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1 JOHDANTO 

Vasta viime vuosikymmeninä on huomattu luonnontilaisten pienvesien määrän 
uhkaava vähentyminen. Pienvesiä ei ole juurikaan suojeltu niiden itsensä vuoksi, 
vaan suojelluksi tulleet vedet ovat satunnaisesti sijoittuneet muihin suojeluohjel-
miin sekä kansallis- ja luonnonpuistojen alueelle. Voimassaolevan lainsäädännön 
antamat suojelumahdollisuudet ovat olleet· vähäiset. Vireillä olevat lainsäädännön 
uudistukset tulevat todennäköisesti tarjoamaan keinoja myös pienvesikohteiden 
suojeluun. 

Metsä- ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunnan mietinnössä (komiteanmietintö 
62/1987) pidetään kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pien-
vesien säilyttämistä tärkeänä ja niiden tilan selvittämistä kiireellisenä. Tämän 
toimikunnan mietinnön ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriössä käynnistet-
tiin valtakunnallinen pienvesiä koskeva selvitystyö, jonka käytännön toteutus 
ohjautui vesi- ja ympäristöhallinnon tehtäväksi. Hankkeen valmistelu ja organi-
sointi alkoi vuonna 1988. Käytännössä selvitystyön ovat toteuttaneet vesi- ja 
ympäristöpiirit kukin alueellaan. Lapin vesi- ja ympäristöpiirissä selvitystyö 
aloitettiin keväällä 1989. Kohteiden maastoinventointi aloitettiin kesällä 1991 ja 
saatiin päätökseen vuonna 1994. 

Lapin vesi- ja ympäristöpiirissä projektiin ovat osallistuneet sen eri vaiheissa 
ylitarkastaja Erkki Airaksinen, tarkastaja Jarmo Huhtala, tutkija Taina Kojola, 
biologi Sakari Kännö ja rkm Seija Vittaniemi. Maastotyöt on tehnyt luonnont.kand. 
Helena Raatikainen. 

Vesi- ja ympäristöhallinnossa selvitystyön kohteena oleviksi pienvesiksi määritel-
tiin purot, pienet järvet ja lammet sekä lähteet. Fladoja ja varsinaisia kluuveja 
(glo-järviä) ei ole Lapin läänissä. Pienvesiin kuuluviksi puroiksi määriteltiin purot, 
joiden leveys on alle 5 metriä ja keskivirtaama alle 2 m3/s. Tällaisissa puroissa ei 
mahdollisesti tulva-aikaa lukuunottamatta voi kulkea soutamalla. Lammet ja pienet 
järvet jaetaan kahteen kokoluokkaan: alle 10 hehtaarin suuruisiin ja 10-100 
hehtaarin suuruisiin. 

Kalataloudellisesti arvokkaita vesiä ovat ne, joissa on luontaisesti lisääntyviä 
taimen-, purotaimen-, nieriä-, siika-, harjus-, nahkiais- tai rapukantoja. Ar-
vokkaita saattavat olla myös vedet, joihin kotiutusistuksin, vesistöä kunnostamalla 
tai turvaamalla kalan kulku vaellusesteen ohi, on mahdollista palauttaa luontaisesti 
lisääntyviä arvokalakantoja. Lapissa arvokkaina on pidetty vesiä, joissa on vahva 
luontainen arvokalakanta. 

Luonnonsuojelullisesti arvokkaat vedet ovat säilyneet luonnontilaisina, tai ne ovat 
ainakin lähes luonnontilaisia. Kohteen arvo voi perustua myös uhanalaisen tai 
harvinaisen eläin- tai kasvilajin esiintymiseen. Arvioinnissa huomioidaan myös 
kohteen maisemallinen arvo sekä merkitys opetus- ja virkistyskäyttökohteena. 

Lapin läänissä pienvesien maastoinventointi on tehty muissa kunnissa lukuunotta-
matta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia. Nämä kolme pohjoisinta kuntaa 
jätettiin tässä vaiheessa maastoinventoinnin ulkopuolelle, koska käytettävissä olevat 
resurssit ovat olleet työmäärään nähden vähäiset. Ainoastaan muutamia erityisen 
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merkittäviä lähteitä inventoitiin näiden kuntien alueella. Enontekiön, Inarin ja 
Utsjoen kuntien pinta-alasta merkittävä osa kuuluu vahvistettujen suojelualueiden 
piiriin, ja toisaalta eri maankäyttömuodot eivät muodosta yhtä suurta uhkaa 
kohteiden luonnontilan säilymiselle kuin läänin eteläisemmässä osassa. Pienvesien 
määrä on huomattavan suuri näiden kuntien alueella, ja useita erittäin uhanalaisia 
lajeja esiintyy nimenomaan tunturialueella. Pienvesien suojelu ja kohteiden tilan 
selvittäminen olisi tärkeää myös nyt inventoinnin ulkopuolelle jääneillä alueilla. 

2 TUTKIMUSALUEEN LUONNONOLOISTA 

2.1 Yleistä 

Tutkimusalueena oli Lapin vesi- ja ympäristöpiirin alue, jonka pinta-ala on 
93 100 km2, mikä on 30,5 % Suomen pinta-alasta. Tutkimusalue on jaettu 
kuntarajoja noudattaen osa-alueisiin mm. vesistöalueiden ja geomorfologisten eri-
tyispiirteiden perusteella (kuva 1). 
Osa-alueet ovat: 
1. Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien sekä Kemin ja Tornion kaupunkien 

alueet 
2. Posion ja Ranuan kunnat 
3. Pellon ja Ylitornion kunnat 
4. Rovaniemen mlk ja Rovaniemen kaupunki 
5. Kemijärven kaupungin alue 
6. Sallan kunta 
7. Kolarin ja Muonion kunnat 
8. Kittilän, Sodankylän, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat 
9. Enontekiön kunta 
10. Inarin ja Utsjoen kuntien alue. 

2.2 Kallio- ja maaperä 

Kallio- ja maaperän ominaisuudet vaikuttavat vesistöjen luonteeseen ja ominai-
suuksiin. Pohjois-Suomen kallioperä voidaan jakaa osa-alueisiin, joita luonnehtivat 
kullekin alueelle tyypilliset kivilajit. Pudasjärven graniittigneissialueen kallioperä 
koostuu pääosin happamista raitaisista gneisseistä ja kerrosrakenteisista syväkivi-
intruusioista. Gneissien joukossa on emäksisempiä amfiboliitteja. Itä-Suomen 
graniittigneissialueen kallioperä koostuu happamista syväkivimäisistä gneisseistä, 
joiden ohella alueella on emäksisiä kerrosintruusioita ja runsaasti eri-ikäisiä 
diabaasijuonia. Keski-Lapin graniittialueen yleisin kivilaji on graniitti, joka sisältää 
paikoin sulkeumina liuskeita. Koillis-Lapin graniittigneissialueen kallioperä 
koostuu happamista gneisseistä ja syväkivistä, joiden lisäksi alueella on myös 
emäksisempiä kivilajeja. Alueen erikoisuus on muuta kallioperää nuorempi Soklin 
karbonatiittimassiivi. Granuliittialueen yleisin kivilaji on granuliitti, minkä lisäksi 
muodostumaan kuuluu syväkivimäisiä gneissejä. Alueen eteläreunalla on Nattasen 
graniittimuodostumaja lounaisreunalla Vaskojoen anortosiittimassiivi. Taka-Lapin 
graniittigneissialue sijoittuu granuliittialueen koillispuolelle. Kallioperä koostuu 
voimakkaasti metamorfoituneista gneisseistä, joiden lisäksi alueella on joitakin 
emäksisiä ja ultraemäksisiä intruusioita. Peräpohjan liuskealueen kallioperän 
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Kuva 1. Tutkimusalueen osa-aluejako. 
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muodostaa liuskealue, joka koostuu proterotsooisista pintasyntyisistä ja juonikivistä 
sekä syväkivistä. Tämän alueen kivilajit ovat säilyneet hyvin. Kuusamon alue 
koostuu liuskeista. Keski-Lapin liuskealue on hyvin laaja. Sen kallioperä koostuu 
liuskeista ja niiden pohjana olevista gneisseistä sekä nuoremmista syväkivi-
intruusioista. Käsivarren alueen vanhimman kallioperän muodostavat granodioriit-
tiset syväkivimäiset gneissit, joiden keskellä on liuskeita. Gneissejä lävistävät 
diabaasi- ja porfyyrijuonet. (Perttunen 1984) 

Suomen pinnanmuodot ovat jyrkimmillään Pohjois-Suomessa. Lapissa ovat 
maamme huomattavimmat ylänköalueet ja paikoin on jopa vuoristomaisia muodos-
tumia. Vaarat ja tunturit muodostavat ryhmiä, ketjuja tai ne sijaitsevat yksittäisinä 
kohoumina. Vaara- ja tunturialueiden lomassa on laajoja suo- ja metsäerämaa-
alueita. Topografian määräävät kalliokohoumat. Runsaimmin varsinaisia avokallio-
alueita on vain aivan pohjoisimmassa Lapissa. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö 
1992) 

Lapin maaperän muodostavat ennen jäätiköitymistä syntyneet rapautuneet ainekset, 
jääkausien aikana syntyneet ja uudelleen kerrostuneet kivennäismaalajit sekä 
eloperäiset maalajit turve ja lieju. Tyypillinen maalaji on kivikkoinen moreeni. 
Kerrostuneita moreenimaita on lähinnä Keminmaan seudulla, Kittilässä sekä 
Inarijärven luoteis- ja pohjoispuolella. Suurten jokien varsilla on muuta maaperää 
hedelmällisempiä lajittuneita sora-, hiekka- ja silttikerrostumia. Savikkoalueita on 
vähäisessä määrin Tornionjokisuussa. Jäätiköiden kulutuksen merkkejä on Lapin 
kallioperässä näkyvissä mm. silokallioissa. Sulamisvesien aiheuttama kulutus näkyy 
mm. lieveuomina ja kumina. Jäätiköiden sulamisvesivirtojen kerrostamat muodos-
tumat: drumliinit, rogen-moreenit, reuna- ja kumpumoreenit sekä erilaiset harju-
muodostumat ovat paikallisesti merkittäviä maiseman osia. Harjumuodostumat ovat 
säilyneet paikoin teräväpiirteisinä. Suurin osa Lappia on ollut veden pinnan 
yläpuolella jäätiköitymisen loppuvaiheessa eikä vesi siten kaikkialla ole tasoittanut 
pinnanmuotoja. Jäätiköitymisen jälkeen tuulen kasaustoiminnan seurauksena 
syntyneitä dyynimuodostumia on myös eri puolilla Lappia. Laajoilla alueilla 
kivennäismaalajeja peittää eloperäinen maalaji, turve. Runsaalle soistumiselle on 
luonut suotuisat olosuhteet kostea viileä ilmasto ja topografialtaan tasaiset alueet. 
(Mäkinen & Maunu 1984, Manner & Tervo 1988, Maisema-aluetyöryhmän 
mietintö 1992) 

2.3 Vesistöt 

Lapissa järvisyys eli järvien osuus pinta-alasta on keskimäärin 5.5 %. Pienin 
järvisyys (1 % ) on rannikkoalueen kunnissa ja Savukosken kunnassa. Kemijoen ja 
Paatsjoen vesistöissä on huomattavan suuri järviala. Järvien lukumäärän perusteella 
runsasjärvisimmät vesistöalueet ovat Tenojoen ja Kemijoen vesistöalueet, myös 
Näätämöjoen ja Paatsjoen vesistöalueet ovat runsasjärvisiä. Kemijoen vesistö-
alueella järviä on noin 22 800 kpl. Järvitiheydeltään suurimmat ovat pohjoiset 
Tenojoen, Näätämöjoen ja Uutuanjoen vesistöalueet (kuva 3). Uutuanjoen vesistö-
alueen järvitiheys on 1360 kpl/ 100 km2, mutta järvien keskimääräinen pinta-ala 
jää alle hehtaarin. Lapin vesistöalueiden järvien määrät, järvitiheydet ja kokoja-
kauma on esitetty taulukossa 1. Keskimääräinen järvitiheys koko maassa on 56 
kpl/100 km2 ja järvisyys 10.0 %. Pinta-alaltaan alle 0.01 km2:n järviä on 70.2 %, 
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kokoryhmään 0.01 -1 km2 kuuluu 28.4 % järvistä ja pinta-alaltaan > 1 km2:n järviä 
on 1.4 %. (Raatikainen & Kuusisto 1988) 

D o- 5,o 
f:::::: ::J 5,1 -10,0 
010,1-20,0 

20,1-30,0 

- 30,1-44,0 

Kuva 2. Lähteiden määrä 
kpl/100 km2 (Raatikainen 1989). 

JÄRVI TIHEYS /100 km2 
LAKE DENSITY /100 km2 

D 0 - 20 

D . 21 -40 

[8] . 41 -60 

61 -80 m 80 -120 

120< 

Kuva 3. Järvien määrä/100 km2 

(Raatikaisen & Kuusiston 1990 perusteella). 

Pienten purovesistöjen tarkkaa määrää ei tiedetä; esimerkiksi vesistöalueeltaan yli 
20 km2:n suuruisia jokia ja puroja, joiden keskivirtaama (MQ) on 0.2-2 m3/s, on 
Lapin läänin alueella noin 9000 km (Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma 
1980). 

Lähteidenkään tarkkaa kokonaismäärää ei tiedetä. Peruskartoilta tehdyn laskennan 
perusteella Suomen lähdetiheydeksi on saatu 7 .2 lähdettä/100 km2• Todellinen 
määrä lienee kymmeniä lähteitä/100 km2• Hyvin niukkojen lähdetiheyksien 
( enintään 5 lähdettä/100 km2) alueita ovat mm. tutkimusalueen osa-alue 8 
{kts. s. 8-9) sekä koko tunturimaa (kuva 2). Runsaasti lähteitä on Pohjois-Pohjan-
maan pohjoisosassa ja keskiosassa (lähteitä yli 20.1/100 km2). Lähteitä esiintyy 
runsaasti alueilla, joissa maaperän korkeusvaihtelut ovat huomattavia ja harju-, 
reuna- sekä kumpumoreenien osuus maaperästä on merkittävä. Lähteiden muo-
dostumisen edellytys on riittävä vuotuinen sademäärä (yli 600 mm) ja pohjaveden 
muodostumiselle suotuisat olot. (Raatikainen 1989) 
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Lähteet voidaan veden purkautumistavan mukaan jakaa purolähteisiin (reokreenit), 
allikkolähteisiin (limnokreenit) ja hetteikkölähteisiin (helokreenit). Varsinkin 
hetteikkölähteiden määrästä tiedot ovat puutteellisia, koska tämäntyyppisiä pieniä 
lähteitä ei yleensä ole merkitty peruskartoille. 

Taulukko 1. Lapin vesistöalueiden järvien lukumäärät ja järvialat. (Raatikaisen & Kuusiston 
1988 mukaan) 

Vesistöalue Järvien/ Järviä Kokojakauma (%) Koko nais- Järvisyys-% 
määrä 100 km2 <0.01 0.01-1 >1 järviala km2 

Kemijoki 22 800 44 75.6 23.6 0.8 1 980 4.3 
Tornionjoki 11 220 78 76.6 22.4 1.0 660 4.6 
Tenojoki 23 770 470 92.2 7.7 0.1 130 2.5 
Näätämöjoki 21 080 920 88.2 11.7 0.1 230 10.1 
Uutuanjoki 3 320 1 360 88.5 11.4 0.1 30 13.0 
Paatsjoki 20 120 138 76.9 22.7 0.4 1 780 12.2 

Yhteensä 102 310 4 810 

2.4 Pienvesien kasvillisuus 

2.4.1 Vesi- ja rantakasvillisuus 

Järvien ja lampien ranta- ja vesikasvillisuuden kehittymiseen vaikuttavat mm. 
rannan maaperä ja syvyys, aallokko, veden kemiallis-fysikaaliset ominaisuudet ja 
ilmastolliset tekijät. Rannan kasvillisuusvyöhykkeet ovat usein selvästi havaitta-
vissa, ja ne voidaan jakaa vedenkorkeuden mukaan osa-alueisiin, joissa esiintyy 
kussakin tiettyjen elomuotojen kasvillisuutta. Rannoilla tavataan yleisesti myös 
kuivalla maalla kasvavia lajeja. Lampien rannat ovat usein vähälajisia ja kas-
villisuus on yksipuolista, mutta rantojen kasvillisuus vaihtelee lampityypin ja 
kohteen alueellisen sijainnin mukaan. Lammet ja järvet voidaan ryhmitellä ranta-
ja vesikasvillisuuden perusteella nk. botaanisiin järvityyppeihin (Maristo 1941, 
Rintanen 1982). Lapin järvityyppejä on Rintanen (1982) kuvannut seuraavasti: 

Pienet järvet ja lammet kuuluvat Lapissa usein Nuphar-tyyppiin. Veden ominai-
suudet ovat tämän tyypin järvissä hyvin vaihtelevat, ja tyyppiä luonnehtiikin 
vesikasvillisuuden ohella pohjan kaltevuus. Rannat syvenevät jyrkästi 1-2 metriin. 
Järvien pohja on mutaa. Tätä järvityyppiä esiintyy koko boreaalisella vyöhykkeellä. 
Helofyyttejä eli ilmaversoisia kasveja on tämän tyypin järvissä ja lammissa 
niukasti. Sarat (Carex sp.) muodostavat kapean vyöhykkeen vesirajaan ja usein 
tavataan myös järvikortetta (Equisetum fluviatile) niukkoina kasvustoina. Raate 
(Menyanthes trifoliata) kasvaa usein myös vedessä rannan suuntaisena vyöhyk-
keenä. Nymfeidien eli kelluslehtisten (ulpukat, Nuphar sp. ja/tai pohjanlumme, 
Nymphaea candida) muodostamat kasvustot ovat melko niukkoja. Elomuodoista 
elodeidit eli uposlehtiset, lemnidit eli kelluslehtiset ja isoetidit eli pohjaruusukkeel-
liset tavallisesti puuttuvat. Sammalia esiintyy useimpien tämän tyypin järvien poh-
jalla (lajeista tavallisimpia ovat Drepanocladus procerus, D. trichophyllus, har-
vemmin rahkasammalet, Sphagnum sp.). Nuphar-tyypin järvet esiintyvät tavalli-
sesti soiden läheisyydessä, ja siten niiden rantakasvillisuus koostuu suokasveista. 
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Equisetum-tyyppiä tavataan Pelkosenniemen-Savukosken korkeudelle. Tätä 
järvityyppiä luonnehtivat helofyyttikasvillisuuden muodostama vyöhyke, jossa 
lajeina yleisimmät ovat järvikorte (Equisetum fluviatile ), jouhisara ( Carex la-
siocarpa) ja pullosara (C. rostrata), harvemmin järviruoko (Phragmites australis). 
Kaitapalpakko (Sparganium angustifolium) ja Nuphar-lajit muodostavat harvoja 
~asvustoja. lsoetidejä tavataan hajanaisina kasvustoina. 

Lobelia-tyypin järviä tavataan harjualueilla. Tämän tyypin järvet ovat kirkasvetisiä 
ja karuhkoja. Kasvillisuudelle on luonteenomaista isoetidien ja vesisammalien 
runsaus. Elodeideja ja helofyyttejä on niukemmin. Posion-Kuusamon alue on 
tämän tyypin esiintymisaluetta. 

Potamogeton filiformis-Chara -tyypin järviä on Sallan eteläosassa ja Kuusamossa. 
Järvet ovat tyypillisesti kirkasvetisiä, runsasravinteisia ja emäksisiä. Tälle järvityy-
pille on ominaista helofyyttien niukkuus ja harvat kasvustot, elodeideja tavataan 
kohtalaisen runsaasti ja näkinpartaiset (Chara sp.) esiintyvät rehevinä. Tyypillisiä 
lajeja ovat järviruoko (Phragmites australis), järvikorte (Equisetum fluviatile) ja 
merivita (Potamogeton filiformis ). 

Stratiotes-tyypin järviä on pääasiassa vain Kittilän seudulla nk. vihreäkivien ja 
amfiboliittien muodostamalla kallioperällä. Tälle tyypille on ominaista veden 
korkea pH ja luonteenomainen vaateliaistakin lajeista koostuva kasvillisuus. Tämän 
järvityypin nimilaji sahalehti (Stratiotes aloides) kuuluu silmälläpidettäviin 
harvinaisiin putkilokasvilaj eihin. 

Carex-tyypin järviä esiintyy pohjoisimmassa Lapissa. Tämän tyypin järvissä 
kasvillisuuden vyöhykkeisyys on epäselvä ja helofyyttejä on niukasti, mistä johtuu 
karu ulkonäkö. Elodeideja on tiheässä ja paikoin rantaa reunustaa saravyöhyke. 
Lajien ja elomuotojen runsaussuhteet vaihtelevat järvien sijaintipaikan mukaan. 
Järvityypille ovat luonteenomaisia laikuttaiset sarakasvustot (Carex sp.), järvikorte 
(Equisetum fluviatile), ulpukkalajit (Nuphar sp.), kaitapalpakko (Sparganium 
angustifolium ), ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum) ja rantaleinikki (Ranuncu-
lus reptans). Aivan pohjoisimmassa Lapissa tunturialueella tavataan myös Nitella-
tyypin järviä. 

