasniittokonetta. Peruskunnostukseen ja ongelmalajien hävitykseen (nokkonen, koiranputki, maitohorsma, vadelma) sopivat sen sijaan murskaavateräiset koneet.
Näitä ovat raivaussahat, trimmerit, ruohonleikkurit ja
niittosilppurit.
Niitetty kasvillisuus kootaan ja kerätään pois muutaman päivän kuluttua niitosta, jolloin tuleentuneet
siemenet ovat ehtineet varista. Paras loppusijoituspaikka niittojätteelle olisi sen hyötykäyttö karjan talvirehuna. Jos tämä ei ole mahdollista, voi niittojätteen
hävittää kompostoimalla tai polttamalla kasvistollisesti vähäarvoisella eli lajistoltaan yksipuolisella alueella.
Esimerkkinä tällaisesta kohdasta ovat vaikkapa lähes
kasviton laikku, josta on raivattu tiheää pajukkoa, nokkosta tai maitohorsmaa kasvava paikka. Kasvijätteen
läjittäminen hoitoalueen reunaan ei ole suositeltava
toimenpide, sillä lahoava jäte houkuttelee paikalle ongelmalajistoa. Rehevällä alueella niiton vaikutuksia
voidaan tehostaa vielä jälkilaidunnuksella.

Kulotus
Kulotus sopii kunnostusmenetelmäksi sellaisille kohteille, joille on kertynyt runsaasti kariketta ja kuloheinää. Mättäisten niittyjen kulotus yhdistettynä vanhojen
nurmilauhamättäiden kaulaamiseen traktorin kauhalla
tai lapiolla on havaittu tehokkaaksi tavaksi niittylajiston monipuolistamisessa.
Koska kulotus vapauttaa ravinteita, tarvitaan sen
lisäksi aina tehokasta jatkohoitoa, kuten niittoa tai laidunnusta. Paikallisen niittylajiston siementen kylväminen kulotetuille alueille tehostaa vaikutusta. Lampaat
on todettu jokivarsiniityillä varsin tehokkaiksi ”mätäsleikkureiksi”. Muutamana kesänä toteutettu tehokas
laidunnus yhdessä kulotuksen kanssa on saanut nurmilauhamättäät kuolemaan pystyyn.

Suojavyöhykkeet
Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan monivuotisen heinänurmen peittämää peltoaluetta vesistön tai valtaojan varressa. Suojavyöhykkeen tarkoitus on
vähentää pelloilta vesistöön kulkeutuvien ravintei-

den ja kiintoaineiden määrää. Jotta suojavyöhyke
vähentäisi ravinnevalumaa jokeen, tulee sen olla vähintään 15 metriä leveä. Suojavyöhykettä ei
lannoiteta eikä sillä käytetä kasvinsuojeluaineita.
Tornion- ja Tengeliönjokivarsissa suojavyöhykkeitä
voi perustaa jyrkille ja kalteville rantapelloille sekä
tulvaherkille pelloille. Myös kauempana joesta sijaitsevat valtaojat ovat paikkoja, joissa suojavyöhykkeistä on hyötyä jokiin kulkeutuvan valuman
puhdistamisessa.
Suojavyöhykkeen voi toteuttaa olemassa olevasta nurmesta tai viherkesannosta tai sen voi perustaa
kylvämällä. Suojavyöhykettä hoidetaan niittämällä
tai vaihtoehtoisesti laiduntamalla, mikäli siitä ei aiheudu vesiensuojelullista haittaa. Suunnittelualueelle on merkitty lukuisia mahdollisia suojavyöhykkeen
paikkoja. Lähes kaikilla jokeen viettävillä pelloilla on
jo suojavyöhykettä kapeampia suojakaistoja, joita
leventämällä vesistönsuojelulliset tavoitteet toteutuisivat aiempaa tehokkaammin. Myös käytöstä pois
jääneet tulvaniittyvyöhykkeet ovat oivallisia suojavyöhykkeitä.