Virtaavien vesien kasvillisuuteen vaikuttaa veden virtaus sekä suoraan että välil-
lisesti muokkaamalla puron tai joen uoman oloja. Purojen kasvillisuuteen vaikutta-
vat huomattavasti puron sijaintipaikka ja veden laatu. Purojen ja jokirantojen 
kasvillisuus voidaan Kurttilan (1991) mukaan jaotella seuraaviin vyöhykkeisiin: 1) 
vesikasvivyöhyke, 2) pensasvyöhyke ja 3) puuvyöhyke. Purojen tyypillisiä lajeja 
ovat purovita (Potamogeton alpinus), vesikuusi (Hippuris vulgaris) ja rantapun-
tarpää (Alopecurus aequalis). Koskisemmilla paikoilla pohjalla voi olla matto-
maisena näkinsammalia (Fontinalis antipyretica ja F. dalecarlica). Puroissa 
tavallisia kasvilajeja ovat myös rentukka (Caltha palustris), palpakot (Sparganium 
sp.), lapinvesitähti (Callitriche hamulata) ja sarat (Carex sp.). Puronvarsilla on 
pintaveden pysyvän vaikutuksen vuoksi tyypillistä luhtainen kasvillisuus. Turve-
kerros on tulvanalaisilla rannoilla yleensä ohut. Puronvarsien luhdat ovat tavalli-
sesti pajuluhtia (PaLu), joita Lapissa kutsutaan pajuviidoiksi (PavLu). Pajuviidoissa 
yleisiä lajeja ovat tunturipaju (Salix glauca ), pohjanpaju (Salix lapponum ), mustu-
vapaju (S. myrsinites), kiiltopaju (S. phylicifolia), luhtarölli (Agrostis canina), 
viitakastikka (Calamagrostis canescens), korpikastikka (C. purpurea), luhtakastikka 
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(C. stricta), rentukka (Caltha palustris), viiltosara (Carex acuta), mätässara (C. 
cespitosa ), tupassara ( C. nigra subsp. juncella ), luhtasara ( C. vesicaria ), rantama-
tara (Galium palustre), luhtamatara (G. uliginosum) ja luhtakuusio (Pedicularis 
palustris). Kasvillisuuden pohjakerros on usein aukkoinen. Sammallajeista tavalli-
sia ovat rahkasammalet (Sphagnum sp. ), luhtakuirisammal ( Calliergon cordifo-
lium ), hetekuirisammal ( C. giganteum ), rantakarhunsammal (Polytrichum jensenii), 
luhtakarhunsammal (P.swartzii) ja kiiltolehväsammal (Pseudobryum cinclidioides). 
Ruoho- ja heinäkorpi (RhK) on myös tavallinen suotyyppi purojen varsilla. 
Lajistossa on runsaasti em. luhtaisuutta ilmentäviä lajeja. Heinät ovat lajeista 
runsaimpia, esim. korpikastikka (Calamagrostis purpurea). Vähäinen varpukasvil-
lisuus sijoittuu maatuvien kantojen ja puunrunkojen muodostamille mättäille. 
Lettokorvissa (LK) lajisto on vaateliaampaa: edellämainittujen lisäksi tavataan mm. 
äimäsara (Carex dioica), vilukko (Parnassia palustris), isotalvikki (Pyrola rotun-
difolia) ja lääte (Saussurea alpina). (Eurola ym. 1994) 

Lähteisten paikkojen kasvillisuus on usein pienialaista ja aitosammalten leimaamaa. 
Lähdekasvillisuutta voi olla avolähteissä, lähdepuroissa ja suonreunoissa tihkupin-
toina, mutta myös esimerkiksi soilla laaja-alaisempana. Lähteiset paikat ovat 
happipitoisia, mikroilmastoltaan ympäristöään tasalämpöisempiä ja jopa talvella 
jäätymättömiä. Lähteiden vesi on elektrolyyttipitoista pohjavettä, ja veden vaihtu-
vuus lisää elektrolyyttien määrää myös lähteiden ympäristön pintavesissä. Lähteiset 
paikat ilmentävät herkästi kallio- ja maaperän ominaisuuksia. Lähteiden jaottelu 
ravinteisuuden mukaan perustuu karbonaattipitoisuuteen. Kasvillisuus voidaan 
ryhmitellä lähteisyyttä suosiviin yleislajeihin, etelä- ja pohjoisvoittoisiin sekä 
karbonaattia erityisesti suosiviin lajeihin (ns. kalkinvaatijat/kalkinsuosijat). (Eurola 
ym. 1994) 

2.4.2 Uhanalaiset kasvit 

Lapin läänissä on valtakunnallisesti ja alueellisesti erittäin uhanalaisia ja vaaran-
tuneita putkilokasvilajeja 59 kpl. Näistä lajeista 5 esiintyy vain Lapissa. Lapissa 
esiintyvistä valtakunnallisesti erittäin uhanalaisista ja vaarantuneista putkilokas-
vilajeista 9 esiintyy vedessä tai rannoilla. Vaikka uhanalaisista lajeista vain 
muutama esiintyy pääasiassa vedessä, rannoilla esiintyy lukuisa joukko alueellisesti 
harvinaisia tai uhanalaisia lajeja. Valtakunnallisesti erittäin uhanalaisista ja vaaran-
tuneista sammalista, levistä, jäkälistä ja sienistä esiintyy Lapissa yhteensä 51 lajia. 

Karuilla lammilla ja järvillä esiintyvistä uhanalaisista kasveista on ilmeisesti 
hävinnyt Lapista purokesijäkälä (Leptogium rivulare ). Rehevillä järvillä ja lammilla 
esiintyvistä putkilokasvilajeista on Lapista hävinnyt notkeanäkinruoho (Najas 
flexilis). Otalehtivita (Potamogeton friesii) on Etelä- ja Keski-Lapissa silmäl-
läpidettävä harvinainen laji, pohjoisempana se on vielä uhatumpi. Levistä pohjan-
näkinparta ( Chara strigosa) on silmälläpidettävä harvinainen laji. Sammallajeista 
kalkkisirppisammalen (Drepanocladus sendtneri) esiintyminen tunnetaan puutteel-
lisesti, mutta se on luokiteltu silmälläpidettäviin lajeihin. (Rassi ym. 1992). 

Puroilla esiintyviä alueellisesti uhanalaisia lajeja ovat putkilokasveista Etelä- ja 
Keski-Lapissa silmälläpidettäviin harvinaisiin lajeihin kuuluva purosätkin (Ra-
nunculus trichophyllus subsp. eradicatus) ja levistä silmälläpidettäviin kuuluva 
pohjannäkinparta (Chara strigosa). Sammallajeista valtakunnallisesti taantunei-
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siin/silmälläpidettäviin kuuluvat puropussisammal (Marsupella aquatica) ja 
pohjanpussisammal (Marsupella sphacelata ). Vuoripussisammal (Marsupella 
sparsifolia) on vaarantunut Etelä- ja Keski-Lapissa. Pohjois-Lapissa kasvavat 
pärskesammal (Eremonotus myriocarpus) ja kourupurosammal (Hygrohypnum co-
clearifolium) ovat silmälläpidettäviä harvinaisia lajeja. Lapinpurosammal (Hygro-
hypnum molle) ja pikkupurosammal (Hygrohypnum norvegicum) ovat erittäin 
uhanalaisia Etelä- ja Keski-Lapissa, pohjoisempana ne kuuluvat silmälläpidettäviin 
harvinaisiin lajeihin. (Rassi ym. 1992). 

Lähteillä esiintyviä uhanalaisia putkilokasvilajeja ovat valtakunnallisesti erittäin 
uhanalaiseksi/vaarantuneeksi luokiteltu turjanhorsma (Epilobium laestadii), sil-
mälläpidettävä harvinainen purosätkin (Ranunculus trichophyllus subsp. eradica -
tus), Lapissa taantunut silmälläpidettävä lettorikko (Saxifraga hirculus) ja erittäin 
uhanalaiseksi/vaarantuneeksi arvioitu vesihilpi ( Catabrosa aquatica ). Sammalla-
jeista vaarantuneita ovat kenosammal (Amblyodon dealbatus), ruutusammal 
(Conocephalum conicum) ja koskikorvasammal (Jungermannia obovata). Lähdelo-
visammal (Lophozia bantriensis) on silmälläpidettävä harvinainen laji. Pärskekor-
vasammalen (Jungermannia atrovirens) esiintyminen tunnetaan puutteellisesti. 
(Rassi ym. 1992) 

2.5 Pienvesien uhanalaiset eläimet 

2.5.1 Linnut 

Kaakkuri ( Gavia stellata) pesii pienillä lammilla. Kaakkurin kanta on viimeaikoina 
hieman runsastunut, mutta laji kuuluu edelleen valtakunnallisesti silmälläpidettäviin 
taantuneisiin lajeihin. Myös kuikka (Gavia arctica) kuuluu samaan uhanalai-
suusryhmään. Kuikan elinpiirinä ovat kaakkurilampia suuremmat järvet. Myös 
mustalintu (Melanitta nigra) kuuluu valtakunnallisesti silmälläpidettäviin uhana-
laisiin lajeihin. Lapasotka (Aythya marila) on erittäin uhanalainen Lapissa ja valta-
kunnallisesti laji on luokiteltu vaarantuneeksi. Uutena lajina valtakunnallisesti 
silmälläpidettäviin harvinaisiin lajeihin on lisätty vuoden 1992 mietinnössä 
koskikara (Cinclus cinclus), jonka pesimäkanta on painottunut Lapin itäosan 
puroihin ja jokiin. Pilkkasiipi (Melanitta fusca) kuuluu alueellisesti uhanalaisten 
ryhmään, sen merkittävä kannan keskittymä on suunnitellun Vuotoksen altaan 
alueella. (Rassi ym. 1992) 

2.5.2 Kalat ja rapu 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että vesien rakentaminen, likaantuminen ja muu 
pilaantuminen ovat joko suoraan tai välillisesti vahingoittaneet kala- ja rapu-
kantoja. Erityisesti vaelluskalakannat ovat kärsineet vesien tilan muuttumisesta. 
Vielä olemassaolevien luontaisesti lisääntyvien arvokkaiden kalakantojen säilyt-
täminen on erittäin tärkeää. Pyrkimys eläimistön monimuotoisuuden säilyttämiseen 
on riittävä tavoite jo sinänsä. Alkuperäisten kantojen perintöaineksen säilymisen 
turvaaminen on myös kalatalouden kannalta merkityksellistä. (Westman 1991) 

Suomessa suojelutoimia on kohdistettu vain talouskäyttöön sopiviin kaloihin, 
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vaikka luonnonsuojelullisesti kaikki kalat ovat yhtä arvokkaita. Talouskaloihin 
kuulumattomien lajien kantojen uhanalaisuus tunnetaan huonosti, mutta voidaan 
olettaa joidenkin paikallisten kantojen olevan erittäin uhanalaisia. (Leikola 1994) 

Perämeren alueen alkuperäisistä lohikannoista (Salmo salar) ovat jäljellä Tor-
nionjoen, Simojoen ja Iijoen kannat. Tornionjoen ja Simojoen kannat lisääntyvät 
alkuperäisessä ympäristössään, Iijoen kanta on riippuvainen istutuksista. 

Pienvesissä esiintyvistä arvokalakannoista erittäin uhanalaisia ovat taimenen eri 
ekologiset muodot: meri taimenen (Salmo trutta m. trutta) Itämereen laskevien 
vesistöjen kannat sekä järvitaimenen (Salmo trutta m. lacustris) alkuperäiset luon-
nonvaraiset kannat Kemijoen vesistössä ja Jäämereen laskevissa vesistöissä. 
Purotaimenen (Salmo trutta m. fario) uhanalaisuutta ei ole arvioitu mietinnössä, 
vaikka voidaan olettaa monien pienien erillisten alkuperäisten kantojen olevan 
uhanalaisia. Pohjois-Suomen jokikutuiset harjuskannat (Thymallus thymallus) eivät 
ole uhanalaisia. (Rassi ym. 1992) 

Rapu (Astacus astacus) ei ole varsinaisesti uhanalainen, mutta rapukannat ovat 
harvinaistuneet rapuruton ja vesiluonnon muutosten seurauksena. Siten vesistöjä, 
joissa on luontainen rapukanta voidaan pitää erityisen arvokkaina. (Rassi ym. 
1992) 

2.5.3 Selkärangattomat eläimet 

Suomesta tunnetaan noin 25 500 lajia selkärangattomia eläimiä (todellisen laji-
määrän oletetaan olevan noin 30 000). Noin 11 900 lajin esiintymistä ja 
uhanalaisuutta on selvitetty. Näistä lajeista 6.1 % on uhanalaisia. (Rassi ym. 1992) 

Puroissa ja joissa elävä jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera) on 
erittäin uhanaiainen. Laji on rauhoitettu vuonna 1955. Jokihelmisimpukan vä-
henemisen syynä ovat olleet aiemmin ryöstöpyynti, uitto ja koskien perkaukset, 
vesistöjen säännöstely sekä viime vuosikymmeninä turvemaiden ojitukset. Tule-
vaisuudessa uhkana on vesistöjen happamoituminen. Jotta jokihelmisimpukan 
lisääntyminen olisi mahdollista, vesistössä tulee olla glokidio-toukkavaiheen väli-
isännäksi sopiva purotaimenkanta (väli-isäntänä voi olla joskus myös jokin muu 
kalalaji). Lajia tavataan puhtaissa vesistöissä koko Suomessa, mutta nykyinen 
esiintymisalue painottuu Pohjois-Suomeen. 

Lapissa varsinkin tunturialueella on useita uhanalaisia selkärangattomia lajeja. 
Karuissa järvissä ja lammissa esiintyvä pohjanpikkumalluainen (Sigara fallenoidea) 
on silmälläpidettävä harvinainen laji, samoin tunturialueella mm. rehevissä pu-
ronotkoissa elävä pohjansiemenkotilo (Vertigo modesta subsp. arctica) (Rassi 
ym.1992). Tämän inventoinnin puitteissa ei selvitetty selkärangattomien esiinty-
mistä. 
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3 IAPIN LÄÄNIN PIENVEDET 

3.1 Suojeluohjelmiin ja -alueisiin sisältyvät pienvedet 

Vahvistettujen suojeluohjelmien ja suojelualueiden sisältämät pienvedet on laskettu 
Lapin vesi- ja ympäristöpiirissä 1:20 000 ja 1:50 000 mittakaavaisilta kartoilta. 
Kohteita ei laskettu Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kuntien alueelta. 

Pelkästään seutukaavaan sisältyvillä suojelualuevarauksilla olevia sekä metsähalli-
tuksen perustamilla luonnonhoito- ja aarnimetsäalueilla olevia pienvesikohteita ei 
ole tässä yhteydessä laskettu, koska niitä ei voi rinnastaa taulukossa 2 lueteltuihin 
kohteisiin. Suojelualueilla olevien pienvesikohteiden lukumäärä vaihtelee kunnittain 
huomattavasti. Esimerkiksi Kittilässä Pallas-Ounastunturin kansallispuiston alueella 
sekä soidensuojelualueilla on huomattava määrä (826 kpl) pieniä järviä ja lampia. 
Purovesistöjä ja lähteitä sisältyy vahvistettujen suojeluohjelmien alueisiin selvästi 
lampia ja järviä vähemmän. 

Taulukko 2. Kansallis- ja luonnonpuistojen alueella sijaitsevat sekä valtakunnalli-
siin harjujen-, lehtojen-, lintuvesien- ja soidensuojeluohjelmaan kuuluvilla alueilla 
sijaitsevat pienvedet Lapin läänissä lukuunottamatta Enontekiön, Utsjoen ja Inarin 
kuntien alueita. 

Suojelualue/-ohjelma Lampi/ 
järvi Puro Lähde 

Luonnonpuistot 159 46 21 
Kansallispuistot 365 56 37 
Lintuvesien suojeluohj. 22 2 
Soidensuojeluohjelma 1184 222 68 
Lehtojensuojeluohjelma 6 5 
Harjujensuojeluohjelma 91 21 3 

Yhteensä 1827 352 129 

3.2 Pienvesien tilaa muuttavia tekijöitä 

3.2.1 Vesistörakentaminen 

Pienvesienkin tilaan ovat vaikuttaneet mm. energian tuotantoa varten tapahtuvat 
vesialueiden vedenkorkeuksien ja virtaamien säännöstelyt sekä tekoaltaiden 
rakentaminen. 

Uittoa varten on perattu, padottu ja muutettu pieniäkin puroja. Lapin läänin alu-
eella on yhteensä lähes 10 000 km vesistöjä, joita on käytetty uittoväylinä. 
Perattuja koskia on ollut karkean arvion mukaan 1 500 km ja uittopatoja yhteensä 
noin 330 kappaletta. Pinta-alaan suhteutettuna Kemijoen, Tornionjoen ja Muo-
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nionjoen vesistöalueilla uittoväyliä on ollut noin 100 m/km2• Vuonna 1992 
uittoväylistä noin 7 540 km:n osalta uittosääntö oli kumottu ja vesistöä kunnostet-
tu. 

3.2.2 Metsätalous 

Metsätalouden muuttuminen nykyaikaisen metsäteollisuuden tarpeisiin on ollut 
nopeaa viime vuosikymmenien aikana. Nykyinen metsätalous perustuu tehok-
kaaseen puun korjuuseen ja suunnitelmalliseen metsän uudistamiseen. 

Järjestelmällinen metsäojitus on aloitettu Suomessa valtionmailla 1908 ja yksityis-
mailla 1920- ja 1930-luvun vaihteessa. Metsämaata on ojitettu Lapissa 1980-
luvun lopulla noin 10 000 ha vuosittain. Valtaosa ojituskelpoisista metsistä on jo 
ojitettu ja 1990-luvulla siirrytään uudisojituksista kokonaan kunnostusojituksiin 
(käsiteltävien pinta-alojen on arvioitu vähenevän 7 000-8 000 hehtaariin vuodes-
sa). Ojitukset ovat vaikuttaneet monin tavoin myös pienvesiin. Erityisesti pienillä 
valuma-alueilla ojitus lisää virtaaman vaihtelua ja tulvavirtaamia pienissä vesis-
töissä. Suoalueilta tulevat ojitusvedet sisältävät runsaasti kiintoainetta, rautaa, or-
gaanisia aineita sekä fosforia. Huuhtoutuvan aineksen määrä vaihtelee eri ajankoh-
tina. (Lapin vesi- ja ympäristöpiiri 1994, Ahtiainen 1990) 

Metsämaan muokkaus ja laikutus, avohakkuut sekä rantametsien hakkuut ovat 
ojituksen ohella metsätaloustoimista eniten vesiluonnon tilaan vaikuttaneita toimia. 
Nykyisten tutkimusten perusteella ei voida päätellä miten suuri osa Lapin vesien 
kokonaiskuormituksesta aiheutuu ojituksista, aurauksista ja avohakkuista, mutta 
selvästi ne muodostavat suurimman osan hajakuormituksesta. (Lapin vesi- ja 
ympäristöpiiri 1994, Ahtiainen 1990). 

Tehokas metsätalous edellyttää hyviä kulkuyhteyksiä. Myös uiton päättyminen ja 
puukuljetusten siirtyminen maanteille on edellyttänyt metsäautoteiden rakentamista. 
Suomessa metsäteitä on yhteensä noin 110 000 km. Lapissa metsäteitä on noin 
13 000 km, ja metsäautotieverkko kattaa suurimman osan läänin eteläosasta. 
Metsätiet pirstovat yhtenäiset metsät pienialaisiksi. Vaikka tiet parantavat kohtei-
den saavutettavuutta mm. virkistyskäyttöä ajatellen, ne samalla muuttavat maise-
maa ja kohteiden luonnontilaa. Metsäteitä on rakennettu myös pienten purojen 
ylitse, mistä on haittaa esimerkiksi kalastolle. 

3.2.3 Muita pienvesien tilaan vaikuttavia tekijöitä 

Maatalous 

Vesistöjen hajakuormitusta aiheuttava maatalous on keskittynyt läänin eteläosaan, 
mutta karjataloutta harjoitetaan lähes koko Lapissa. Maatalouden aiheuttama 
vesistökuormitus on peräisin pelloilta, karjasuojista ja rehusiiloista. Pelloilta 
huuhtoutuvat lannoitteet (lanta ja keinolannoitteet) aiheuttavat valumavesien 
mukana vesistöihin joutuessaan varsinkin pienissä vesistöissä rehevöitymistä. 
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Loma- ja haja-asutus 

Loma-asutus aiheuttaa pysyviä muutoksia ympäristössä. Loma-asuntoja oli 
Lapissa v. 1992 noin 20 000, joista pääosa sijaitsee vesistöjen läheisyydessä ja 
matkailukeskusten liepeillä. Loma-asutuksen arvioidaan lisääntyvän noin 4 % 
vuosittain. Etelä-Lapissa keskitetyn vesihuollon ulkopuolelle jäävä loma- ja haja-
asutus sijaitsee suurten jokivesistöjen varsilla sekä pienehköjen järvien rannoilla 
taajamien ympäristössä. Pohjois-Lapissa asutus on sijoittunut järvien rannoille sekä 
pienehköjen jokien varsille. Pelkästään loma- ja haja-asutuksen pilaamia järviä ei 
Lapissa ole, mutta kuormitus nostaa vesistöjen ravinnetasoa ja aiheuttaa rehe-
vöitymistä. Rantojen rakentaminen muuttaa myös rantavyöhykkeen luonnontilaa ja 
maisemaa. 

Turvetuotanto 

Lapin läänin turvetuotanto on keskittynyt Kemin-Tornion seudulle. Suurimmat 
tuotantoalat ovat Kemijoen ja Simojoen vesistöalueilla. Turvetuotantoa varten on 
tehty huomattava määrä ojituksia myös Kuivajoen vesistöalueella. Tuotantoalueiden 
kuivatusta varten tehdyt ojitukset ja valumat tuotantoalueilta vaikuttavat huononta-
vasti alapuolisten vesistöjen veden laatuun. Tuotantokenttien luonnontilan häviämi-
nen koskee myös niiden pienvesiä. 

Happamoituminen 

Lappiin kulkeutuu kuormittavia aineita ilmavirtausten mukana etelästä, sekä 
erityisesti Koillis-Lappiin huomattavalta osalta Kuolan alueelta. Happamoituminen 
uhkaa lähes kaikkia Lapin vesistöalueita. Happamoitumiskehityksen nopeus riippuu 
sekä alueelle tulevan laskeuman suuruudesta että ekosysteemin happamoitu-
misherkkyydestä. Kriittisen kuormituksen määräksi happamoitumisherkille järville 
on arvioitu lähes koko Fennoskandiassa alle 20 meq m-2a-1, joka vastaa rikkinä 
0.3 gm-2 vuodessa. 

Muu ihmistoiminta 

Luontaisten kalakantojen säilymiselle voi liian voimakas kalastus olla merkittävä 
uhka. Pienten purovesistöjen purotaimenkannat eivät välttämättä kestä rajoittama-
tonta kalastusta (mm. verkottamista). Lampien ja purovesienkin luonnontilaa ja 
veden laatua on muuttanut luonnonravintolammikkojen rakentaminen kalakasvatus-
ta varten. 

Lähteiden tuhoutumisen tavallisimpia syitä ovat mm. soranotto, käyttö kaivoina ja 
vedenottamoina, metsäojitus ja veden johtaminen kalanviljelylaitoksille. 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

4.1 Pienvesikohteiden valinta 

Pienvesien inventointi aloitettiin tekemällä tiedustelu niille tahoille, joilla otak-
suttiin olevan tietoja arvokkaista pienvesistä. Kyselylomakkeita lähetettiin 534 kpl 
ja vastauksia saatiin 178 kpl. Palautusprosentti oli siten 33,3 %. Vastauksista 
poimittuja pienvesikohteita tallennettiin atk-rekisteriin 536 kpl. 

Kyselylomakkeet lähetettiin mm. seuraaville tahoille: Geologian tutkimuskeskus, 
Helsingin, Oulun ja Turun yliopistot, Ilmatieteen laitos, Lapin lääninhallituksen 
ympäristönsuojelutoimisto, Metsähallituksen hoitoalueet, Metsäntutkimuslaitos, 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, kuntien ympäristönsuojelulautakunnat, Lapin 
läänin kalastuspiiri, Lapin läänin kalatoimisto, Lapin läänin maatalouskeskus, Lapin 
metsälautakunta, Lapin riistanhoitopiiri, metsänhoitoyhdistykset, Lapin 
l uonnonsuoj el u piiri, l uonnonsuoj el u yhdistykset, kalastuskunnat, riistan-
hoitoyhdisty kset ja paliskunnat. 

Kirjallisuudesta ja asiantuntijatahoilta koottiin tietoja erityisesti harvinaisten ja 
uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien esiintymisalueista. Tietoja kerättiin mm. Helsin-
gin ja Oulun yliopistojen tutkijoilta sekä Lapin lintutieteellisestä yhdistyksestä. 
Kirjallisuuslähteinä on käytetty mm. kuntien teettämiä ympäristönhoitosuunnitelmia 
sekä Lapin läänin vesistöjen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. 

Pienvesiä etsittiin myös karttatarkastelun avulla (1:20 000 ja 1:50 000 peruskart-
talehdiltä, jotka perustuvat vuoden 1985 jälkeen tehtyihin kartoituksiin). Vah-
vistettujen suojeluohjelmien sekä luonnon- ja kansallispuistojen alueella olevia 
kohteita ei otettu inventoitavaksi. 

Maastoinventoinnin kohteiden valinta aloitettiin vuonna 1991. Alkuvaiheessa 
kohteet valittiin pääasiassa kyselyn perusteella tietoon tulleista kohteista, jotka 
jaettiin arvioidun suojelullisen arvon mukaan maakunnallisesti, alueellisesti tai 
paikallisesti merkittäviin kohteisiin. Inventoitavaksi valittiin pääasiassa maakun-
nallisesti merkittäviksi arvioituja kohteita. Maakunnallisesti arvokkaalla kohteella 
esiintyy uhanalainen tai harvinainen eliölaji, kohde on luonnontilainen tai lähes 
luonnontilainen ja sen suojeleminen on luonnon monimuotoisuuden tai maiseman 
esteettisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää. Alueellisesti tärkeät kohteet ovat 
luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia, ja kohteilla on merkitystä opetus- ja 
virkistyskäyttökohteina. Paikallisesti arvokkaan kohteen tila voi olla muuttunut, 
mutta sillä on merkitystä esimerkiksi virkistyskäyttökohteena. 

4.2 Maastoinventointi 

Inventointi aloitettiin vuoden 1991 kesäkuussa läänin eteläosasta. Maastokäyntiä 
varten jokainen kohde määritettiin 1:20 000 peruskartalta. Karttatarkastelun 
perusteella pääteltiin onko kohteen ympäristössä mahdollisesti tehty kohteen 
luonnontilaa muuttaneita toimenpiteitä. Maastossa todettiin kohteen senhetkinen 
tila, ja tarkempi inventointi rajattiin vain luokkien 3-5 kohteisiin (kohteiden 
luokitteluperusteet on esitetty kappaleessa 4.3). Inventoinnin alkuvaiheessa vuonna 
1991 inventoitiin muutamia luokkien 0-2 kohteita. 
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Kohteiden inventoinnin on tehnyt kirjoittaja yhdessä työparin kanssa. Lampien ja 
järvien rannat kierrettiin kävellen mm. kohteen koosta riippuen osaksi tai koko-
naan. Puroista tarkastettiin kohtuullisesti saavutettavissa olevat osat. Purojen 
pituudet vaihtelevat parista kilometristä kymmeniin kilometreihin, joten niistä 
tarkastettiin kohtuullisesti saavutettavissa olevat osuudet. Puroille pyrittiin yleensä 
pääsemään useammasta kohdasta kokonaiskuvan selvittämiseksi. Lähteiden 
ympäristöä tutkittiin varsinaisen lähteen ja sen reunuksen lisäksi myös mahdollisen 
lähdepuron ympäriltä sekä lähimaisema-alueelta noin 50 metrin säteellä. 

Kohteilla täytettiin arviointilomake (liite 5/1-6), jossa kuvaillaan mm. kohteen 
luonnontilaa ja luonnonsuojelullista sekä kalataloudellista merkitystä. Lisäksi 
kohteella täytettiin kasvillisuuskortti (liite 5/7-8). Raportissa käytetyt putkilo-
kasvien nimet perustuvat Retkeilykasviossa käytettyyn nimistöön (Hämet-Ahti et. 
al. 1986). Sammalten nimistössä on noudatettu Suokasviopasta (Eurola et. al. 1990) 
sekä Lehtisammalten määritysopasta (Koponen 1986). 

Kohteilla valokuvattiin tyypillisimmät näkymät sekä maisemalliset erityispiirteet. 
Valokuvauksessa käytettiin tavallista värifilmiä, ja kuvista on valmistettu paperiko-
piot. 

Vuosina 1993 ja 1994 erityisesti arvokkaimmista kohteista pyrittiin ottamaan myös 
vesinäytteet. Osasta kohteista on käytettävissä muussa yhteydessä kerättyä veden-
laatuaineistoa. Pyrkimyksenä oli koota tietoa kohteiden veden laadusta yleensä sekä 
mahdollisista alueellisista eroista. Varsinkin purovesistöissä veden laadulla on 
merkitystä kalaston menestymiselle. Veden laadusta voidaan päätellä 
myös valuma-alueella tapahtuneiden muutosten vaikutuksia kohteen tilaan. 

Maastoinventointiin käytettiin yhteensä noin 135 työpäivää. Kohteita tarkastettiin 
kaikkiaan noin 250 kappaletta (liite 1). Maastokausi ajoittui yleensä kesäkuun 
puolivälistä elokuun loppuun, mikä on sopivin ajankohta kasvillisuuden inventoin-
nille. 

4.3 Pienvesien arvon määrittäminen 

Pienvesien arvon määrittämiseksi on kehitelty vuonna 1991 Keski-Suomen vesi-
ja ympäristöpiirissä arviointilomake, joka otettiin käyttöön sellaisenaan Lapin vesi-
ja ympäristöpiirissä heti maastotöiden alkaessa. Osatekijöiden pisteyttämiseen 
perustuvan arvioinnin tavoitteena on ollut kohteiden objektiivisempi arviointi ja 
tulosten keskinäinen vertailtavuus. Toisaalta on pyritty kohteen arvoon vaikuttavien 
osatekijöiden erottamiseen. Myös kohteen tyypillisyys saa arvioinnissa omat pis-
teensä. Tarkoituksena on ollut nostaa esiin alueellisesti tyypillisiä kohteita eri-
koisuuksien ohella, jotka eivät välttämättä edusta alueelle ominaisinta luontoa. Me-
netelmän soveltamisesta on julkaistu yksityiskohtaiset ohjeet teoksessa: A. Lammi 
1993: Pienvesien luonnonarvot ja niiden määrittäminen. (Vesi- ja ympäristöhalli-
tuksen monistesarja nro 497.) Seuraavassa on lyhyesti esitetty arvioidut kohdat ja 
mahdolliset poikkeamat em. soveltamisohjeista. 
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Lomakkeella arvioitiin kohteen soveltuvuutta opetus- ja virkistyskäyttöön, lä-
hinnä kohteen saavutettavuuden perusteella. 
1. Soveltuvuus 0-3 p. 
2. Saavutettavuus 0-3 p. 

Kasveihin perustuva arvo on määritetty pääasiassa putkilokasvilajiston perusteella. 
Kasvillisuudesta arvioitiin: 
3. Uhanalaiset tai harvinaiset kasvilajit 0 tai 3 p. 
4. Lajimäärä 0-3 p. 

(putkilokasvilajeja: <20=0 p., 20-30=1 p., 30-50=2 p., >50=3 p.) 
5. Lajiston monipuolisuus 0-3 p. 
6. Kasvillisuustyyppien lkm 0-3 p. 
7. Lajiston tyypillisyys 0-3 p. 

Kohteen merkitys arvokalastolle pisteytettiin asteikolla 0-3, samoin kalata-
loudelliset kunnostusmahdollisuudet. Mikäli kohteella tavattiin tai tiedetään 
esiintyvän uhanalainen tai harvinainen eläinlaji kohde sai 3 pistettä. Kalaston 
lisäksi lomakkeelle kirjattiin muut havaitut eläinlajit. Pääosa näistä havainnoista 
koski vesilinnustoa. 
8. Merkitys arvokalastolle 0-3 p. 
9. Kunnostusmahdollisuudet 0-3 p. (ei mahdollista, heikot, kohtalaiset, hyvät 
mahdollisuudet tai ei tarvetta kunnostamiseen) 
10. Uhanalaiset tai harvinaiset eläimet 0 tai 3 p. 

Kohteen luonnontilaaja muutosten merkitystä arvioitiin pisteyttämällä seuraavat 
luonnontilaa muuttaneet tekijät asteikolla 0-3 p. Mitä enemmän luonnontila oli 
muuttunut, sitä vähemmän pisteitä kertyi. 
Lammilla pisteytettiin: 
11. Vedenpinnan nosto/lasku 
12. Tulouoman perkaus 
13. Lasku-uoman perkaus 
14. Veden laadun heikentyminen 
15. Metsäojitus 
16. Rantametsien hakkuut 
17. Rakentaminen 
18. Hakkuut valuma-alueella 
19. Hakkuualueiden auraus ja äestys 

Puroilla pisteytettiin: 
11. Uoman perkaus 
12. Rakenteet 
13. Vedenlaadun heikkeneminen 
14. Metsäojitus 
15. Rantametsien hakkuu 
16. Rantarakentaminen 
17. Hakkuut valuma-alueella 
18. Hakkuualueiden auraus ja äestys 
19. Muu syy 

Koska lähteet ovat pienialaisina puroja ja lampia herkempiä luonnontilan muutok-
sille, ympäristön muutosten vaikutuksia painotettiin kertomalla pistemäärä kahdella. 
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Lähteillä luonnontilaa muuttaneet tekijät pisteytettiin seuraavasti: 
11. Rakenteet 0-3 p. x2 (maksimipistemäärä on siten 6 p.) 
12. Metsäojitus 0-3 p. x2 
13. Rantametsien hakkuu 0-3 p. x2 
14. Hakkuut valuma-alueella 0-3 p. x2 
15. Hakkuualueiden auraus ja äestys 0-3 p. 
16. Veden laadun heikentyminen 0-3 p. 
17. Muu syy 0-3 p. 

Maisema arvioitiin erikseen välittömän lähimaiseman (alle 100 metrin etäisyydel-
lä) ja kaukomaiseman (kauempana kuin 100 metriä oleva) osalta. Pisteitä annettiin 
jokaisessa kohdassa 0-3. 
Maiseman arvioinnissa olen käyttänyt seuraavaa asteikkoa: 
3 pistettä = Kohteen maisema on luonnontilainen tai lähes luonnontilainen. 
Rantavyöhykkeellä ei ole havaittavissa hakkuita eikä kohteen välittömässä lähei-
syydessä ole ojituksia tai rakenteita. Kaukomaisema-alueella mahdolliset vähäiset 
hakkuut ovat metsittyneet tai avohakkuualue on pieni (pinta-ala alle yhden 
hehtaarin). 
2 pistettä= Rantavyöhykkeen metsässä on vähäinen hakkuuala tai metsittynyt 
hakkuuala. Kohteen maisema on lähes luonnontilainen. Kaukomaisema-alueella on 
metsäautotie tai vähäisiä hakkuualoja. Muutoksilla on vähäinen vaikutus kohteen 
maisemaan. 
1 piste= Muutos rantavyöhykkeellä on selvä: avohakkuuala, nuori taimikko, 
rakennus tai: tie. Kohteen tila voi palautua luonnontilaista vastaavaksi. Kauko-
maisema-alueella selviä muutoksia, joilla on kohteen tilaa huonontava vaikutus. 
0 pistettä= Rantavyöhykkeellä on laaja avohakkuu, tie tai rakennuksia. Muutokset 
ovat huomattavia muutoksia ja kohteen tila on pysyvästi muuttunut. Kauko-
maisema-alueella laajoja huomattavia muutoksia. 

Lammen tai puron rantavyöhykkeen maisema: 
20. Rantametsän/suon tila 
21. Rakentamisen vaikutus 
22. Monipuoiisuus 
23. Harvinaisuus 
24. Tyypillisyys 

Lammen tai puron kaukomaisema: 
25. Luonnontilaisuus 
26. Muutoksen merkitys kohteelle 

Lähteiden maisemaa arvioitiin lomakkeilla sanallisesti, mutta seuraavia kohtia ei 
pisteytetty. Tämä vaikuttaa lähteiden kokonaispistemäärään, mikä on syytä huoma-
ta kun tuloksia vertaillaan. Arvoluokituksessa tämä pistemäärän aleneminen on 
otettu huomioon. 

18. Rakenteet 
19. Ympäristön metsän/suon tila 
20. Harvinaisuus 
21. Tyypillisyys 
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Kohteen tilasta laadittiin lomakkeelle lyhyt sanallinen kuvaus. Myös muut käytet-
tävissä olevat taustatiedot kirjattiin joko lomakkeelle tai väliraportteihin. 

Kohde sai arvosanan 0-5 arviointilomakkeella pisteytettyjen kohtien yhteenlas-
ketun pistemäärän perusteella (taulukko 3). Parhaat kohteet sijoittuvat luokkiin 4-
5. Kokonaispistemäärää on pidetty ohjeellisena lopullista arvosanaa määrättäessä, 
ja harkinnan mukaan kohteen arvosanaluokkaa on joko korotettu tai alennettu. 

Taulukko 3. Yhteispistemäärä ja arvosanaluokat. 

Yhteispistemäärä 

Lammet Purot Lähteet Arvosana 

0-10 0-10 0-15 0 
11-20 11-20 16-29 1 
21-35 21-34 30-39 2 
36-50 35-47 40-44 3 
51-65 48-60 45-50 4 
>65 >60 >50 5 

Taulukossa 4 on esitetty inventoitujen kohteiden jakautuminen arvosanaluokkiin. 
Hieman alle puolet inventoiduista kohteista sijoittuu luokkiin 4-5. Luokan 3 
kohteet ovat lähestulkoon luonnontilaisia tai joidenkin kohteiden tila on palautu-
massa kohti luonnontilaista. Näitä kohteita oli noin kolmannes tarkastetuista. 
Alimpiin luokkiin 0-2 kuuluvia oli myös noin kolmannes inventoiduista kohteista. 
Alempiin arvosanaluokkiin sijoittui kalataloudellisesti merkittäviä kohteita, joiden 
kunnostus voisi olla mahdollista. Kohdekuvauksia inventoiduista kalataloudellisesti 
arvokkaista kohteista on kappaleessa 6. Kalataloudellisesti arvokkaat kohteet on 
listattu liitteeseen 2. 

Vuosina 1991-94 käydyt kohteet on esitetty taulukossa 5 pienvesikohdetyypin ja 
sijaintikunnan mukaan. 
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Taulukko 4. Kohteiden jakautuminen arvosanaluokkiin. Luokat 0-2: kohteiden 
luonnontila muuttunut huomattavasti tai pysyvästi, luokka 3: lähes luonnontilaiset 
kohteet, joilla on luonnonsuojelullista arvoa, luokat 4-5: luonnontilaiset luonnon-
suojelullisesti arvokkaat ja erittäin arvokkaat kohteet. 

luokka 0-2 luokka 3 luokka 4-5 

Kemi 1 0 1 
Kemijärvi 3 8 9 
Keminmaa 2 1 1 
Kittilä 3 9 14 
Kolari 8 10 7 
Muonio 2 3 8 
Pelkosenniemi 0 2 3 
Pello 3 2 7 
Posio 4 2 8 
Ranua 5 2 5 
Rovaniemi 0 1 0 
Rovaniemi mlk 6 3 12 
Salla 5 4 4 
Savukoski 3 2 8 
Simo 1 2 1 
Sodankylä 11 8 12 
Tervola 3 2 3 
Tornio 2 0 2 
Ylitornio 0 1 1 

Yhteensä 62 62 106 

Taulukko 5. Kuntakohtainen yhteenveto kohteista, jotka on tarkistettu maastossa. 

KUNTA IAMPI/JÄRVI PURO IÄHDE YHT 

Kemi 1 1 2 
Kemijärvi 12 8 20 
Keminmaa 1 3 4 
Kittilä 13 8 5 26 
Kolari 11 7 7 25 
Muonio 10 3 13 
Pelkosenniemi 4 1 5 
Pello 3 7 2 12 
Posio 7 6 1 14 
Ranua 4 5 3 12 
Rovaniemi 1 1 
Rovaniemi mlk 11 4 6 21 
Salla 4 6 3 13 
Savukoski 4 7 2 13 
Simo 2 2 4 
Sodankylä 14 16 1 31 
Tervola 3 2 3 8 
Tornio 3 1 4 
Ylitornio 2 2 

Yhteensä 109 83 38 230 
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5 KOHDEKUVAUKSET 
Kohteiden numero viittaa liitteissä 3 ja 4 oleviin karttoihin. Kohdekarttojen (liite 
4) mittakaava on 1:20 000. Purojen kartoista osa on mittakaavassa 1:50 000. 
Kohteiden nimet ovat peruskartoilla olevassa muodossa. Lähteitä ei yleensä ole 
peruskartoilla nimetty aivan suurimpia lukuunottamatta. Nimeämättömille lähteil-
le/lähteikköalueille on annettu nimi jonkin läheisen merkittävän maastokohteen 
mukaan (nimettyjen kohteiden nimen jäljessä on merkintä: *). 

Kohteiden koordinaatit ovat yhtenäiskoordinaatteja. Järvistä ja lammista sekä 
lähteistä on esitetty läntisimmän osan koordinaatit ja puroista alimman osan 
koordinaatit. Lähteikköalueista on esitetty koordinaattiruudun lounaiskulman 
koordinaatit. Lampien ja purojen kohdalla on ilmoitettu vesistöalueen numero ja 
nimi, valuma-alueiden koko (F) sekä lammista pinta-ala ja purojen vesistöalu-
een järvisyys (L % ). Lähteistä on arvioitu lähteikköalueen pinta-ala sekä 
näkyvissä oleva vesipinta-ala. 

Vesinäytetiedot löytyvät Lapin vesi- ja ympäristöpiirin näytetietorekisteristä (NTJ). 
Useista kohteista on ollut käytettävissä vain yhden näytteenottokerran tulokset, 
joten kohteiden veden laadusta ei ole voitu tehdä tarkkoja päätelmiä. 

Myös Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kuntien alueelta valittujen erityisen merkittä-
vien lähteiden kohdekuvaukset ovat mukana. 

Kohdekuvausten yhteydessä ei ole mainittu uhanalaisten eläinten esiintymistä. 