Seipäille nostettu heinä tuo tuulahduksen vanhanajan maisemasta.
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Kosteikkojen hoito
Monivaikutteisella kosteikolla tarkoitetaan vesielinympäristöä, jota ympäröi useimmiten tulva- tai muu niitty.
Kunnostus- ja hoitotoimenpiteet vaihtelevat kosteikon
sijainnin ja luonteen mukaan. Pääsääntöisesti monivaikutteiset kosteikot perustetaan patoamalla vesi
luontaiseen painanteeseen. Kosteikkoon voi rakentaa
laskeutusaltaan tai -altaita, jotka pidättävät kiinteää ainesta ja ravinteita. Kosteikon toimintaperiaate on se,
että veden virtausnopeutta laskemalla liete ja ravinteet ehtivät laskeutua altaan pohjalle sen sijaan, että
ne kulkeutuisivat vesistöön. Kosteikon hoitoon kuuluu
mm. aika ajoin tapahtuva ruoppaus, jolla poistetaan
kertynyttä lietettä sekä reuna-alueiden hoito. Eroosion

Euroopanmajavat kulkevat valtakunnanrajan yli Suomeen ruokailuretkillään.
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estämiseksi kosteikon reunat tulee perustaa loiviksi.
Monivaikutteisten kosteikkojen muita hyötyjä vesistön
suojelemisen lisäksi ovat mm. maiseman monipuolistaminen, elinympäristöjen luominen vesilinnuille sekä
niiden toimiminen kasteluveden varastoina.
On tärkeää säilyttää myös pienialaiset, mutta jo
nykytilassaan monipuoliset lintukosteikot. Lintukosteikkoon liittyviä rantaniittyjä raivaamalla voidaan
laajentaa vesilinnuille ja kahlaajille sopivaa elinympäristöä. Jatkossa niitto tai laidunnus ylläpitää alueen
avoimuutta ja parhaimmillaan vähentää maaperän
ravinnetasoa. Kosteikkoon rajautuvien rantaniittyjen
hoidon avulla voidaan lisäksi monipuolistaa tulvaniittyjen kasvillisuutta. Luonnontilaisia, jo olemassa olevia,
kosteikkoja voi hyödyntää myös maatalouden vesiensuojelussa.

7 Hoidon toteutus ja rahoitus
LUMO-yleissuunnitelmassa esitettyjen hoitosuositusten toteuttamiseen on mahdollista saada taloudellista
apua. Tukea voivat hakea kaikki ympäristötukeen sitoutuneet maanviljelijät sekä rekisteröityneet yhdistykset. Seuraavassa on koottu tietoa maisemanhoitoon
liittyvistä rahoituskanavista. On huomioitava, että nykyinen ohjelmakausi päättyy vuoden 2013 lopussa.
Uudella ohjelmakaudella tukikriteereihin saattaa tulla
pieniä muutoksia, joten tässä kuvattujen rahoitusvaihtoehtojen yksityiskohtaiset ehdot on tarkistettava erityistukia haettaessa.

Maatalouden ympäristötuen
erityistuet ja ei-tuotannollinen
investointi
Maatalouden ympäristötuen erityistuet on tarkoitettu
ympäristönhoitotoimiin, jotka voivat kohdistua sekä
peltolohkolle että muihin maatilan elinympäristöihin.
Erityistukikohteelle laadittava sopimus on viisi- tai
kymmenvuotinen. Erityistuen saaminen edellyttää,
että viljelijä on sitoutunut maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteiden ehtoihin. Pääsääntöisesti tuki
määräytyy alueiden vuosittaisesta hoidosta aiheutuneiden kustannusten perusteella. Tuki on hehtaarikohtainen ja se maksetaan vuosittain. Kosteikkojen
ja perinnebiotooppien alkukunnostukseen on lisäksi
myönnetty ei-tuotannollisten investointien tukea.
Maataloustukijärjestelmä on uudistumassa, kun
ohjelmakausi vaihtuu 2014, eikä uuden ohjelmakauden tukimuotoja tai -ehtoja ole vielä vahvistettu. Tämänhetkisen tiedon mukaan kosteikkojen perustamiseen ja hoitoon sekä perinnebiotooppien ja luonnon
monimuotoisuuskohteiden hoitoon on kuitenkin tulossa rahoi- tusmahdollisuuksia myös uudella ohjelmakaudella. Lisätietoja saa kunnan maaseutuviranomaisilta ja Lapin ELY-keskuksesta (Yhteystiedot raportin
lopussa).