1. Kalmankaltio, Enontekiö 
KOORDINAATIT x 7598060 y 529220 PERUSKARTIALEHTI 2831 08 
LÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA 0,5 ha 
VESIALUEEN PINTA-AIA 0,4 ha 

Kalmankaltio on erittäin kaunis, suuri lähteikkömuodostuma. Lähde sijaitsee 
Hietatievojen dyynialueella, joka on geologisesti merkittävä muodostuma. Kas-
villisuus on lähteille ominaisesti ympäristöä selvästi rehevämpää. Kasvilajeista 
tavattiin mm. kellosinilatva (Polemonium acutiflorum), pohjanhärkki (Cerastium 
fontanum subsp. scandicum ), pohjanhorsma (Epilobium hornemannii) sekä saroja 
ja heiniä. Sammallajistoa ei määritetty. Vesirajassa on selvä lehtisammalvyöhyke. 
Kalmankaltio on allikkolähde. Se muodostuu useammasta veden purkautumiskoh-
dasta, joita on lampimaisen osan reunoilla ja pohjalla. Lähdekasvillisuutta on 
vesialtaan reunoilla veden purkautumiskohtien ympärillä. Lähteen vesi purkautuu 
Stuoraja -nimiseen puroon. Lähteen ympäristö on luonnontilaisena säilynyttä 
tunturikoivikkoa. Kohteen luonnontilaisuutta uhkaa paikallistie, joka sivuaa lähdettä 
länsipuolelta vain noin 15 metrin päästä. Kalmankaltio on suuren kokonsa ja 
maisemansa vuoksi erityisen merkittävä. 
PISTEET 56 
LUOKKA 5 
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2. Paltsajärven lähde *, Inari 
KOORDINAATIT x 7630840 y 560590 
PERUSKARTTALEHTI 3834 06, 4812 09+4812 12 
LÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA 1,5 ha 
VESIALUEEN PINTA-AIA noin 0,2 ha 

Lähteikköalue muodostuu useasta lähteestä. Kolme pienempää lähdettä ovat rin-
teessä mäntymetsän keskellä. Niiden antoisuus on kohtalainen, vesi purkautuu 
maan pintakerrosten läpi ja virtaa pieninä puroina Kutuojaan. Lähteiden ym-
pärykset ja purojen varret ovat sammaleisia. Muista lajeista todettiin mm. hete- ja 
pohjanhorsma (Epilobium alsinifolium, E. hornemannii), suo- ja peltokorte 
(Equisetum palustre ja E. arvense ). Suurin lähde on hieman kauempana pienempi-
en lähteiden pohjoispuolella olevalla rämeellä. Se on noin metrin syvyinen ja 
hiekkapohjainen. Vesi tulee maan alta pulppuillen. GTK:n kartoituksessa vuonna 
1988 tämän lähteen antoisuudeksi on mitattu 146 m3/vrk. Tutkittu vesinäyte on 
otettu tästä lähteestä. Varsinainen lähdekasvillisuus on suurimman lähteen ympäril-
lä niukempaa kuin pienempien lähteiden ympärillä. Lähteen vesi purkautuu suoraan 
Kutuojaan. Lähteiden valuma-alueella olevalta rinteeltä on hakattu metsää ja 
hakkuualat on aurattu. Rinteen alaosassa noin 100 metrin päässä lähteiden itäpuo-
lella on metsäautotie vierusojineen, mikä vaikuttaa ainakin pintavesien liikkeisiin. 
Muuten lähteikkö on lähiympäristöineen luonnontilainen ja maisemallisesti ehyt. 
PISTEET 53 
LUOKKA5 

3. Nällinlampi, Kemi 
KOORDINAATIT x 7290740 y 2529320 PERUSKARTTALEHTI 2541 08 
84 Perämeren rannikkoalue 
PINTA-ALA 3 ha F= 0,164 km2 

Nällinlampi sijaitsee noin 300 metriä nykyisen valtatien no 75 eteläpuolella ( ent. 
4-tie) Kemin kaupungin etelälaidalla. Lampi on rehevä ( eutrofinen) umpeenkas-
vava glo-järvi. Lammen pohja on mutaa ja rannat ovat turpeen peitossa. Ranta-
vyöhyke on sekametsää ja pensaikkoa. Vesikasvillisuus on runsasta: ranta-
vyöhykkeellä vedessä kasvaa saroja (Carex sp.), vehka (Calla palustris) ja ranta-
alpi (Lysimachia vulgaris). Vedessä tavattiin vesikuusi (Hippuris vulgaris), 
ruskoärviä (Myriophyllum alternijlorum ), sahalehti (Stratiotes aloides) ja kurjen-
miekka (Iris pseudacorus ), joka tosin on siirtoistutettu. Lammella pesii mm. 
mustakurkku-uikku. Kohteella ei ole kalataloudellista merkitystä. Tutkimushetkellä 
kohde oli lähestulkoon luonnontilainen, mutta moottoritien rakentaminen muo-
dostaa uhkan sen säilymiselle. Nällinlampi soveltuu kohtalaisen hyvin opetuskoh-
teeksi helpon saavutettavuutensa vuoksi. 
PISTEET 61 
LUOKKA5 

4. Ahvenlampi, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7365430 y 3520570 PERUSKARTTALEHTI 3631 09 
65.251 Siikajoen alue 
PINTA-ALA 36 ha F= 3,280 km2 
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Ahvenlampi on maisemallisesti erittäin kaunis ja erämainenkin pieni järvi. Rannat 
ovat vaihtelevia ja kasvillisuudeltaan monipuolisia, mutta karuja. Rantavyöhykkeen 
metsä on luonnonhoitometsää, minkä vuoksi puusto on hyvin säilynyt. Valtapuus-
ton muodostavat mänty ja kuusi. Etelä- ja lounaisrannat ovat louhikkoista kivikkoa 
ja kalliota. Laskuojan suulla on rämettä. Tulouoman ympäristössä on saravaltaista 
nevaa ja lettorämettä. Järven pohja on soraa, kivikkoa ja mutaa, varsinaista 
vesikasvillisuutta on niukasti. Länsipäässä järven pohjalla lähellä rantaa on selviä 
lähteitä. Järven länsipuolella olevalla kankaalla on hiekanottoalueita, jotka eivät 
näy järvelle ja rannalla on vanha kämpänpaikka. Rakennuksesta on jäljellä vain 
tulisijan jäänteet. Järvellä on kalataloudellista merkitystä, sillä siihen on tiettävästi 
istutettu siikaa. Lasku-uoma on suljettu verkolla kalojen vaelluksen estämiseksi. 
PISTEET 56 
LUOKKA 4 

5. Haarainlampi, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7367700 y 3525530 PERUSKARTTALEHTI 3631 09 
65 .31 Kemijärven alue 
PINTA-ALA 12 ha F=3,528 km2 

Haarainlampi on pienehkö, karulta vaikuttava lampi. Huonokuntoinen metsäautotie 
päättyy noin 800 m:n päähän lammen länsipuolelle, eikä lammelle ole polkua. 
Haarainlampi soveltuu kohtalaisesti virkistyskäyttöön, lähinnä retkeilykohteeksi. 
Lammen rantametsät on vuosikymmeniä sitten hakattu, ja nyt alueella kasvaa 
kookasta mäntyvaltaista metsää. Laskupuroa on käytetty uittoon. Uiton rakenteet 
ovat lahonneet puron suulle. Puron varressa oleva korpimainen kasvillisuus on 
hieman rehevämpää kuin lammen rantavyöhykkeellä. Rannan maaperä on pääosin 
moreenia, vain eteläpäässä on vähän kivikkoa. Lammen pohja on kivikkoa ja 
mutaa. Rantavyöhyke on suurimmalta osalta mäntymetsää, noin kolmannes on 
kuusivaltaista metsää ja noin 5 % on rämesuota. Kasvilajisto on melko monipuo-
linen, vaikka varsinainen rantakasvillisuusvyöhyke puuttuukin lukuunottamatta 
laikuittaista saravyöhykettä. Runsaimmin esiintyy vesisaraa (Carex aquatilis), 
harmaasaraa ( C. canescens ), jouhisaraa ( C. lasiocarpa ), pullosaraa ( C. rostrata) ja 
suopursua (Ledum palustris) sekä muita yleisiä varpuja. Vesikasvillisuutta on 
rantavyöhykkeessä niukasti. Maisemallisesti lampi on monipuolinen ja vaihteleva. 
Sen itäpuolella on vaaranrinne, länsipuoli on alavampaa. 
PISTEET 58 
LUOKKA 4 

6. Pikku Haukijäni, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7376060 y 3531080 PERUSKARTTALEHTI 3632 10 
65.391 Ala-Askanjärven alue 
PINTA-ALA 10 ha F= 5,708 km2 

Pikku Haukijärven rantavyöhyke on suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Järven 
länsipuolella rantavyöhyke on luonnonhoitometsää, jonka puusto on vanhaa 
männikköä (variksenmarja-mustikkatyypin kuivahkoa kangasmetsää). Itäpuolella 
metsää on harvennettu, mutta maisema on säilynyt kohtalaisen eheänä. Eteläpuo-
lella rantavyöhykkeellä on vähän rämekasvillisuutta. Maisemallisesti järvi on 
kaunis, karuhko ja tyypiltään erämainen. Rantavyöhykkeen kasvillisuus on karua. 
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Laskupuron varressa lajisto on runsaampaa. Järvessä on luontaisesti haukia ja 
ahvenia. Yläpuoliseen Iso-Haukijärveen ja myös Pikku Haukijärveen on istutettu 
siikaa, taimenta ja harjusta. Harjuksen on todettu vaeltaneen Pikku Haukijärvestä 
Haukijokea pitkin alapuolisiin Askanjärviin. Haukijoen ympäristössä on tehty 
voimaperäisiä hakkuita ja ojituksia. Kuitenkin purolla on merkitystä vesistökoko-
naisuuden osana. Maantie on noin kahden kilometrin päässä järven itäpuolella, 
mutta kohde on polkua pitkin kohtalaisen helposti saavutettavissa. 
PISTEET 58 
LUOKKA 4 

7. Repotunturinlammet, Kemijärvi - Posio 
KOORDINAATIT x 7366680 y 3526830 PERUSKARTTALEHTI 3631 09 
65 .31 Kemijärven alue 
PINTA-ALA lammet yhteensä 7.0 ha F= 0,584 km2 

Kohteessa on kolme pientä lampea. Suurin lammista sijaitsee kahta muuta alempa-
na. Lammen rannat on hakattu vuosikymmeniä sitten ja nyt rantavyöhyke on 
hitaasti metsittymässä. Kasvillisuus on karuhkoa, mutta lajistoltaan kuitenkin melko 
monipuolista. Tämän lammen itäpäästä löydettiin leiriytymistä varten tehtyjä 
kotarakenteita. Leiripaikan ympäristö on roskaantunut. Toinen lammista on noin 5 
metriä ensimmäistä ylempänä. Lampien välillä oleva kannas koostuu kalliosta ja 
siirtolohkareista. Lampien välillä ei ole näkyvää puroa, vaan vesi tihkuu mahdolli-
sesti maan läpi. Maisemallisesti tämä lampi on kaunis, koska sen itäpuolen ranta 
on luonnontilaisena säilynyttä vanhaa mäntyvaltaista tuoretta kangasmetsää. 
Vanhan hakkuualueen raja noudattaa kunnanrajaa. Mataluuden vuoksi ei tällä 
lammella liene merkitystä kalastolle. Kolmas lampi sijaitsee Posion kunnan alu-
eella noin 80 m:n päässä ensimmäisen lammen itäpuolella. Se on säilynyt ranta-
vyöhykkeineen kokonaan luonnontilaisena. Maisemallisesti tämä lampi on erämai-
nen jyhkeine rantametsineen. Kasvillisuus koostuu tavanomaisesta tuoreen kangas-
metsän ja rämeen lajistosta. Lammet muodostavat yhdessä arvokkaan kokonaisuu-
den. 
PISTEET 53 
LUOKKA4 

8. Talaslampi, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7364900 y 3525560 PERUSKARTTALEHTI 3631 09 
65.31 Kemijärven alue 
PINTA-ALA 32,0 ha F= 2,040 km2 

Talaslammelle on hieman hankala päästä, sillä huonokuntoinen metsäautotie 
ulottuu noin 1,2 km:n päähän lammesta. Kohde ei siten sovellu erityisen hyvin 
virkistys- tai opetuskäyttöön. Kasvillisuutta ei tutkittu yksityiskohtaisesti. Maise-
maltaan järvi on kaunis, sillä rantavyöhyke on vaihteleva sekä korkeuseroiltaan että 
kasvillisuustyypeiltään. Itäpuolen ranta korkeampi ja osittain kivikkoista, havupuu-
valtaista kangasmetsää. Länsipuolen rannalla on suolaikkuja. Järvestä laskee puro 
Soikko-Kapustaan. Järvi on ilmeisen matala. Vesilinnustosta havaittiin mm.telkkä. 
PISTEET 52 
LUOKKA 4 
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9. Soikko-Kapusta, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7365600 y 352580 PERUSKARTIALEHTI 3631 09 
65.13 Kemijärven alue 
PINTA-ALA 4,4 ha F= 4,60 km2 

PISTEET 52 

10. Ryti-Kapusta, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7365560 y 3524240 PERUSKARTIALEHTI 3631 09 
65 .13 Kemijärven alue 
PINTA-ALA 11 ha F= 6,30 km2 

PISTEET 41 

11. Paska-Kapusta, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7366200 y 3524530 PERUSKARTIALEHTI 3631 09 
65.13 Kemijärven alue 
PINTA-ALA 4,0 ha F= 0,524 km2 

PISTEET 47 

Soikko-Kapusta on maisemallisesti erikoinen pieni lampi, koska sen rantavyöhyke 
on erityisen vaihteleva ja monipuolinen. Itäpäässä etelärannalla on rakkakivikkoa. 
Eteläpuolella sijaitsee korkeampi harjumainen rinne, jossa kasvaa kuusivaltaista 
kangasmetsää. Länsipäässä on kallioinen jyrkänne. Pohjoisrannalla on pieni 
avokallio ja korkearantaista suota. Kasvillisuus on lammen ympärillä tavanomai-
nen. Laskupuron varressa on hieman rehevämpää korpikasvillisuutta. Lampi ei 
sovellu erityisen hyvin virkistyskäyttöön tai opetuskohteeksi. Lähin metsäautotie on 
noin 2,2 km:n päässä. Rantavyöhykkeen metsää on hakattu länsipäässä vuosikym-
meniä sitten ja nyt paikalla kasvaa kookas taimikko. Lammen luusuassa on uittoa 
varten rakennetun säästöpadon lahoamassa olevat suisteet. Tämän säästöpadon 
avulla on varastoitu vettä Soikko-Kapustaan, yläpuolisille soille ja Talaslampeen. 

Soikko-Kapustan länsipuolella noin 300 metrin päässä on Ryti-Kapusta. Lampien 
välinen puro on kapea ja noin puolet sen pituudesta (200 metriä) on kivikkoista 
koskea. Puron laskukohdassa Ryti-Kapustan ranta on sararämettä. Lammen 
rantavyöhyke on suurimmaksi osaksi rinnemetsää, pohjoisrannalla on suota. Lam-
men luusuassa on ollut uittoa varten rakennettu säästöpato siuloineen. Pohjoisran-
nalla lähellä laskupuron suuta on ollut kaksi kämppää. 

Paska-Kapusta on Ryti-Kapusta pohjoispuolella. Tällä lammella ei ole lasku-
uomaa Lammen rantavyöhyke on luonnontilainen. Itäpuolella on kangasmetsää 
jyrkähkön kumpareen rinteellä. Eteläpäässä on avokalliosta muodostunut kumpare. 
Lammen ranta on turvetta ja kasvillisuus koostuu tavanomaisesta suolajistosta. 
Mataluuden vuoksi lammella ei ole kalastolle merkitystä. Lammet muodostavat 
kokonaisuuden, joka nykyisellään vastaa lähes luonnontilaista aluetta. 
LUOKKA 4 (kokonaisuus) 
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12. Lismajärvet, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7431310 y 528130 PERUSKARTTALEHTI 3642 07 
65.334 Lismajoen valuma-alue 
PINTA-ALA 17 ha F= 28,40 km2 

Kohteessa on kaksi pientä järveä. Molempien järvien rannat ovat aukeaa suota, 
joka on hyvin vetistä ja upottavaa. Siten vesikasvillisuutta ei yksityiskohtaisesti 
selvitetty. Rannoilla on kortteikkoisia poukamia ja saarekkeita. Lismajärvet ovat 
linnustolle merkittäviä ruokailu- ja pesimäalueita. Lajistosta todettiin tavi, telkkä, 
jouhisorsa, kurki ja joutsen. Lismajärviin on istutettu siikaa, joten järvillä on 
ainakin paikallisesti kalataloudellista merkitystä. Lismajoessa on ollut aiemmin 
taimen- ja harjuskanta. Järvien eteläpuolella olevan Lismanselän rinnemetsissä on 
tehty hakkuita. Hakkuualat ovat jo vähintään taimikkovaiheessa. Vaaran rinteessä 
on pari mökkiä ( oletettavasti vapaa-ajan käyttöä varten). Lismajärvien läheisyy-
dessä on Raateaavan soidensuojelualue. 
PISTEET 41 
LUOKKA 4 (korotettu) 

13. Seuoja, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7382600 y 3520520 PERUSKARTTALEHTI 3632 08 
65.3 Kemijärven valuma-alue 
KOHTEEN F= 3,880 km2 

Seuoja lähtee Seulammesta ja laskee Kemijärveen. Puron pituus on noin 2 km ja 
putouskorkeus on noin 44,5 metriä. Puron leveys on 0,5-3 metriä. Se virtaa 
osittain piilopurona maan ja louhikon alla. Seulammen alapuolella puro virtaa 
ensin suon keskellä. Puron keskiosa virtaa kuusivaltaisen korven ja alajuoksu 
saniaiskorven halki. Kasvillisuus on rehevää ja lajista kasvillisuustyyppien mukaan 
vaihtelevaa. Lajeista runsaina esiintyvät mm. hiirenporras (Athyrium filix-femina ), 
metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), jouhisara (Carex lasiocarpa), tuppisara 
(C. vaginata), luhtasara (C. vesicaria) ja nuokkuhelmikkä (Melica nutans) ta-
vanomaisen suo- ja metsälajiston lisäksi. Purossa on lammen alapuolella patora-
kennelmia. Seuoja on helposti saavutettavissa, sillä noin 400 metrin päässä lammen 
alapuolella puron ylittää metsäautotie. Lähialueen metsät on hakattu vuosikym-
meniä sitten ja alue on uudelleen metsittymässä. Maisemallisesti puro on pieni-
muotoinen, paikoin kaunis. Purolla ei ole kalataloudellista merkitystä. 
PISTEET 48 
LUOKKA 4 

14. Siltaoja, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7411230 y 3514130 
PERUSKARTTALEHTI 3641 02, 05 
65.322 Karvakkajoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 13,724 km2 

Siltaoja virtaa topografialtaan vaihtelevassa maastossa, enimmäkseen kapeassa 
kurussa. Maaperä on hiekka- ja soravaltaista moreenia. Puron uoma on le-
veydeltään noin 3-5 metriä. Puron kokonaispituus on yli 10 kilometriä. Suurin osa 
purosta on koskista. Arvokkaan osan pituus on arviolta noin viisi kilometriä puron 
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yläosassa. Puro sopii hyvin arvokalastolle, sillä siinä on luontainen purotaimen-
kanta. Välitöntä kunnostustarvetta ei todettu. Valuma-alueella on tehty vuosi-
kymmeniä sitten hakkuita. Alue on nyt taimikkovaiheessa. Puron yläjuoksulla 
rantavyöhyke on luonnontilainen. Alaosassa puronvarressa on tehty laajoja avohak-
kuita ja hakkuualat on aurattu/äestetty voimaperäisesti. Noin metrin levyinen 
suojavyöhyke puronvarressa on täysin riittämätön. Puronvarsikasvillisuus on melko 
monipuolinen ja kasvillisuustyypit vaihtelevia. Tutkimusajankohta kesäkuun alussa 
oli liian varhainen perusteelliseen kasvillisuuskartoitukseen. Maisemaltaan Siltaoja 
on yläjuoksultaan erityisen kaunis, mutta hakkuut ovat pilanneet maiseman 
luonnontilan vuosikymmeniksi puron alaosasta. Puro sopii kohtalaisen hyvin 
virkistyskäyttöön, vaikka ei ole kovin helposti saavutettavissa, sillä metsäautotieltä 
purolle on noin 3 kilometriä. 
PISTEET 52 
LUOKKA 4 

15. Tonkopuro, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7386430 y 5475602 PERUSKARTTALEHTI 3634 02, 05 
65.315 Raakunjoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 22,612 km2 

Tonkopuron uoma on kapeassa solassa paikoin jyrkkien rinteiden reunustamana. 
Maisemallisesti puro on pienimuotoinen. Puronvarsi on kasvillisuudeltaan rehevää 
pajuviitaa ja korpea. Mäntyjen ja kuusten lisäksi puronotkossa kasvaa mm. 
harmaaleppiä (Alnus incana) ja tuomia (Prunus padus). Tonkopuron luonnontila on 
huomattavasti muuttunut rakentamisen ja hakkuiden vuoksi. Purossa on ollut hyvä 
taimen- ja harjuskanta. 
PISTEET -
LUOKKA 4 

16. Juokuanvaaran lähde *, Keminmaa 
KOORDINAA.TIT x 7302660 y 2538920 PERUSKARTTALEHTI 2541 12 
LÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-AIA 10 m2 

VESIALUEEN PINTA-ALA 3 m2 

Kohteella sijaitsee kaksi lähteensilmää, joista eteläisempi on muutettu kaivoksi 
asettamalla lähteeseen kaivonrenkaat ja kansi. Pohjoisempi lähteistä on lähes 
luonnontilainen. Sen vieritse oli tutkimusajankohtana (vuonna 1992) rakenteilla 
pitkospuut ja lähteeseen oli asetettu jo aikaisemmin puita helpottamaan vedenottoa. 
Rakenteet eivät vaikuta veden virtaukseen lähteessä tai sen ympäristössä, mutta 
rumentavat maisemaa. Lähteen ympäristössä on runsaasti lähdesammalikkoa ja 
lähteen alapuolinen suo on lähdevaikutteista Phragmites-lettoa. Maisemaltaan 
lähteen ympäristö on kaunis. Kohteen länsipuolella on metsäautotie noin 200 
metrin päässä, joten se on helposti saavutettavissa mm. opetuskäyttöä ajatellen. 
Lähteistä noin 30 m:n päässä on autiotupa. 
PISTEET 48 
LUOKKA 4 

Kohde nro 17. on sivulla 75 Tervolan kunnan kohdalla. 
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18. Valkamanvuoman lähteikkö *, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7486 y 5180 PERUSKARTIALEHTI 2731 06 
IÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-AIA noin 50 ha 
VESIALUEEN PINTA-ALA useita neliömetrejä yhteensä 

Valkamanvuoman suoalueella on laaja lähes luonnontilainen lähteikköalue. 
Paikanpäällä etsittiin seitsemän peruskartalle merkittyä allikkolähdettä, jotka 
sijaitsevat kohtalaisen lähellä toisiaan. Alueella on yhteensä kymmeniä allikko- ja 
hetteikkölähteitä. Lähdekasvillisuuden esiintyminen vaihtelee jonkin verran 
lähteeltä toiselle. Varsinaista lähteille ominaista putkilokasvilajistoa tavattiin vähän. 
Runsaimmin lähteiden ympärillä kasvaa sammalia ja tavanomaista suolajistoa. 
Maisemallisesti lähteet eivät erotu ympäristöstään kovin selvästi, eikä niitä siksi 
ole helppo löytää aukealta suolta. Lähteikköalueen itäpuolella on metsäautotie noin 
400 metrin päässä. Valuma-alueella kohteen itäpuolella tehtiin harvennushakkuita 
kesällä 1994. Lähteet muodostavat kokonaisuuden, joka nykyisessä tilassaan on 
säilyttämisen arvoinen esimerkkinä alueelle luonteenomaisesta lähteikköalueesta. 

1) Lähde sijaitsee suolla metsän reunassa. Pinta-alaltaan se on noin 3 m2 ja 
syvyydeltään 0,30-0,50 metriä. Lähteen arvioitu antoisuus on kohtalainen. Vesi 
purkautuu pienenä purona suolle. Lähteille tyypillisiä sammalia ja hetehorsmaa 
(Epilobium alsinifolium) kasvaa puron suulla. Maisemallisesti lähde on avoin, 
ympäröivä kasvillisuus on räme- ja nevakasvillisuutta. Puusto on harvakseltaan 
kasvavia kituliaita mäntyjä ja pensaina kasvavia pajuja. 

2) Seuraava lähde on aukealla suolla noin 125 metrin päässä edellisestä lounaa-
seen. Tämä lähde on purolähde, jonka antoisuus on kohtalainen. Varsinaista 
lähdelajistoa on hyvin niukasti, runsaimmin kasvaa sammalia ja saroja puron 
reunoilla. 

3) Tämä lähde on 250 metrin päässä ensimmäisestä etelä-lounaaseen päin tur-
vekumpareen keskellä. Lähde on erikoisen suuri allikkolähde, jonka vesipinta-ala 
on noin 70 m2 ja syvyys 1,5 metriä. Vesipintaa peittää eteläpäässä osittain turve-
kerros, jonka päällä kasvaa sammalia ja saroja. Lähteestä ei erkane selvää puroa. 
Vaateliasta lähdelajistoa ei todettu lähteen ympäristössä, vaan tavanomainen 
suolajisto ulottuu aivan lähteen reunoille. Vesipintaa reunustaa saravyöhyke. 

4) Neljäs lähde on 525 metrin päässä ensimmäisestä lähteestä etelä-lounaaseen. Se 
on pieni allikkolähde turvekumpareella. Halkaisijaltaan lähde on noin 2 metriä ja 
syvyydeltään 0,5 metriä. Lähdettä ympäröi sammalvyöhyke. Lisäksi reunustalla on 
suokortetta (Equisetum palustre) ja saroja (mm. tupassara, Carex cespitosa). 

5) Tämä lähde on noin 25 metrin päässä edellisestä koilliseen. Lähde on um-
peenkasvava ja pajupensaikon peitossa (kiiltolehti- ja pohjanpajuja, Salix phyl-
icifolia ja S. lapponum). 

6) Lähde on noin 20 metrin päässä edellisestä kaakkoon ja lähteestä 4 noin 50 
metriä itään päin. Tämäkin lähde on umpeenkasvamassa ja kasvillisuus peittää 
vesipinnan lähes kokonaan. Lajisto koostuu sammalista, suokortteesta ja saroista. 
Lähdettä reunustavat pienet pajupensaat. 
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7) Kohde sijaitsee noin 310 metrin päässä ensimmäisestä lähteestä kaakkoon ja 300 
metriä lähteestä 6 koilliseen. Tällä alueella tutkituista lähteistä tämä on suurin. 
Lähteestä ei muodostu puroa. Läpimitaltaan vesiallas on noin 11 metriä ja syvyy-
deltään 1,5-2 metriä. Vesi on erittäin kirkasta. Mahdollisesti lähdettä on puhdis-
tettu kasvillisuudesta. Lähteen reunalle veden ottoa helpottamaan asetetut puut ovat 
osittain uponneet lähteeseen. Lähteen ympäristön kasvillisuus on tavanomaista 
suolajistoa. (Salix glauca, S. phylicifolia, Carex cespitosa ). Maisemaltaan lähteen 
ympäristö on aukeaa suota, eikä lähde erotu selvästi ympäristöstään. 
PISTEET 50 
LUOKKA 4 

19. Kuninkaankaltio, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7478060 y 518680 PERUSKARTTALEHTI 2731 05 
LÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA noin 1 ha 
VESIALUEEN PINTA-ALA noin 7 m2 

Kuninkaankaltio on suuri kirkasvetinen lähde. Se sijaitsee suolla lähellä metsän-
reunaa. Lähteen valuma-alueella olevan Vittakallonrovan rinteet on hakattu 
vuosikymmeniä sitten, ja hakkuualat ovat jo metsittyneet. Lähdettä on mahdolli-
sesti puhdistettu kasvillisuudesta vedenottoa varten. Metsänreunassa havaittiin 
merkkejä vanhan kämpän raunioista. Maisemallisesti kohde ei erotu ympäristöstä 
kovin selvästi. Varsinaista laskupuroa ei muodostu, vaan vesi purkautuu kasvilli-
suuden peittämänä juottina ympäröivälle suolle. Lähteen syvyydeksi arvioitiin 2-3 
metriä. Lähteen pohja on kasviton, mutta vedessä on mahdollisesti leviä. Vesipin-
taa reunustavat rahkasammalet, sarat ja runsaana kasvava kurjenjalka (Potentilla 
palustris). Kuninkaankaltion lähellä on toinen lähde noin 100 metrin päässä 
lounaassa. Tämä lähde on hieman pienempi ja matalampi kuin Kuninkaankaltio. 
Kasvillisuus on tämän lähteen ympärillä samankaltainen kuin Kuninkaankaltion 
ympäristössä. 
PISTEET 44 
LUOKKA 4 (korotettu) 

20. Saukkiojoki, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7567040 y 551640 PERUSKARTTALEHTI 2744 05, 06 
65.694 Kapsajoen yläosan valuma-alue 
KOHTEEN F= 28,004 km2 

Saukkiojoki sijaitsee Kittilän kunnan pohjoisosassa Kapsajoen latvoilla. Joki ei ole 
erityisen helposti saavutettavissa. Metsäautotietä pääsee Kapsajoen varteen Kujeri-
vaaraan, josta noin 250 metriä pohjoiseen Kapsajoen itäpuolella on Saukkiojoen 
suu. Saukkiojoki soveltuu pienuutensa vuoksi vain kohtalaisesti virkistyskäyttöön. 
Joen leveys on vain noin 3 metriä. Joesta otettiin vesinäyte 1994. Vesi on purossa 
kirkasta. Puskurikyky on hyvä (alkaliniteetti 0,29 mmol/1) ja pH lievästi emäksinen 
(7,4). Kasvilajisto on puron varressa melko monipuolinen, yleisinä tavataan mm. 
kiilto- ja pohjanpaju (Salix phylicifolia ja S. lapponum ), mätässara ( Carex cespito-
sa ), vilukko (Parnassia palustris), kurjenjalka (Potentilla palustris), herttakaksikko 
(Listera cordata ), pohjansinivalvatti (Polemonium acutiflorum ), sykerö- ja kevät-
piippo (Luzula sudetica ja L. pilosa). Rannat ovat keväisin tulvan alla ainakin 
osittain. Kasvillisuudelle on ominaista luhtaisuus ja pensaikkoisuus. Rantavyöhyke 
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on tutkitulta osalta lähes luonnontilainen. Saukkiojokea ei ole tiettävästi käytetty 
uittoon. Rantavyöhykkeen metsät ovat lähes luonnontilassa (mahdolliset vanhat 
hakkuut ovat metsittyneet). Saukkiojoella on kalataloudellista merkitystä, sillä 
purossa on luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. 
PISTEET 58 
LUOKKA 4 

21. Ahvenlampi, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7546560 y 516360 PERUSKARTTALEHTI 2741 06 
65.653 Kivijoen valuma-alue 
PINTA-AIA 13 ha F=l,248 km2 

Ahvenlammen itäpuolella on metsäautotie noin 2 km:n päässä, eikä lammelle ole 
polkua. Rantavyöhykkeen kasvilajisto on tavanomaisen niukkaa, suorantaiselle 
lammelle tyypillistä. Varsinainen rantakasvillisuusvyöhyke puuttuu. Rantaa 
reunustaa saraikkovyöhyke, jossa runsaimpina lajeina ovat riippasara (Carex 
magellanica ), pullosara ( C. rostrata ), harmaasara ( C. canescens ), luhtavilla 
(Eriophorum angustifolium) ja tupasvilla (E. vaginatum) sekä Carex aquatilis x 
bigelowii-risteymä. Kalastolle ei lammella ole erityistä merkitystä. Lammella on 
merkitystä linnuston ruokailualueena. Lammen rantavyöhyke on lähes luonnonti-
laista avosuota. Valuma-alueella rämeet on ojitettu ja istutettu/kylvetty männylle. 
Ojitukset ovat noin 20 vuotta vanhoja ja maatumassa, joten niiden vaikutus veden 
laatuun ei liene enää kovin merkittävä. Rantavyöhykkeen metsiä on hakattu samoi-
hin aikoihin ja puusto on noin 30-50 vuotiasta. Ahvenlampi on maisemallisesti 
kaunis pieni lampi. Taustalla luoteessa häämöttää Pallastunturi. 
PISTEET 51 
LUOKKA 4 

22. Kaivosvaaran lammet, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7467720 y 543860 PERUSKARTTALEHTI 2733 01 
65.538 Pahtajoen valuma-alue 
PINTA-AIA 1) 2,2 ha F=0,116 km2 

2) 0,72 ha F=0,080 km2 

3) 2,28 ha F=0,196 km2 

4) 1,7 ha F=0,272 km2 

Kohteessa on neljä pientä lampea, jotka yhdessä muodostavat kiinnostavan koko-
naisuuden. Lammet sopivat kohtalaisesti virkistyskäyttöön esim. retkeilykohteeksi. 
Kalataloudellinen merkitys ei ole erityisen suuri. Rantavyöhykkeet ovat karuja ja 
niiden kasvillisuus koostuu tavanomaisesta suo- ja metsälajistosta. Varsinainen 
vesikasvillisuus puuttuu lähes kokonaan. Lammet sijaitsevat geologisesti kiinnosta-
valla, Keski-Lapissa harvinaisella harjumuodostumalla. Rantametsät on hakattu 
vuosikymmeniä sitten ja ne ovat hyvin metsittyneet. Lampien rannoille on jätetty 
riittävät suojavyöhykkeet, joten maisema on siten säilynyt ilmeeltään luonnon-
tilaisena. Puusto on mäntyvaltaista, kasvillisuustyypiltään kuivaa-kuivahkoa 
kangasmetsää. Vesinäytetietojen perusteella havaitaan selviä merkkejä happamoi-
tumisesta: puskurikyvyn puute ilmenee jo pH:n alenemisena. 
PISTEET 45 
LUOKKA 4 (korotettuna) 
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23. Karhuoja, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7466810 y 527600 PERUSKARTTALEHTI 2731 07 
65.535 Ala-Kerpuajoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 32,916 km2 

Karhuoja on maisemaltaan vaihteleva ja monipuolinen. Puron rantavyöhyke on 
yläjuoksulla pääosin luonnontilainen. Keski- ja alajuoksulla on tehty suo-ojituksia, 
jotka laskevat puroon. Latvoilla on vanhoja suoniittyjä. Valuma-alueeseen kuuluu 
Karhuvuoman soidensuojelualue. Puronvarren kasvillisuus vaihtelee tulvaluhdasta 
rämeikköön ja tuoreeseen kangasmetsään. Purosta on otettu vesinäyte 1993. Veden 
laatu on ojituksista huolimatta vähintään tyydyttävä. Alueen suoperäisyyttä 
ilmentää veden humuspitoisuus, mikä näkyy väriluvussa ja kemiallisessa hapenku-
lutuksessa. Ravinnepitoisuudet ovat alhaisia. Karhuojalla on kalataloudellista 
merkitystä, sillä purossa on luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Kunnostustoimena 
tulisi kyseeseen ojitusten haittavaikutusten vähentäminen. Puron keskiosalle on 
rakennettu pieni kämppä (poro-/kalamaja). 
PISTEET 54 
LUOKKA4 

24. Kuusankorvanojan lähde *, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7495120 y 546080 PERUSKARTTALEHTI 2734 01 
IÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA n. 20 m2 

VESIALUEEN PINTA-ALA 4-5 m2 

Kuusankorvanojan lähde sijaitsee avoimen luhtasuon keskellä rämesaarekkeessa. 
Lähde on noin 1,5 metriä syvä ja vesipintaa on näkyvissä noin viisi neliömetriä. 
Puusto saarekkeessa koostuu kituliaista männyistä ja pienistä kuusentaimista sekä 
pienehköistä pajupensaista. Lähteen reunoilla kasvaa tavanomaista rämeen lajistoa. 
Ympäristö on luonnontilainen. Lähin metsäautotie on noin 400 metrin päässä. 
Samalla seudulla on muitakin samantyyppisiä allikkolähteitä. 
PISTEET 57 
LUOKKA 5 

25. Kuussattaselän lähde *, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7520660 y 452800 
PERUSKARTTALEHTI 3721 10 (3712 12) 
IÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA noin 4 ha 
VESIALUEEN PINTA-ALA 10 m2 

Lähde sijaitsee Pitsloman aamialueen läheisyydessä. Metsäautotie ulottuu noin 300 
m:n päähän lähteen itäpuolelle. Tien päästä on merkitsemätön polku lähteelle. 
Kohteen ympäristö on karua kuusivaltaista variksenmarja-puolukkatyypin seka-
metsää (runsaimpina kuusi, koivut ja pajut mm. Salix glauca ). Kasvillisuus ei ole 
lähteen ympärillä havaittavasti muuta kasvillisuutta rehevämpää. Lähteen reunalla 
tavattiin mm. hetehorsma (Epilobium alsinifolium ), suohorsma (E. palustre ), 
pohjantähtimö (Stellaria calycantha ), karhunruoho (Tofieldia pusilla ), metsä-
maitikka (Melampyrum sylvaticum), äimäsara (Carex dioica) ja tuppisara (C. va-
ginata ). Sammalikko peittää lähteen lähes kokonaan (noin 15-20 m2:n suuruisen 
alueen) ja vesi tulee osaksi sen alta pulputen pohjan soraikosta. Vesialtaan syvyys 
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on vain muutamia kymmeniä senttimetrejä. Lähteestä virtaa vuolas puro alapuoli-
seen pieneen jokeen. Lähiympäristön metsä on lähes luonnontilassa, vaikka valu-
ma-alueella on tehty hakkuita vuosikymmeniä sitten. Jotta kohde ympäristöineen 
säilyisi luonnontilassa, olisi ehkä syytä osoittaa rakentein nuotiopaikka hieman 
etäämmälle. Lähdepurossa on suvantomainen allas, jossa on myös pohjaveden pur-
kautumiskohtia. Kooltaan tämä lampare on noin 20 x 70 m. Lähteestä virtaavassa 
purossa ja lampareessa ei kasva sammalia tai putkilokasveja, mikä johtunee osittain 
veden kylmyydestä : heinäkuun lopulla lämpötila oli vain + 3-4 °C. 
PISTEET 59 
LUOKKA 5 

26. Liivaoja, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7455840 y 553240 
PERUSKARTTALEHTI 2644 06,2644 09, 3622 06 
65.586 Liivaojan valuma-alue 
KOHTEEN F= 61,40 km2 L= 0,31 % 

Liivaoja on maisemaltaan ja rantavyöhykkeeltään vaihteleva puro. Puroa on 
mahdollisesti perattu uittoa varten, mihin tarkoitukseen sitä on käytetty noin 
kuuden kilometrin matkalta alajuoksulla. Samalla valuma-alueella on tehty 
hakkuita. Näistä muutoksista huolimatta Liivaojan muu ympäristö vaikuttaa lähes 
luonnontilaiselta. Molkojoen osalta uittosäännön kumoaminen ja joen kunnostus on 
valmisteluvaiheessa. Liivaojan latvoilla on ojituksia, jotka mahdollisesti huononta-
vat veden laatua. Liivaoja soveltunee purotaimenelle. Analysoitujen vesinäytteiden 
mukaan puron puskurikyky ja pH olivat loppukeväästä alhaisia, mikä haittaa 
taimenen lisääntymistä. Joen keskiosalle on rakennettu kaksi loma-asuntoa. 
Puronvarren kasvillisuus on pajupensaikkoa (pajuviitaa) ja saraikkoa. Rantavyöhy-
ke on osaksi kuivaa mäntyvaltaista kangasmetsää. 
PISTEET 39 
LUOKKA 4 (korotettu) 

27. Lohioja, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7547770 y 527070 PERUSKARTIALEHTI 2741 09 
65.614 Lohiojan valuma-alue 
KOHTEEN F= 52,61 km2 L= 2,68 % 

Lohioja sijaitsee parin kilometrin päässä Tepaston kylästä pohjoiseen. Lohiojan 
valuma-alueella tehdyt hakkuut ovat muuttaneet maisemakuvaa, mutta muutosten 
merkitys kohteelle on vähäinen. Hakkuilla ja maaperäkäsittelyillä on ollut mahdol-
lisesti vaikutusta veden laatuun. Lohiojan alajuoksulla on vanha soranottoalue, joka 
ei ulotu kuitenkaan suoraan puroon. Kasvillisuudeltaan puron rantavyöhyke on 
vaihteleva ja monipuolinen. Alajuoksulla kasvillisuus on pohjavesivaikutuksen 
vuoksi jopa rehevää. Lajeista yleisinä tavattiin ( osa luhtaisuutta ilmentäviä) mm. 
harmaaleppä (Alnus incana), pohjan-, kiilto- ja tunturipaju (Salix lapponum, S. 
phylicifolia ja S. glauca), vesi-, harmaa- ja tupassara (Carex aquatilis, C. canes-
cens ja C. nigra subsp. juncella), pikkumatara (Galium trifidum), kurjenjalka (Po-
tentilla palustris), kullero (Trollius europaeus) ja mesiangervo (Filipendula 
uimaria). Lohiojassa on luontainen taimenkanta ja se sopii hyvin arvokalastolle. 
Puron alajuoksulla nähtiin hanhi kahden poikasen kanssa. Puro sopii hyvin virkis-
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tyskäyttöön kohtalaisen helpon saavutettavuutensa vuoksi. 
PISTEET 59 
LUOKKA 4 

28. Lompolajärvi, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7505500 y 553800 PERUSKARTTALEHTI 2734 05 
65.576 Pälkättiojan valuma-alue 
PINTA-AIA 1,8 ha F= 6,452 km2 

Lompolajärvi on pieni ja ilmeisesti melko matala suorantainen lampi. Rannat ovat 
turvetta ja erittäin vetiset (kasvillisuustyyppi nevaa ja lettoa). Kohteella on merki-
tystä vesilinnustolle. Kasvillisuutta ei tutkittu yksityiskohtaisesti. Metsäautotie on 
noin 1,2 km:n päässä lammen länsipuolella. Kohde on maisemallisesti ja suojelul-
lisestikin arvokas yhdessä läheisten Mustajärven ja Pälkättijärven kanssa. 
PISTEET 40 
LUOKKA 3 

29. Mustajärvi, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7505680 y 553260 PERUSKARTTALEHTI 2734 05 
65.576 Pälkättiojan valuma-alue 
PINTA-ALA 2,3 ha F= 0,48 km2 

Mustajärvi sijaitsee Pälkättijärven eteläpuolella. Metsäautotie on noin 750 m:n 
päässä lammen länsipuolella. Mustajärvi on pieni lampi, jonka rantavyöhyke on 
vaihteleva. Lammen itäpuolella on pieni metsäsaareke, muuten lampea ympäröi 
aukea suo. Rantakasvillisuus koostuu tavallisista suolajeista. Valuma-alueella on 
tehty hakkuita, jotka ovat muuttaneet maisemaa jonkin verran. Linnustolle lammel-
la on merkitystä ruokailupaikkana. Vesilinnuista havaittiin maastokäynnillä tavi ja 
sinisorsa. Lammen kalataloudellinen merkitys on vähäinen. Mustajärvi on maise-
mallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokas osana kokonaisuutta yhdessä Lom-
polajärven ja Pälkättijärven kanssa. 
PISTEET 44 
LUOKKA 3 

30. Nuutijoki, Kittilä 
KOORDINAATIT x 754850 y 43890 
PERUSKARTTALEHTI 2743 06, 3721 09, 3722 07, 2744 04 
65 .697 Seurujoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 107,704 km2 

Nuutijoki sijaitsee Seurujoen latvoilla Kittilän kunnan pohjoisosassa. Joenvarsi on 
maisemallisesti vaihteleva. Valuma-alueella on tehty hakkuita ja hakkuualueita on 
aurattu. Metsänhoitotoimet eivät kuitenkaan ole pysyvästi muuttaneet maisemaa. 
Joenuomaa on muutettu vähän siltojen kohdalta. Joen rantavyöhykkeen kasvillisuus 
on erittäin monimuotoinen ja vaihteleva. Alavissa kohdissa joen rannalla on 
tyypillistä tulvaniittykasvillisuutta. Yläjuoksulla on pajuviitoja. Keskiosalla 
joenrantatörmässä on useita lähteitä. Joenranta tarjoaa siten monipuolisen ympäris-
tön eri eliöille. Joessa on luontainen taimenkanta, joten se sopii hyvin arvokalas-
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tolle. Välitöntä kunnostustarvetta ei todettu. Joki soveltuu hyvin virkistyskäyttöön 
helpon saavutettavuutensa vuoksi. Nuutijoen yhden latvahaaran varressa sijaitsee 
vuokra/autiotupa. 
PISTEET 57 
LUOKKA 4 

31. Pälkättijärvi, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7506320 y 553180 PERUSKARTTALEHTI 2734 05 
65.576 Pälkättiojan valuma-alue 
PINTA-AIA 8,0 ha F= 9,676 km2 

Pälkättijärvi sijaitsee vaarojen välisellä suoalueella. Järvi on linnustolle merkittävä 
pesimä- ja ruokailualue. Tutkimusajankohtana havaittiin vesilinnuista tavi, si-
nisorsa sekä useita mustalintupareja. Rantavyöhykkeen kasvillisuus koostuu 
pääasiassa yleisistä rämelajeista ja varsinaista ranta- ja vesikasvillisuutta on 
niukasti. Pohja on rantavyöhykkeellä mutaa ja turvetta. Maisemaltaan rannat ovat 
suurimmaksi osaksi avoimia, pensaikkoa on luoteisrannalla ja Pälkättiojan suulla. 
Valuma-alueella Kuusi-Pälkättivaarassa ja myös Iso-Torsavaaran länsirinteellä on 
tehty hakkuita ja hakkuualoja on aurattu tai äestetty. Järveä ympäröiviä soita ei ole 
ojitettu. Lähin metsäautotie on noin puolen kilometrin päässä Kuusi-Pälkätti-
vaarassa. Vaikka järven maisema on muuttunut valuma-alueen metsänkäsittelyn 
vuoksi, kohteella on merkitystä alueen vesistökokonaisuuden osana. 
PISTEET 46 
LUOKKA 3 