Rakennusperinnön hoito
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauskustannuksiin voi hakea tukea Museovirastolta.
Lisäksi Lapin ELY-keskuksella on määrärahoja arvokkaan rakennusperinnön hoitoon. Avustusta voidaan
myöntää myös kunnalle sen suorittamiin rakennussuojelukorvauksiin, kohteen hankkimiseksi kunnalle,
kohteiden ja niiden ympäristön kunnostamiseen sekä
hoidon edellyttämiin selvityksiin ja kulttuuriympäristöohjelmiin.
Lisätietoja rakennusperinnön hoidosta saa Lapin
ELY-keskuksesta ja Museoviraston rakennushistorian
osastolta. Lisätietoja on myös internet-sivuilla: www.
rakennusperinto.fi. Arvokkaalla kulttuuriympäristöllä
tarkoitetaan paitsi rakennuskantaa, myös rakennuksia ympäröivää perinnemaisemaa. Näitä arvokkaita
alueita tulisikin hoitaa kokonaisuuksina.

Lampaita mökille
Useat kesäasukkaat ovat kiinnostuneita pienten rantakohteiden kunnossapidosta lampaiden avulla. Kun
maanomistaja suunnittelee kesälampaiden hankkimista, on ensiksi otettava yhteyttä kotikunnan maaseututoimistoon. Siellä tila rekisteröidään lammastilaksi. Rekisteröinnistä ei aiheudu kuluja eikä muita
velvoitteita, ja rekisteröinnin purkaminen on helppoa:
jos lampaista aiotaan luopua kokonaan niin, ettei seuraavana kesänä hankita enää uusia, riittää, että ilmoitetaan asia maaseututoimistoon. Jos lampaat puolestaan halutaan vuokrata, rekisteröintiasioista vastaa
lampaat toimittava lampola.
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Kiitokset
Lapin ELY-keskuksen Marjut Kokko, Merja Lipponen ja Piritta Peurasaari neuvoivat maastotöissä pohjoisen
lajiston ja luontotyyppien sekä kohteiden tukikelpoisuuden arvioinnin osalta. Kiitokset edellä mainituille lisäksi
julkaisuun saamistani arvokkaista kommenteista. Riku Elolle kiitokset karttaohjelman käyttöön liittyvästä opastuksesta ja lopullisten karttojen muokkaamisesta. Ritva-Liisa Hakala taittoi raportin ja Hannu Lehtomaa käsitteli
kuvat julkaisukuntoon, mistä kiitokset. Suuri kiitos Jouni Rauhalalle, joka avusti ja hoiti käytännön järjestelyjä
monella rintamalla.
Asiantuntija-apua antoivat SYKE:n Markku Puustinen ja Jari Koskiaho kosteikkoihin liittyvissä kysymyksissä.
Jaakko Kullberg Luonnontieteellisestä keskusmuseosta tunnisti kohteilla havaitut perhoslajit.
Erityisen suuren kiitoksen ansaitsevat kaikki ne ylitorniolaiset, jotka auttoivat monin tavoin maastotöiden toteuttamisessa, antoivat arvokkaita tietoja kohteista ja esittivät mielipiteitään yleissuunnitteluun liittyen. Vastaanotto oli kaikkialla sydämellinen ja paikallinen tietous alueen historiasta ja vanhoista käyttömuodoista syvensi
alueesta muodostunutta kokonaiskuvaa ja oli siksi ensisijaisen tärkeää suunnittelutyössä.

Lampaat viihtyvät laitumella, jossa on harvakseltaan myös puita.
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Yhteystietoja
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 8060, Hallituskatu 5 C,
96100 Rovaniemi

Ympäristö ja luonnonvarat/Luonnonsuojelu:
Ylitarkastaja Pekka Herva, p. 029 503 7321
Ylitarkastaja Taina Kojola, p. 029 5037 379
Tarkastaja Kari Kemppainen, p. 029 5037 363
Projektipäällikkö Marjut Kokko, p. 029 503 7380

Elinkeino, työvoima, osaaminen ja kulttuuri/Maaseutu ja energia
Asemakatu 19,
94100 Kemi

Toimistoinsinööri Osmo Saloniemi, p. 029 503 7125

Ylitornion kunta
PL 38,
95600 Ylitornio

Maaseutusihteeri Ari Alapoikela, p. 040 022 0350

Kurjenjalka on monien kosteiden rantojen ja soistuneiden painanteiden kaunistus.
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