32. Puljujärvi, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7489260 y 439900 
PERUSKARTTALEHTI 2733 09, 3711 09 
65.855 Kelontekemäjoen valuma-alue 
PINTA-AIA 43,0 ha F= 5,712 km2 

Puljujärvi sijaitsee Kelontekemäjärven eteläpuolella. Se on osa maisemallisesti 
erikoista muodostumaa. Järven länsipuolella on kapea harjuselänne, jonka toisella 
puolella on kaksi pienempää lampea. Harjun kasvillisuus on kuusivaltaista tuoretta 
kangasmetsää, joka ulottuu aivan Puljujärven rantavyöhykkeelle. Itärannalla on 
karumpaa suokasvillisuutta, jossa valtapuina ovat koivu ja kitulias rämemänty. 
Runsaat kaksi kilometriä pitkän rantavyöhykkeen kasvillisuus ei ole erityisen 
monipuolinen. Järveen on istutettu siikaa. Järvi on maisemaltaan lähes luonnonti-
lainen. Itärannalla on pieni kalamökki. Valuma-alueesta noin 70 % on suota, jota 
on järven eteläpuolella vähän ojitettu. Ympäristössä ei ole tehty hakkuita viimeis-
ten vuosikymmenien aikana. Kohde soveltuu hyvin virkistyskäyttöön ja mahdolli-
sesti opetuskohteeksi. Järvi on helposti saavutettavissa, sillä harjulla kulkee 
metsäautotie noin 50 metrin päässä rannasta. 
PISTEET 54 
LUOKKA 4 

33. Pyhäjärvi (Kapsajoki), Kittilä 
KOORDINAATIT x 7570690 y 544030 PERUSKARTIALEHTI 2744 03 



40 

65.694 Kapsajoen yläosan valuma-alue 
PINTA-ALA 12,0 ha F= 22,648 km2 

Kapsajoen latvoilla sijaitseva Pyhäjärvi on maisemallisesti kaunis ja erämainen 
järvi. Se on säilynyt ympäristöineen lähes luonnontilaisena. Järven luoteisranta on 
jyrkkää avokalliota. Myös lounaiskulmassa tulouoman molemmin puolin on 
kallioita. Kasvillisuus on monipuolista ja kasvillisuustyypit vaihtelevat järvenran-
nan eri osissa. Järven itäpäässä on avointa saranevaa ja rämeikköistä vaivais-
koivikkoa sekä Kapsajokeen laskevan puron varressa pajupensaikkoa. Kallioiden 
rinteillä kasvillisuus on lehtomaista ja pohjoisrannalla olevilla hiekkakankailla on 
vaivaiskoivikkoa. Rantavyöhykkeellä järven pohjois- ja eteläpuolella on myös 
kuivaa mäntyvaltaista kangasta. Järvessä on siika- ja taimenkanta. Järvi soveltuu 
hyvin virkistyskäyttöön. Metsäautotie tulee aivan rantaan asti järven länsipäässä. 
Vesinäytetietojen perusteella järvi on oligotrofinen, kirkasvetinen. Veden pH on 
lievästi emäksinen (7,2-7,4) ja puskurikyky hyvä. 
PISTEET 68 
LUOKKA 5 

34. Siukatanoja, Kittilä 
KOORDINAATIT x 7562920 y 550220 
PERUSKARTIALEHTI 2744 02, 2742 05 
65.693 Kapsajoen alaosan alue 
KOHTEEN F= 37,176 km2 

Siukatanoja on pieni, kapea (uoman leveys 0,5-1 metriä) puro Kapsajoen latvoilla. 
Siukatanojassa on luontainen taimenkanta. Kohde sopii virkistyskäyttöön 
rajoitetusti, vaikka se onkin helposti saavutettavissa. Pohjoispuolella noin 200 
metrin päässä purosta on metsäautotie. Maisemallisesti puro on kaunis ja melko 
vaihteleva. Rantavyöhyke on tulvavaikutteista pensaikkoa, luhtaista pajuviitaa. 
Purossa on sekä koskia että suvanto-osuuksia. Pohja on hiekkaa ja soraa sekä 
paikoin kivikkoa. Purosta otetun vesinäytteen perusteella veden puskurikyky on 
heikko ja on jo johtanut pH:n alenemiseen (5,7). Vesi on myös humuspitoista ja 
ravinteikasta. Siukatanojan valuma-alueesta osa on Siukatanjärvien soidensuojelu-
aluetta. Puron pohjoispuolella olevia soita on ojitettu. 
PISTEET 56 
LUOKKA 4 

35. Halijoen lähteet *, Kolari 
KOORDINAATIT x 7456300 y 518460 PERUSKARTTALEHTI 2642 06 
IÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-AIA noin 2 m2 

VESIALUEEN PINTA-AIA purolähde (reokreeni) 

Tutkittu lähde sijaitsee jyrkän harjanteen juurella noin 60 m:n päässä metsäauto-
tieltä, sen eteläpuolella. Vesi purkautuu suoraan maan sisältä kivikon alta ja virtaa 
purona alapuoliseen Halijokeen. Lähde on silmämääräisesti arvioiden kohtalaisen 
antoisa. Lähdekasvillisuus koostuu mm. sammalista (Plagiomnium ellipticum, 
Bryum weigelii, Calliergon stramineum, Brachytecium rivulare) ja hetehorsmasta 
(Epilobium alsinifolium ), lehtokortteesta (Equisetum pratense) sekä tavallisesta 
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korpilajistosta. Lähteen valuma-alueella länsipuolella rinteen harjalla metsä on 
hakattu siemenpuuasentoon. Maisemallisesti lähde on pienimuotoinen eikä erotu 
ympäristöstään erityisen selvästi. Samalla seudulla on useita vastaavan tyyppisiä 
lähteitä. 
PISTEET 48 
LUOKKA4 

36. Haukirovan lähteet *, Kolari 
KOORDINAATIT x 7441 y 513 PERUSKARTTALEJ-ITI 2642 02, 05 
IÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA yhteensä noin 10· ha 
VESIALUEEN PINTA-AIA 1) 1,5 m2 2) 3 m2 3) 2,5 m2 4) 1 m2 

Kohde koostuu useammasta lähderyhmästä. Huonokuntoinen metsäautotie on 
lähimmillään läntisimpänä sijaitsevista lähteistä noin 80 m:n päässä. 

Ensimmäinen inventoiduista lähteistä sijaitsee keskellä avointa suota. Se ei erotu 
ympäristöstään erityisen selvästi, vaan on tavanomainen allikkolähde. Lähteen 
vesialue on noin yhden neliömetrin suuruinen. Kasvillisuus lähteen äärellä on 
tavanomaista rämesuon kasvillisuutta. Lajeista runsaimpina tavattiin variksenmarja 
(Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum), hilla (Rubus chamaemorus), suopursu 
(Ledum palustris) ja rahkasammalia (Sphagnum sp.). 

Toinen lähteistä sijaitsee metsän reunassa. Lähteen ympärillä kasvaa jyhkeitä 
kuusia, koivuja ja pensaina kiiltolehtipajuja (Salix phylicifolia ). Se on edellistä an-
toisampi, sillä vesi virtaa purona suo-ojaan. Lähteen vieressä on poromiesten kota, 
ja alueelle on rakenteilla erotuspaikka kesäerotusta varten. Kasvillisuus on rehe-
vämpää kuin edellisessä lähteessä: maksa- ja lehtisammalia (Bryum weigelii, 
Rhizomnium pseudopunctatum, Cinclidium sp., Chilocyphus polyanthos), hetehors-
ma (Epilobium alsinifolium), pohjanleinikki (Ranunculus hyperboreus), mätässara 
(Carex cespitosa), riippasara (C. magellanica) ym. lähteisyyttä ilmentäviä lajeja. 
Kolmas lähteistä on aivan toisen lähteen vieressä. Se on hieman niukkalajisempi 
kuin edellinen lähde, mutta sen reunoilla on myös samaa lähdelajistoa. Antoisuu-
deltaan tämä lähde on pienempi. Molemmat metsänreunan lähteistä ovat matalia 
(0,2-0,5 metriä). 

Neljäs lähteistä on keskellä suota. Se on pieni allikkolähde, jonka antoisuus on 
ilmeisesti pieni. Lähde ei erotu ympäristöstään erityisen selvästi, ja sen ympärillä 
on tavanomaista suolajistoa. Valuma-alueella on tehty hakkuita ja suota on ojitettu. 
Tällä hetkellä hakkuualoilla kasvaa jo kookas männyn taimikko/kasvatusmetsä. 
PISTEET 43 
LUOKKA 4 (korotettu) 

37. Haukirovan lsolaen lähteet *, Kolari 
KOORDINAATIT x 7442 y 508 PERUSKARTTALEHTI 2642 02 
IÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA muutamia kymmeniä m2:ä yhteensä 
VESIALUEEN PINTA-ALA 1) 1,5 m2 2) purolähde 3) 2 m2 4) 3 m2 

Lähin metsäautotie on noin 600 m:n päässä itäisimmästä lähteestä. Lähteet sijaitse-
vat Haukiselän pohjavesialueen (pohjavesialueen nro 12 273 157) välittömässä 
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läheisyydessä sen itä- ja pohjoispuolella. Lähteiden vesi purkautuu Juoksevaan-
puroon. Seudulla on runsaasti vastaavantyyppisiä lähteitä, joiden säilyttäminen on 
mahdollista ottamalla ne huomioon maankäytön suunnittelussa. 

Ensimmäinen alueen inventoiduista lähteistä on pieni allikkolähde puron varressa 
metsän reunassa. Sen ympärillä ei ole tyypillisiä lähdelajeja. Lähteen vesiallas on 
syvä: 0,5-1 metriä. 

Toinen lähde sijaitsee metsän reunassa, metsän ja suon vaihettumisvyöhykkeessä. 
Tässä lähteessä ei ole selvää vesiallasta, vaan vesi virtaa kivikossa sammalikon alla 
vain osittain näkyvillä. Selvää yksittäistä veden purkautumiskohtaa ei ole. Ympä-
ristön kasvillisuus koostuu tavanomaisista metsä- ja suolajeista. Purossa on 
runsaasti sammalia, muuten varsinaista lähdelajistoa on niukasti ( esim. hetehorsma, 
Epilobium alsinifolium). 

Kolmas lähteistä on kooltaan edellisiä isompi ja se sijaitsee samalla tavoin metsän 
reunassa. Lähteen ympäristössä kasvaa jyhkeitä kuusia, koivuja, mäntyjä sekä 
kiiltolehtipajuja (Salix phylicifolia ). Lähdekasvillisuus on tavanomaista, runsaimpi-
na lajeista ovat hetehorsma (Epilobium alsinifolium) ja rentukka (Caltha palustris). 
Myös maksa- ja lehtisammalia esiintyy kohtalaisen runsaasti. 

Neljäs lähde sijaitsee noin 200 metrin päässä ensimmäisistä lähteistä luoteeseen 
metsän reunassa. Se on kooltaan noin kolme m2:ä ja suurimmaksi osaksi sammali-
kon peitossa, vain reunoilla on avovettä. Lähteen vesiallas on kuitenkin syvä, jopa 
yli metrin syvyinen. Lähiympäristön kasvillisuus koostuu rämelajistosta. Lähteen 
vesi purkautuu pienenä sammalikkoisena purona alapuoliselle suolle. 
PISTEET 47 
LUOKKA 4 

38. Hirvasjärvi, Kolari 
KOORDINAATIT x 7444560 y 524800 PERUSKARTTALEHTI 2642 08 
65.556 Kienajajoen valuma-alue 
PINTA-ALA 96 ha F= 2,672 km2 

Hirvasjärvi on maisemallisesti kaunis ja luonteeltaan erämainen järvi. Kooltaan se 
on pienvesien suurimpia. Järven eteläpäässä on kalastusmaja ja venevalkama, jossa 
oli useita veneitä. Kohde sopii hyvin virkistyskäyttöön. Pohjoispäässä on raunioi-
tunut ja osittain purettu metsäkämppä. Järven rantavyöhyke on muodoltaan 
vaihteleva. Rantametsät ovat noin 50 vuotiasta mäntyvaltaista kasvatusmetsää. 
Muutamissa kohdissa on myös vanhempaa metsää. Aluskasvillisuus on enimmäk-
seen variksenmarja-mustikkatyyppiä, vähän on myös rämevaikutteisia laikkuja. 
Itäpuolella on rahkanevaa ja rämettä. Pohjoispäässä on myös pieni neva. Järvestä 
laskee kapea, ilmeisesti perattu oja alapuoliseen Hirvaslompoloon. Puroon on 
asetettu sulkuverkko estämään kalojen vaellusta. Hirvasjärveen on istutettu siikaa 
vuodesta 1960 lähtien. Järvellä pesii kuikkapari, eikä tutkimusajankohtana elo-
kuussa havaittu muita vesilintuja. Järven vesi on erittäin kirkasta. Pohja on hiekkaa 
ja soraa, eteläpäässä myös kivikkoa. Vesikasvillisuus on niukkaa: rantavyöhyk-
keellä on laikuttain järviruokoa (Phragmites australis), terttualpia (Lysimachia 
thyrsiflora) ja ulpukkaa (Nuphar lutea ). Järven valuma-alueella on tehty hakkuita. 
PISTEET 54 
LUOKKA 4 
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39. Järvikäinen, Kolari 
KOORDINAATIT x 7478940 y 506140 PERUSKARTTALEHTI 2731 02 
67.375 Vähäjoen valuma-alue 
PINTA-ALA 19 ha F= 0,584 km2 

Järvikäinen on karu, pieni maisemaltaan kaunis järvi, vaikka se ei olekaan kovin 
monipuolinen. Rantavyöhyke on suurimmaksi osaksi rämettä ja kuivaa mäntyval-
taista kangasmetsää. Järven poikki on aiemmin kulkenut sähkölinja, jonka pohja on 
rantavyöhykkeelläkin jo metsittymässä. Tyypiltään se on ruskeavetinen sarajärvi, 
joka soveltuu hyvin vesilinnuille pesimäpaikaksi. Valuma-alueesta noin 80 % on 
suota. Laskupuroa on perattu. Järvi soveltuu kohtalaisesti virkistyskäyttöön, sillä se 
on melko helposti saavutettavissa noin kilometrin päästä maantieltä polkua pitkin. 
Mataluuden vuoksi järvellä ei ole kalataloudellista merkitystä. 
PISTEET 53 
LUOKKA 4 

40. Mänty ojan lähde *, Kolari 
KOORDINAATIT x 7464440 y 512560 PERUSKARTTALEHTI 2731 04 
LÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA noin 7 m2 

VESIALUEEN PINTA-ALA noin 2 m2 

Mäntyojan lähteeksi nimetty kohde on pieni ja melko kaunis metsälähde. Sen 
ympärillä kasvaa vanhaa kuusikkoa. Vesi purkautuu lähteestä purona alapuoliselle 
suolle. Lähteen reunustoilla ja osittain veden päällä on runsas sammalikko (lajeina 
mm. Rhodobryum roseum, Scorpidium sp., Plagiomnium sp.). Puron ympäristö on 
pensaikkoinen (pajut, koivu). Lähteen läheisyydessä sen itä- ja pohjoispuolella on 
tehty hakkuita. 
PISTEET 55 
LUOKKA 5 

41. Saukkokaltio, Kolari 
KOORDINAATIT x 7450740 y 512090 PERUSKARTTALEHTI 2642 06 
LÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA noin 10 m2 

VESIALUEEN PINTA-ALA 5x15 m 

Saukkokaltio sijaitsee aivan Pasmajoen varressa. Lähteen vesiallas on noin metrin 
syvyinen. Antoisuutta on silmämääräisesti vaikea arvioida, koska lähde on suorassa 
yhteydessä jokeen. Kohde sijaitsee luonnontilaisen rämeen keskellä ja siten myös 
lähteen reunoilla on runsaasti rämelajistoa. Lähdelajit ilmentävät mesotrofiaa. 
Ilmeisesti lähdettä on hieman puhdistettu kasvillisuudesta vedenottoa varten. 
Lähteen välittömään läheisyyteen noin 70 metrin päähän on rakenteilla kesäasunto 
ja rantasauna. Mökille johtaa uusi tie. Maisemallisesti lähteen ympäristö on ehyt, 
eikä rakentaminen ole muuttanut lähteen maisemaa. 
PISTEET 47 
LUOKKA 4 

42. Tunturijärvi, Kolari 
KOORDINAATIT x 7496280 y 506900 PERUSKARTTALEHTI 2732 01 



44 

67.373 Luosujoen valuma-alue 
PINTA-AIA 9,0 ha F= 2,256 km2 

Tunturijärvi on maisemallisesti erittäin kaunis lampi Yllästunturin lounaispuolella. 
Lammelle näkyy Yllästunturista vain se rakentamaton rinne. Tunturilammen ranta-
vyöhyke muodostuu jokseenkin selvärajaisesti vaihtuvista kasvillisuustyypeistä. 
Rantaviivan pituus on 1,3 km. Lammen länsipuolen ranta on tuoretta mustikka-
variksenmarjatyypin kangasmetsää ja lounaiskulmassa on pienialainen louhikko. 
Eteläranta on rämettä, jossa kasvaa kituliasta männikköä. Kaakkoiskulmassa on 
tuoretta lehtomaista kangasta, jossa valtapuina ovat koivu ja harmaaleppä. Pensas-
kerros on tiheää pajupensaikkoa. Lampeen laskee idästä lähdevaikutteinen tunturi-
puro, jonka varressa kasvaa tiheä pajupensaikko sekä rehevä ruohokasvivyöhyke. 
Lammen pohjoisranta on pääosin nevaa ja osaksi lettoa. Rantavyöhyke on koko-
naan luonnontilainen, sillä kohde sijaitsee Pallas-Ounastunturin luonnonhoitomet-
sän alueella. Länsipuolelle on rakennettu noin 100 metrin päähän rannasta Metsä-
hallituksen ylläpitämä kota tulentekopaikkoineen. Siitä ei aiheudu haittaa maise-
malle. Lampeen istutetaan taimenta. Tunturilampi sopii sijaintinsa vuoksi erittäin 
hyvin virkistyskäyttöön sekä monipuolisuutensa ansiosta opetuskohteeksi. Lam-
melle pääsee helposti merkittyjä ulkoilureittejä pitkin. Valuma-alueesta yli puolet 
muodostuu Yllästunturin rakentamattomasta länsirinteestä. Veden laatu on kohta-
laisen hyvä: pH 6,6 ja puskurikyky välttävä (0,07 mmol/1). Vesi on lievästi 
humuspitoista. 
PISTEET 59 
LUOKKA 4 

43. Vuorkajoki, Kolari 
KOORDINAATIT x 744946 y 51786 PERUSKARTTALEHTI 2642 05, 06 
67 .862 Pasmajärven alue 
KOHTEEN F= 25,056 km2 

Maisemaltaan Vuorkajoki on vaihteleva ja osaksi luonnontilainen. Puron varressa 
on alajuoksulla vanhaa luonnontilaista kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää ja 
keskiosassa harvapuustoista aukeaa rämettä. Puronvarren maiseman näkymät ovat 
vaihtelevia, mutta pienimuotoisia. Puronuomaa on aiemmin perattu ja oikaistu 
uiton takia, eikä sitä ole kunnostettu kaikilta osin uiton loputtua. Virtaus on pera-
tuissa osissa voimakasta. Puron alaosa olisi mahdollista kunnostaa palauttamalla 
kivet koskiin. Kalakanta on taantunut. Vuorkajoki ei sovellu nykyisellään erityisen 
hyvin virkistyskohteeksi, vaikka se on helposti saavutettavissa. Metsäautotie ylittää 
puron alaosassa. Valuma-alueesta suurin osa on suota. 
PISTEET 55 
LUOKKA4 

44. Kuoppaoja, Muonio 
KOORDINAATIT x 7559700 y 489680 PERUSKARTTALEHTI 2724 07, 08, 11 
67.465 Kuoppaojan valuma-alue 
KOHTEEN F= 15,39 km2 L= 0,58 % 

Kuoppaoja on maisemallisesti erittäin kaunis, monipuolinen ja erämainen pieni 
puro. Latvaosilla puro virtaa soiden läpi. Osa puron latvoista sijaitsee Pallas-
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Ounastunturin kansallispuiston alueella. Puronvarren kasvillisuus on tulvaluhtaa. 
Puro on uurtanut uomansa hiekkaisen vaaran rinteeseen ja virtaa syvällä kanjonis-
sa. Rantatörmät ovat jyrkkiä ja puron uoman leveys on vain noin 2 metriä. 
Ylempänä vaarojen rinteillä puron rantavyöhykkeellä on tunturikoivikkoa ja vanhaa 
kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää. Alajuoksulla ennen Pahajokeen yhtymistään 
puro ryöppyää pieninä putouksina kalliouomassa. Valuma-alueella on vanhoja 
hakkuualoja, jotka ovat metsittyneet. Purossa on luontainen taimenkanta. Kuoppa-
oja soveltuu kohtalaisen hyvin virkistyskäyttöön. Lähin autotie on noin neljän 
kilometrin päässä purolta, sen eteläpuolella. Kuoppaoja muodostaa vesistökokonai-
suuden Pahajoen kanssa. 
PISTEET 62 
LUOKKA5 

45. Pahajoki, Muonio 
KOORDINAATIT x 7555780 y 485710 PERUSKARTTALEHTI 2724 07, 10, 11 
67.464 Pahajoen alue 
KOHTEEN F= 58,85 km2 L= 0,41 % 

Pahajoki on kaunis erämainen joki, joka on suurimmaksi osaksi säilynyt luonnon-
tilaisena. Se sijaitsee osaksi Pallas-Ounastunturin kansallispuiston alueella. Joki 
virtaa yläjuoksulla soiden halki, samoin myös aivan alajuoksulla on soita. Kes-
kiosalla on jylhää tunturimaisemaa. Joen kaukomaisemaa ovat muuttaneet vanhat 
hakkuut, jotka ovat jo metsittyneet. Kasvillisuudeltaan joen rantavyöhyke on 
vaihteleva ja monipuolinen. Rannat ovat suurimmaksi osaksi pensaikkoiset. Joessa 
on luontainen taimenkanta. Vesi on joessa hyvälaatuista, joskin sen pH oli touko-
kuussa otetussa näytteessä alhainen (6,2). Pahajoki soveltuu kohtalaisesti virkistys-
käyttöön. Metsäautotie ylittää joen alaosalla ja myös Juutilaisenmaahan poroaidalle 
noin 100 m:n päähän joesta pääsee huonokuntoista tietä pitkin. 
PISTEET 62 
LUOKKA 5 

46. Miasjärvi, Muonio 
KOORDINAATIT x 7559200 y 477320 PERUSKARTTALEHTI 2724 04, 05 
67.446 Miasjärven valuma-alue 
PINTA-ALA 82 ha F= 14,44 km2 L= 10,04% 

Miasjärvi on pienvesikohteeksi kooltaan iso järvi. Se on osa useampien järvien 
muodostamaa kokonaisuutta. Alue on geologisesti kiinnostava, sillä maaperässä on 
selvästi havaittavissa jääkauden vaikutuksesta syntyneitä muodostumia. Miasjärven 
noin viiden kilometrin pituinen rantavyöhyke on lähes luonnontilainen. Rinteillä 
kasvaa tavanomaista juolukka-variksenmarja-mustikkatyypin tuoretta kangas-
metsää ja suopursu-mustikkatyypin kuivaa kangasta. Järven rantavyöhykkeen 
lajistoa ei tutkittu yksityiskohtaisesti. Järvi ympäristöineen on linnustolle merkittä-
vä ruokailupaikka. Läheisillä soilla on tavattu mm. hanhia. Valuma-alueella on 
tehty hakkuita ja hakkuualojen aurauksia. Kohde soveltuu kohtalaisen hyvin virkis-
tyskäyttöön. Mielmukkajärveltä pääsee kävellen merkittyä polkua pitkin lähes 
järvelle asti. 
PISTEET 46 
LUOKKA3 
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47. Käyrälantto, Muonio 
KOORDINAATIT x 7557560 y 477300 PERUSKARTTALEHTI 2724 04 
67.446 Miasjärven valuma-alue 
PINTA-ALA 29 ha F= 0,44 km2 

Käyrälantto on maisemaltaan vaihteleva, karu lampi. Rantavyöhyke muodostuu itä-
ja pohjoispuolella jyrkkärinteisistä harjuista. Lammen eteläpäässä on aukeaa 
laakeaa suota. Harjuselänteiden kasvillisuus on kuivaa kangasmetsää, jossa 
valtapuuna on mänty. Rinteiden alaosassa rantavyöhykkeellä mäntyjen joukossa on 
kohtalaisen runsaasti koivuja sekä pajupensaita. Varsinainen rantakasvillisuus-
vyöhyke puuttu. Lammen rantaa reunustaa tyypillinen suokasvivyöhyke. Lajisto on 
tavanomaista: saroja (Carex sp.), kurjenjalka (Patentilla palustris), suopursu (Le-
dum palustris), juolukka (Vaccinium uliginosum) ja rahkasammalet (Sphagnum 
sp.). Matalassa vedessä rantavyöhykkeellä on niukasti ulpukkaa (Nuphar sp.), sy-
vemmällä vedessä on upos- ja pohjalehtisiä. Lammen pohja on rantavyöhykkeellä 
hiekkaa ja mutaa. Muodoltaan lampi on nimensä mukaisesti käyrä. Rantavyöhyke 
on lähes luonnontilassa. Alueella tehtyjen hakkuiden jälkiä ei ole enää juuri 
havaittavissa. Lammen kalataloudellinen merkitys on vähäinen, mutta se sopii 
kuitenkin kohtalaisen hyvin retkeilyyn tms. virkistyskäyttöön. 
PISTEET 44 
LUOKKA 3 

48. Takainen Vuossijärvi, Muonio 
KOORDINAATIT x 7557360 y 476060 PERUSKARTTALEHTI 2724 04 
67.446 Miasjärven valuma-alue 
PINTA-ALA 16,0 ha F= 3,672 km2 

Takainen Vuossijärvi on maisemallisesti kaunis ja monipuolinen pieni järvi. Järven 
pohjoisranta on jyrkkärinteistä harjua, jonka rinteillä kasvaa karua mäntyvaltaista 
kangasmetsää. Alempana rinteillä ja notkoissa on hieman rehevämpiä laikkuja ja 
paikoin jopa tuoretta kangasmetsää. Rannan alavammat kohdat ovat soistuneet. 
Rantavyöhyke (pituus 2,1 km) on lähes luonnontilassa. Järven itäpäässä on puusta 
rakennettu laavu. Valuma-alueella on vanhoja hakkuualoja, jotka ovat metsittyneet. 
Järvi sopii kohtalaisen hyvin virkistyskäyttöön. 
PISTEET 45 
LUOKKA 3 

49. Salmilompolo, Muonio 
KOORDINAATIT x 7557900 y 476060 PERUSKARTTALEHTI 2724 04 
67.446 Miasjärven valuma-alue 
PINTA-ALA 16 ha F= 7,044 km2 

Takaisen Vuossijärven länsipuolella on Salmilompolo. Tämä pieni järvi on 
maisemaltaan lähes luonnontilainen. Sen länsirannalle on rakennettu kuitenkin 
loma-asunto, minkä vuoksi kohteen arvo on alentunut. Rakennukset sopeutuvat 
ympäröivään maisemaan kohtalaisen hyvin. Yhdessä alueen muiden järvien kanssa 
Salmilompolo kuitenkin kuuluu osana säilyttämisen arvoiseen kokonaisuuteen. 
Eteläpäässä ranta muodostuu harjusta. Itäpuolen ranta on hieman laakeampi ja 
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länsipuolen ranta on osittain suota. 
PISTEET 42 
LUOKKA3 

50. Muorijärvi, Muonio 
KOORDINAATIT x 7558520 y 477020 PERUSKARTTALEHTI 2724 04 
67 .446 Miasjärven valuma-alue 
PINTA-AIA F= 11,780 km2 

Muorijärvi on pieni suorantainen lampi. Länsipuolen ranta on rämettä ja eteläpääs-
sä lettoista nevaa ja jopa luhtaa. Pohjoispäässä laskupuron varressa on rämettä ja 
osittain lähteistä luhtaa. Rantavyöhyke on lähes luonnontilainen. Pohjoispäästä 
tulee vanha talvitien pohja lammen rantaan asti. Tien pohja on kasvittumassa, 
mutta koska maaperä on hienoa vaaleaa dyynihiekkaa vanhatkin kulutusjäljet 
erottuvat selvästi. Muorijärvi kuuluu yhdessä edellä kuvattujen kohteiden kanssa 
vesistökokonaisuuteen. 
PISTEET 42 
LUOKKA3 

51. Iso Harjujärvi, Muonio 
KOORDINAATIT x 7524540 y 484120 PERUSKARTTALEHTI 2723 07 
67.489 Pitkävedonojan valuma-alue 
PINTA-AIA 21,0 ha F= 2,644 km2 

Iso Harjujärven rantavyöhyke on maisemallisesti kaunis ja monimuotoinen. Iso ja 
Pieni Harjujärvi sijaitsevat geologisesti kiinnostavassa harjumuodostumassa. 
Järvien välissä on vedenjakajana harjujensuojeluohjelmaan kuuluva harju. Järvet 
purkautuvat eri vesistöihin. Iso Harjujärven länsiranta on laakeampi ja kasvillisuus 
muodostuu eri suotyypeistä. Itäpuolella olevan harjuselänteen kasvillisuus on 
kuivaa mäntyvaltaista kangasmetsää. Varsinainen rantakasvillisuus on itäpuolella 
hyvin niukkaa. Järven rannat ovat säilyneet ilmeeltään lähes luonnontilaisina. 
Rantaviivan pituus on noin 2,4 km. Järven pohjoisrannalla on pieni vanha kämppä, 
joka ei erotu maisemasta häiritsevästi. Järven valuma-alueella on laajoja avohak-
kuualueita, jotka ovat voineet vaikuttaa veden laatuun huonontavasti. Kalata-
loudelliselta kannalta järvi on kohtalaisen merkittävä. Harjujärvet ovat istutuksin 
hoidettuja talouskalastusvesiä ja yksityisen kalastuskunnan hallinnassa. Iso Harju-
järvi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön ja on helposti saavutettavissa, sillä metsäau-
totiet ulottuvat noin 100 metrin päähän järven rannasta. 
PISTEET 54 
LUOKKA4 

52. Pieni Harjujärvi, Muonio 
KOORDINAATIT x 7524480 y 484360 PERUSKARTTALEHTI 2723 07 
67.412 Saittajoen valuma-alue 
PINTA-AIA 17,0 ha F= 1,832 km2 

Pieni Harjujärvi on maisemallisesti kaunis. Se on osa geologisesti kiinnostavaa 
harjumuodostumaa. Pieni Harjujärvi muodostaa kokonaisuuden Ison Harjujärven 
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kanssa. Kasvillisuudeltaan Pieni Harjujärvi on kohtalaisen monipuolinen, vaikka 
lajistossa ei todettu mitään erityistä. Järvi kuuluu yksityiselle kalastuskunnalle, joka 
huolehtii kalakannan hoidosta. Järven etelärannalla on maisemaan hyvin sopeutuva 
mökki, joka on tuskin havaittavissa järveltä. Rantaviivan pituus on noin 3 km. 
Rantavyöhyke on pääosin luonnontilainen, mutta valuma-alueella on tehty hakkui-
ta. Järvi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön, koska se on helposti saavutettavissa. 
PISTEET 56 
LUOKKA 4 

53. Pakasaivo, Muonio 
KOORDINAATIT x 7502360 y 491080 PERUSKARTIALEHTI 2714 11 
67.344 Valkeajoen valuma-alue 
PINTA-ALA 6,0 ha F= 2,308 km2 

Pakasaivo on ainutlaatuisen kaunis ja erikoinen järvi. Järvi sijaitsee mannerjäätikön 
sulamisvesien puhdistamassa kallioperän murroslaaksossa. Kohteesta käytetään 
lisänimeä "Lapin Helvetti". Järvi on ainakin 60 metriä syvä. Pohjoispäässä jyrkät 
kallioseinämät, pahdat kohoavat 50-70 metriä vedenpinnan yläpuolelle. Järvi on 
nk. meromiktinen järvi, jossa pohja- ja pintavedet eivät koskaan sekoitu keske-
nään. Järvessä ei siis tapahdu tavanomaista veden syys- ja kevätkiertoa, mikä on 
Suomessa todella harvinaista. Harppauskerros on 12,5 metrin syvyydellä. Sen 
alapuolella vesi on hapetonta ja rikkivetypitoisuus on korkea. Pakasaivon rantavii-
van pituus on 2,2 km. Metsähallitus on rakentanut järven läheisyyteen kaksi kotaa, 
joista toisessa toimii pieni kahvila ja toinen on matkailijoiden vapaasti käytettä-
vissä taukopaikkana. Järven pohjoispäähän on rakennettu näköalatasanteet. Raken-
teet eivät häiritse maisemaa, vaan ovat tarpeen suojaamaan ympäristöä kulumiselta. 
Kohteen ympäristö on luonnonhoitometsää. Kasvillisuudeltaan järven ympäristö on 
karua ja lajisto niukkaa. Kalastus on järvessä kielletty. Rannat ovat erittäin herkkiä 
kulutukselle, joten kulkua onkin syytä rajoittaa. 
PISTEET 61 
LUOKKA 5 (korotettu) 

54. Äkässaivo, Muonio 
KOORDINAATIT x 751200 y 506260 PERUSKARTIALEHTI 2732 03 
67.351 Äkäslompolon lähialue 
PINTA-AIA 5,4 ha F= 147,61 km2 

Äkässaivo on maisemaltaan erittäin kaunis ja geologisesti harvinainen järviko-
konaisuus Äkäsjokivarressa. Järvi sijaitsee jäätikköjokien kuluttamassa kanjonissa. 
Järveä reunustavat korkeat kalliojyrkänteet, pahdat. Järvi on alueelle tyypillinen 
läpivirtausjärvi (Äkäsjoen laajentuma). Kasvillisuudeltaan järvi on tyypillinen, ei 
kovin monipuolinen. Kalaston kannalta järvi on kohtalaisen merkittävä. Se liittyy 
Äkäsjoen virkistyskalastusalueeseen. Kalalajeista tavataan ainakin siikaa ja taimen-
ta. Äkässaivolle pääsee helpoimmin merkittyä polkua pitkin pohjoisesta päin. 
Pohjoispäähän on rakennettu näköalatasanne portaineen. Niistä ei aiheudu merkit-
tävää haittaa maisemalle, vaan ne estävät maaston kulumista. 
PISTEET 65 
LUOKKA 5 (korotettu) 
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55. Keinojärvi, Pelkosenniemi 
KOORDINAATIT x 7457340 y 501710 PERUSKARTTALEHTI 3642 03 
65.813 Suvannon alue 
PINTA-ALA 21,0 ha F= 9,820 km2 

Keinojärvi on maisemaltaan vaihteleva. Se sijaitsee kahden harjuselänteen välissä. 
Sekä tulo- että laskupuron kohdalla järven rannat ovat matalia ja kasvillisuudeltaan 
soisia. Harjujen kohdalla rantavyöhyke on kapea ja varsinainen rantakasvillisuus 
puuttuu. Rantavyöhykkeen kasvillisuus on melko monipuolinen. Lajeista tavattiin 
mm. nuijasara (Carex buxbaumii subsp. buxbaumii), pohjanluhtakuusio (Pedicu-
laris palustris subsp. borealis). Rantametsät on pohjoispuolella hakattu vuosikym-
meniä sitten ja hakkuualat ovat metsittymässä. Etelärannalla on ollut kämppä ja 
piharakennuksia, jotka yhtä vajarakennusta lukuunottamatta on purettu. Järveen on 
istutettu siikaa ja taimenta. Myös järvestä laskevalla Keino-ojalla on merkitystä 
kalaston kannalta. Noin 1,3 kilometrin päässä Keinojärvestä kaakkoon purosta 
muodostuu Keinolampi (pinta-ala 7,0 ha). Keinojärven veden laatu on tutkitun 
vesinäytteen perusteella erinomainen. 
PISTEET 56 
LUOKKA 4 

56. Kolmiloukkonen, Pelkosenniemi 
KOORDINAATIT x 7434120 y 533200 PERUSKARTTALEHTI 3642 10 
65.497 Säynäjäjoen valuma-alue 
PINTA-ALA 14,0 ha F= 3,0 km2 

Kolmiloukkonen on maisemallisesti monipuolinen ja rantaviivaltaan vaihtelevan 
muotoinen järvi. Rantaviivan pituus on noin 2,4 km. Rantojen kasvillisuus on 
karulle järvelle tyypillistä. Lajistossa ei havaittu mitään erityistä. Järven ranta-
vyöhyke on luonnontilainen. Metsäautotietä pääsee sekä järven etelä- että pohjois-
päähän, joten virkistyskäyttöä ajatellen se on helposti saavutettavissa. Ve-
sianalyysitulosten perusteella järvi on happamoitunut; veden pH on toistuvasti alle 
5 ja puskurikyky nollassa. Huonosta veden laadusta johtuen myös kalataloudellinen 
arvo on kehno, vaikka järveen on istutettu siikaa. 
PISTEET 65 
LUOKKA 4 

57. Ristilampi, Pelkosenniemi 
KOORDINAATIT x 7432920 y 534100 PERUSKARTTALEHTI 3642 10 
65.495 Jaurujoen alue 
PINTA-ALA 9,0 ha F= 0,848 km2 

Ristilampi on pieni, maisemaltaan monimuotoinen ja kaunis lampi. Kasvillisuus on 
karulle turverantaiselle lammelle tyypillinen. Rantavyöhykkeellä on monipuolinen 
suotyyppien mosaiikki. Rantaviivan pituus on noin 2,1 km. Rantavyöhykkeen 
metsät ovat rajalinjahakkuita lukuunottamatta luonnontilaisia. Lammen kalata-
loudellinen merkitys on vähäinen. Mahdollisesti kalastaa on hoidettu istutuksin, 
kuten läheisessä Kolmiloukkosessa. Lampi soveltuu huonosti virkistyskäyttöön, 
vaikka se on helposti saavutettavissa. Metsäautotie on noin 300 metrin päässä 
lammen länsipuolella. Järvi on happamoitunut; tutkituissa näytteissä veden pH on 
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toistuvasti alle 5 ja puskurikyky nollassa. 
PISTEET 60 
LUOKKA 4 

58. Ahkiojärvi, Pello 
KOORDINAATIT x 7382540 y 497780 PERUSKARTTALEHTI 2614 11, 08 
67.271 Ratasjärven lähialue 
PINTA-AIA 7,1 ha F= 0,592 km2 

Ahkiojärvi on pieni maisemaltaan kaunis järvi. Järven rantavyöhykkeet ovat 
säilyneet lähes luonnontilaisina. Ahkiojärvi sijaitsee vaarojen keskellä, joiden rin-
teillä kasvaa kuusivaltaista sekametsää. Järven etelä- ja pohjoispäässä on rämettä. 
Kasvillisuus on tyypillisen karua. Järvestä laskevaan puroon yhtyy useita suo- ja 
metsäojia. Ahkiojärven pohjoispuolella on metsäautotie noin 300 metrin päässä, 
joten järvi on kohtalaisen helposti saavutettavissa. Järven valuma-alueella pohjois-
puolella noin kilometrin päässä on avohakkuualoja, mutta ne eivät vaikuta järven 
maisemaan. Kohteen kalataloudellinen merkitys on vähäinen. Järveen on tiettävästi 
istutettu siikaa ja siinä on taimenkanta. 
PISTEET 61 
LUOKKA 4 

59. Ala-Kaitaoja, Pello 
KOORDINAATIT x 7412300 y 530320 PERUSKARTTALEHTI 2641 11 
67 .966 Pahtajoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 7,1 km2 

Ala-Kaitaoja on maisemaltaan kaunis ja vaihteleva pieni puro. Sen ympäristössä 
on vanhoja metsittymässä olevia hakkuualoja. Puron alajuoksulla on tehty suo-oji-
tuksia. Ympäristössä tapahtuneet muutokset eivät olennaisesti ole pilanneet 
maisemaa. Ala-Kaitaoja laskee Ala-Kaita järvestä Pahtajokeen. Kasvillisuudeltaan 
puronvarsi on melko monipuolinen, mutta lajisto on tavanomaista. Erityispiirteenä 
ovat pienet lähteet puron varressa. Niiden ympärillä on lähteille tyypillistä 
sammallajistoa. Ala-Kaitaojassa on luontainen taimenkanta. Metsäautotie on puron 
länsipuolella lähimmillään noin 150 metrin etäisyydellä. Ala-Kaitaoja soveltuu 
kohtalaisen hyvin virkistyskäyttöön. 
PISTEET 58 
LUOKKA 4 

60. Kolmiloppinen, Pello 
KOORDINAATIT x 7430640 y 515770 PERUSKARTTALEHTI 2642 04 
67.958 Lompolojoen valuma-alue 
PINTA-AIA 25,0 ha F= 0,788 km2 

Kolmiloppisen noin 1,9 km:n pituinen rantaviiva on muodoltaan polveileva ja siksi 
maiseman näkymät ovat vaihtelevia. Järven itäpuolella on korkea vaara, jonka 
rinteet ovat lähes luonnontilaista havupuuvaltaista sekametsää. Myös länsipuolen 
ranta on luonnontilaista kangasmetsää. Eteläpäässä on ojitettua rämettä, mutta 
ojitukset eivät näy järvelle. Järven kaakkoiskulmassa olevalla niemekkeellä on 
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louhikkoa. Varsinainen rantavyöhyke on kapea ja rannalla kasvaa tavanomaista 
metsälajistoa. Vesirajassa kasvaa saraikkoa (runsaimpana vesisara, Carex rostrata). 
Järvessä on tiheä ahvenkanta, ja siihen on mahdollisesti myös istutettu siikaa. 
Kolmiloppisen pohjoispuolella on noin 200 metrin päässä metsäautotie. Tieltä on 
järven rantaan asti ulottuva polku, joten lampi on mm. virkistyskäyttöä ajatellen 
helposti saavutettavissa. 
PISTEET 55 
LUOKKA4 

61. Koutusjoki, Pello 
KOORDINAATIT x 7390620 y 514720 PERUSKARTTALEHTI 2632 06 
67 .933 Koutusjoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 24,32 km2 L= 10,7 % 

Koutusjoki laskee Koutusjärvestä Miekojärveen. Joen leveys vaihtelee noin 
metristä kuuteen metriin. Joen pohja on vaihtelevasti hiekkaa, soraa ja kivikkoa. 
Joen rantavyöhyke on puolivälistä alaspäin luonnontilainen. Metsää ja suota on 
ojitettu joen varressa noin kahden km:n matkalta Koutusjärven alapuolelta. Ylä-
ja keskijuoksu ovat topografialtaan tasaisempia ja joki virtaa suon keskellä 
vaarojen välissä. Alajuoksulla on jyrkempi pudotus, jossa on koskea ja jopa pari 
metriä korkea putous. Rantavyöhykkeen kasvillisuus on rehevää ja vaihtelevaa: 
puronvarsilehtoa, tuoretta ja kuivaa kangasmetsää sekä suota. Sekä Koutusjärveen 
että Miekojärveen on istutettu arvokalaa: nieriää, siikaa ja taimenta. Koutusjoki 
soveltunee kalojen poikastuotantoon. Joen suulla on kalaporras. Maisemallisesti 
joki on varsinkin alajuoksultaan todella kaunis ja vaihteleva. Valuma-alueella on 
tehty hakkuita ja hakkuualoja on aurattu, mikä on muuttanut kaukomaisemaa. 
Joesta on otettu vesinäytteitä, joiden mukaan veden laatu on hyvä. 
PISTEET 60 
LUOKKA 5 

62. Luomalanjoki, Pello 
KOORDINAATIT x 7394300 y 514380 
PERUSKARTTALEHTI 2632 06, 2642 04 
67 .934 Luomalanjoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 37,73 km2 L= 2,99 % 

Luomalanjoki laskee Lahnajärvestä Miekojärveen. Purouoman leveys vaihtelee 
metristä neljään metriin. Puron pohja on hiekkaa ja kivikkoa. Puron rantavyöhyke 
on vaihteleva. Esimerkiksi yläjuoksuila on luhtaista lehtipuuvaltaista tulvametsää 
noin kilometrin ~atkalla. Sen jälkeen puro laskee rämeelle, joka on osittain 
ojitettu. Keskiosassa puron rannat ovat lähes luonnontilassa. Valuma-alueella 
vaarojen rinteillä on tehty hakkuita ja jokeen laskee muutamia ojia. Alajuoksulla 
puroa reunustaa pajuttunut luonnonniitty. Pajukko on kasvanut erittäin tiheäksi noin 
pari metriä korkeaksi ryteiköksi. Aivan alajuoksulla puronvarsi on luonnontilainen, 
ja rantavyöhykkeellä kasvaa vanhaa kuusivaltaista sekametsää. Valuma-alue on 
pääosin metsää, joten hakkuut muodostavat suurimman uhan puron luonnontilalle. 
Miekojärveen on istutettu arvokalaa: nieriää, taimenta sekä siikaa. Veden laatu 
keväällä ei ole joessa erityisen hyvä kalojen lisääntymisen kannalta. Puro on 
maisemallisesti kaunis ja vaihteleva. Alajuoksulla puron yli on rakennettu metsä-



52 

autotie ja Lahnajärven alapuolella yläjuoksulla puron ylitse kulkee maantie, joten 
puro on helposti saavutettavissa mm. virkistyskäyttöä ajatellen. 
PISTEET 55 
LUOKKA 4 

63. Majavajoki, Pello 
KOORDINAATIT x 7432160 y 535580 
PERUSKARTTALEHTI 2624 10, 2641 12 
65.556 Kienajajoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 17,612 km2 

Majavajoki on maisemaltaan kaunis ja erittäin monipuolinen joki. Ympäristössä 
tehdyt hakkuut ovat metsittyneet. Veden laatu on mahdollisesti heikentynyt 
hakkuiden ja ojitusten vuoksi. Tutkitun näytteen perusteella vesi on lievästi 
humuspitoista ja väriltään ruskeaa. Puron kasvillisuus on monipuolinen ja osalla 
puronvartta erityisen rehevää. Tulvanalaisilla rannoilla ja saarekkeissa on lehtokor-
pea ja pajuviitaa. Lajeista tavattiin mm. väinönputki (Angelica archangelica) ja 
hiirenporras (Athyrium filix-femina). Majavajokeen yhtyy Teerioja noin runsaan 
kilometrin päässä puron suusta ylävirtaan. Majavajoessa on luontaisesti lisääntyvä 
taimenkanta. Joki soveltuu kohtalaisen hyvin virkistyskäyttöön helpon saavutetta-
vuutensa vuoksi. 
PISTEET 54 
LUOKKA 4 

64. Saarijärvi, Pello 
KOORDINAATIT x 7417620 y 525880 PERUSKARTTALEHTI 2641 08 
67.966 Pahtajoen valuma-alue 
PINTA-ALA 20 ha F= 42,616 km2 

Saarijärvi sijaitsee Ruuhijärven kylässä noin 700 metriä maantien eteläpuolella. 
Järven itäpuolella on metsäautotie 200 m:n päässä. Järvi on matala, rehevä ja 
osittain umpeenkasvava. Rantavyöhykkeellä pohja on turvetta. Rannat ovat turvetta, 
moreenimaata on noin 10 %. Rantavyöhyke on pääosin sekametsää. Järven etelä-
päässä ja tulouoman kohdalla järven pohjoispäässä on suota. Valuma-alueen 
metsiä on hakattu, myös viime vuosina. Järven vesikasvillisuus on runsasta ja 
monipuolista. Rantavyöhykkeellä kasvaa saroja (Carex sp.), järvikaisla (Phragmites 
australis), järvikortetta (Equisetum fluviatile) sekä muita tavanomaisia suorannan 
lajeja. Syvemmällä vedessä on uistinvita (Potamogeton natans), ulpukka (Nuphar 
lutea) sekä tiettävästi myös ristilimaska (Lemna trisulca), osmankäämi (Typha sp.), 
kiehkuraärviä (Myriophyllum verticillatum) ja sahalehti (Stratiotes aloides). Veden 
laatuun vaikuttavat huonontavasti valuma-alueen metsänkäsittelytoimenpiteet. 
Järvellä on paikallisesti kalataloudellista merkitystä, sillä järvessä on mm. taimenta 
ja harjusta. Maisemallisesti järvi on lähes luonnontilassa. Pohjoispäässä sijaitsevat 
talot näkyvät järvelle, mutta ne sijoittuvat luontevasti maisemaan. Rantavyöhyk-
keen metsät ovat luonnontilaiset. 
PISTEET 55 
LUOKKA4 
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Kitkajärveen laskevat purot 

Kitkajärvi on yksi kansainvälisen Project Aqua -ohjelman kohde. Se kuuluu 
Koutajoen vesistöalueeseen. Järven alueella tavataan useita taimenkantoja: a) 
Kitkajokeen kudulle laskeutuva kanta ja b) järveen laskeviin pikku jokiin kudulle 
nouseva kanta, joka muodostaa 40 % järven kannasta poikastuotantopinta-alan 
perusteella arvioituna. Nämä alkuperäiset kannat ovat pienentyneet murto-osaan 
alkuperäisestä. (Hyytinen, 1984) 

Tietoja Kitkajärveen laskevien purojen kalakannoista on kerätty mm. kalakanta-
rekisteristä, ja nämä tiedot on esitetty kunkin puron kohdekuvauksen yhteydessä 
(Kallio-Nyberg & Koljonen 1991). Taimenia ja mateita on tavattu kaikissa 
puroissa. Mutuja on ollut kaikissa muissa paitsi Himmerkinjoessa. Yleisiä ovat 
myös harjus, kirjoeväsimppu, hauki ja ahven. (Hyytinen, 1984) 

Puroissa yleisesti tavattavia kasvilajeja: 
Isonäkinsammal (Fontinalis antipyretica), hiirensammalet (Bryum sp.), kiiltoleh-
väsammal (Pseudobryum cinclidioides), purosammalet (Hygrohypnum sp.), 
koskikoukkusammal (Dichelyma falcatum), kivisammalet (Grimmia sp.), puro-
lähdesammal(Philonotis fontana), keuhkosammalet (Marchantia sp.), palpakot 
(Sparganium sp.), heinävita (Potamogeton gramineus), vesikuusi (Hippuris 
vulgaris) ja ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum). 

65. Himmerkinjoki, Posio 
KOORDINAATIT x 7332760 y 3558120 PERUSKARTTALEHTI 3544 06 
73.025 Yli-Kitkan alue 
KOHTEEN F= 10,928 km2 

Himmerkinjoki soveltuu enintään kohtalaisesti virkistyskäyttöön. Himmerkinjoen 
ympäristössä on useita metsäautoteitä ja Posio-Kuusamo maantie ylittää joen 
latvaosan. Joen valuma-alueella on kaatopaikka ja soranottoalue sekä leirintäalue. 
Rantavyöhyke on vaihteleva: pensaikkoa, havupuuvaltaista kuivaa/tuoretta kangas-
ta. Purossa on luonnonvarainen taimenkanta. Tutkimuksissa todettu poikastiheys on 
kohtalainen. Kalakantaa uhkaa veden likaantuminen ja maankäyttö. Purossa on 
koskista osuutta noin kilometri. Koskien pinta-ala on yhteensä 0,2 ha. Vaikka 
Himmerkinjoki ei enää olekaan luonnontilainen, sillä on kalataloudellista merki-
tystä. 
PISTEET 29 
LUOKKA 2, kalataloudellisesti arvokas 

66. Kirintöjoki, Posio 
KOORDINAATIT x 7336920 y 3566520 PERUSKARTTALEHTI 3544 09 
73.028 Kirintöjoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 30,05 km2 L= 12,98% 

Kirintöjoki laskee Kirintöjärvestä Kitkajärveen. Puron rannat ovat yläjuoksulla 
laakeita ja soisia (nevaa). Tutkimuksissa on todettu luontainen järvitaimenkanta. 
Taimenen poikastiheys on hyvä ja emokalapyynnissä on saatu muutamia yksilöitä. 
Muista kalalajeista tavataan harjus, made, kirjoeväsimppu ja mutu. Jokeen on myös 
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istutettu järvitaimenen poikasia, jotka ovat peräisin joen omasta kannasta. Kirin-
töjokeen laskevan Karijoen valuma-alueella on tehty hakkuita. 
PISTEET -
LUOKKA kalataloudellisesti merkittävä 

67. Suonnanjoki, Posio 
KOORDINAATIT x 7338300 y 3567440 
PERUSKARTTALEHTI 3544 09, 3633 07 
73.025 Yli-Kitkan alue 
KOHTEEN F= 32,192 km2 

Suonnanjoessa on tiettävästi jäljellä alkuperäinen luontainen purotaimenkanta. 
Tutkimuksissa todettu poikastiheys on ollut keski- ja yläjuoksulla kohtalainen. 
Suonnanjokeen on myös istutettu taimenen poikasia. Suonnanjokeen kohdistuu 
merkittävää hajakuormitusta sekä hakkuualoilta että maataloudesta. Veden ravinne-
pitoisuudet ovat selvästi korkeammat kuin muissa Kitkajärviin laskevissa puroissa. 
Kalakantaa haitannee keväinen happamuuden lisääntyminen. Toukokuussa otetuissa 
näytteissä pH on laskenut alle kuuden. 
PISTEET 33 
LUOKKA 2, kalataloudellisesti merkittävä 

68. Tolvanjoki, Posio 
KOORDINAATIT x 7343380 y 4436120 
PERUSKARTTALEHTI 3633 07, 4611 04 
73.025 Yli-Kitkan alue 
KOHTEEN F= 25,376 km2 

Tolvanjoessa on jäljellä alkuperäinen luontainen purotaimenkanta. Taimenen 
poikastiheys on paikoin kohtalainen ja kanta on osittain luonnonvarainen. Tolvan-
joen valuma-alueella on tehty laajoja hakkuita vielä viimeisen vuosikymmenen 
aikana. Ojitukset laskevat Välijokeen ja Jokilampeen sekä suoraan Tolvanjokeen 
lammen alapuolella. Tolvanjoessa on kalan kulkua estävä verkko Jokilammen 
alapuolella. Metsäautotie ylittää Tolvanjoen kahdessa kohdassa. Jokilammen 
alapuolella on silta ja Välijoen keskiosassa rumpu. Posio-Kuusamo maantie ylittää 
joen alaosan. 
PISTEET 48 
LUOKKA 4 

69. Riisijoki, Posio 
KOORDINAATIT x 7344980 y 4439400 PERUSKARTTALEHTI 4611 04 
73.025 Yli-Kitkan alue 
KOHTEEN F= 27,640 km2 

Riisijoessa on alkuperäinen taimenkanta. Jokeen on istutettu Kitkajoen Jyrävän 
yläpuolista purotaimenkantaa vuosina 1978-80. Tutkimuksissa todettu poikastiheys 
on alhainen. Riisijoki on säilynyt lähes luonnontilaisena myös Riisitunturin 
kansallispuiston ulkopuolella. Riisijoen valuma-alueesta suuri osa on kansallis-
puiston alueella. Yläjuoksulla kansallispuiston rajalla on pieni putous. Kalakantaa 
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haittaa keväinen veden happamuuden lisääntyminen (pH alle kuuden). 
PISIBET 58 
LUOKKA4 

70. Suovanjoki, Posio 
KOORDINAATIT x 7347920 y 4443520 
PERUSKARTTALEHTI 4611 07, 08, 4611 04 
73.025 Yli-Kitkan alue 
KOHTEEN F= 43,452 km2 

Suovanjoessa on alkuperäinen järvi- ja purotaimenkanta. Vaeltavan taimenkannan 
nykyisestä tilasta ei ole tietoa. Suovanjoen yläjuoksulla on tehty metsäojituksia, 
jotka laskevat jokeen. Keskiosassa on soranottoalue noin 50 metrin päässä puron 
itäpuolella. 
PISIBET 51 
LUOKKA 4 

71. Iso Kokkolampi, Posio 
KOORDINAATIT x 7324740 y 4433340 PERUSKARTTALEHTI 4522 05 
61.533 Livojärven valuma-alue 
PINTA-ALA 8 ha F= 0,248 km2 

Iso-Kokkolampi on tyypillinen lähdeperäinen vaaralampi. Lampi on karu ja vesi 
on erittäin kirkasta. Pohja on savensekaista hiekkaa ja kivikkoa. Rantavyöhyk-
keestä suurin osa on ohuen turvekerroksen peittämä. Vallitseva kasvillisuustyyppi 
rantavyöhykkeellä on mäntymetsä ja suota on pieni laikku lammen länsipäässä. 
Rantavyöhykkeen kasvilajistoon melko monipuolinen. Vesikasvillisuutta on ranta-
vyöhykkeellä niukasti. Lampi on luonnontilainen. Maisemallisesti se on erittäin 
kaunis ja vaihteleva. Maisemallinen erikoispiirre on lammen keskellä olevat kaksi 
pientä saarta. Kalataloudellinen merkitys on vähäinen. 
PISIBET 64 
LUOKKA 5 

72. Pik.ku-Kok.kolampi, Posio 
KOORDINAATIT x 7324400 y 4433200 PERUSKARTTALEHTI 4522 05 
61.533 Livojärven valuma-alue 
PINTA-ALA 2,5 ha F= 0,704 km2 

Pikku-Kokkolampi on kirkasvetinen vaaralampi. Lammen rantavyöhyke on turve-
maata ja hiekkaa. Rantavyöhykkeen kasvillisuus on kuivahkoa mäntymetsää, vain 
vähäinen osa rannasta on suota. Lajisto on tavanomaista tyypillistä kuivan kankaan 
lajistoa. Rannat ovat luonnontilaiset. Vedessä rantavyöhykkeellä on runsaasti 
nuottaruohoa (Lobelia dortmanna) ja vesitatarta (Polygonum amphibium ). Pikku-
Kokkolampi muodostaa kokonaisuuden yhdessä Iso--Kokkolammen kanssa, joka 
sijaitsee noin 300 metriä Pikku-Kokkolammen pohjoispuolella. Lampien ympäristö 
on mielenkiintoista jäätikkösyntyistä moreenimuodostuma-aluetta ( drumliineja, 
kumpu- ja rogenmoreeneja). 
PISTEET 62 
LUOKKA5 
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73. Kalliolampi, Posio 
KOORDINAATIT x 7325610 y 4436140 PERUSKARTTALEHTI 4522 05 
73.02 Kitkajärven alue 
PINTA-ALA 7 ha F= 0,376 km2 

Kalliolampi sijaitsee noin 2,4 km:n päässä Iso- ja Pikku-Kokkolammesta koilli-
seen päin. Lampi on karu ja kirkasvetinen. Lammen rannan maaperä on turvetta ja 
hiekkaa. Pohja on hiekkaa ja savea. Rantavyöhykkeen kasvillisuus on kuivaa 
mäntyvaltaista kangasmetsää. Lammen itäpäässä on pieni nevalaikku. Rantametsät 
on hakattu vuosikymmeniä sitten ja nyt paikalla kasvaa kookas puusto. Kasvilli-
suus on niukkalajista ja vesikasveja on vähän. Lajeista havaittiin nuottaruoho 
(Lobelia dortmanna) ja palpakko (Sparganium sp.). Lammen kalataloudellinen 
merkitys on vähäinen. 
PISTEET 52 
LUOKKA 4 

74. Kuusselänlampi, Posio 
KOORDINAATIT x 7351800 y 3527180 PERUSKARTTALEHTI 3631 08 
65.264 Palojoen valuma-alue 
PINTA-ALA 25 ha F= 2,368 km2 

Kuusselänlampi kuuluu Palojoen latvavesistöihin. Lähin metsäautotie on noin 1, 7 
km:n päässä järven itäpuolella, eikä järvelle ole polkua tieltä. Järven länsipuolella 
on metsäautotie noin parin km:n päässä. Lammen rantavyöhyke ja kaukomaisema 
ovat täysin luonnontilaisia. Kasvilajisto on lammen ympäristössä melko yksipuo-
linen ja karu, vaihtelua tuovat pienet lähdevaikutteiset laikut. Varsinainen ranta-
kasvillisuusvyöhyke puuttuu lähes kokonaan, vain kapea saravyöhyke reunustaa 
rantoja. Lammella on paikallisesti kalataloudellista merkitystä. Kuusselänlampeen 
on tiettävästi istutettu vuosien 1910-20 tienoilla siikaa. Rantavyöhykkeen maisema 
on vaihteleva: itäpuolella korkea harjuselänne, samoin eteläpuolella. Länsipään 
ranta on laakeampi ja siellä rantaa reunustaa rämevyöhyke. Lammen vesi on 
vesinäytteen perusteella pH arvoltaan neutraalia. Alkaliniteetin arvo on kuitenkin 
vain välttävä, joten järven puskurikyky on alhainen. Vesi on kirkasta ja vähähu-
muksista. Ravinnepitoisuudet ovat alhaiset, samoin rautapitoisuus. 
PISTEET 60 
LUOKKA 4 

75. Peuralampi, Posio 
KOORDINAATIT x 7353100 y 3528120 PERUSKARTTALEHTI 3631 08 
65.264 Palojoen valuma-alue 
PINTA-ALA 9 ha F= 2,700 km2 

Peuralampi sijaitsee noin 600 metrin päässä Kuusselänlammen pohjoispuolella. 
Lähin metsäautotie on noin kahden kilometrin päässä, eikä lammelle ole polkua. 
Lammen rantavyöhykkeen kasvilajisto on tavanomainen eikä erityisen runsas. 
Varsinainen rantakasvillisuusvyöhyke on kapea ja koostuu laikuttaisesta saraikosta. 
Varsinainen vesikasvilajisto puuttuu lähes kokonaan. Vesirajassa on raatetta 
(Menyanthes trifoliata) ja ulpukkaa (Nuphar lutea ). Lammen ympäristö on luon-
nontilainen ja maisemallisesti vaihteleva. Itäpuolella on kuivaa ja tuoretta korpi-
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maista kuusi-mäntyvaltaista kangasmetsää. Eteläpäässä on valumavesien kos-
tuttamaa ja osaksi myös lähdevaikutteista luhtaista nevaa. Lammen länsipuolella on 
puustoista rämettä. Lammen rantavyöhyke on siten melko monipuolinen. Kalata-
loudellinen merkitys on vähäinen, mutta kohde sopii kuitenkin virkistyskäyttöön. 
Vesilinnustosta ei ole havaintoja. 
PISTEET 61 
LUOKKA4 

76. Iso-Leililampi, Ranua 
KOORDINAATIT x 7327760 y 3518620 PERUSKARTIALEHTI 3542 05 
64.058 Penämönjärven valuma-alue 
PINTA-ALA 12 ha F= 1,268 km2 

Iso-Leililampi on maisemallisesti monimuotoinen ja kaunis järvi. Sen eteläranta on 
kumpuilevaa karukkokangasta. Pohjoisrannalla on avointa sara- ja rahkanevaa sekä 
vähän lettoa ja mustikka-variksenmarjatyypin kangasmetsää. Puustossa vallitsevana 
on mänty. Järven pohja on rantavyöhykkeellä vaihtelevasti hiekkaa, soraa ja 
kivikkoa, jotka ovat paikoin mudan peittämiä. Vesikasvillisuutta on erittäin vähän. 
Runsaimmat lajit ovat järviruoko (Phragmites australis), ulpukka (Nuphar lutea) 
ja raate (Menyanthes trifoliata ). Järvi soveltuu arvokalastolle. Järven eteläpuolella 
on soranottoalue, mutta se ei ole muuttanut maisemaa häiritsevästi. Järvi muodos-
taa kokonaisuuden Leiliojan ja Pikku-Leililammen kanssa, mikä nostaa sen arvoa. 
PISTEET 59 
LUOKKA 4 

77. Leilioj a, Ranua 
KOORDINAATIT x 7324500 y 3515740 PERUSKARTIALEHTI 3542 05 
64.058 Penämöjärven valuma-alue 
KOHTEEN F= 14,108 km2 

Leilioja laskee Iso-Leililammesta Penämöjärveen. Puron leveys vaihtelee metristä 
neljään metriin. Pohja on soraa ja hiekkaa, jota suurimmaksi osaksi peittää muta 
ja kasvillisuus. Rantavyöhykkeen kasvillisuus on pajuvaltaista pensaikkoa, heinä-
korpea ja rämettä. Puro on kohtalaisen luonnontilainen, ja sen rantavyöhyke on 
maisemallisesti vaihteleva ja kaunis. Maisemaa ja mahdollisesti myös veden 
virtausta häiritsevät puron neljässä kohdassa ylittävät metsäautotiet. Virkistyskäyt-
töä ajatellen puro on helposti saavutettavissa. Kohteen kalataloudellinen merkitys 
lienee vähäinen. Puro muodostaa kokonaisuuden Iso- ja Pikku-Leililammen 
kanssa, mikä nostaa sen arvoa. 
PISTEET 49 
LUOKKA4 

78. Paasonjoki, Ranua 
KOORDINAATIT x 7332860 y 3515040 PERUSKARTIALEHTI 3542 06 
64.056 Paasonjoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 97,92 km2 L= 3,24% 

Paasonjoki sijaitsee Simojärven retkeilyalueella ja soveltuu sen vuoksi hyvin vir-
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kistyskäyttöön. Metsähallitus on istuttanut jokeen keskisuomalaista kantaa olevia 
järvitaimenen poikasia vuonna 1988. Luontaista purotaimenkantaa ei RKTL:n tut-
kimuksessa löydetty. Veden lisääntynyt happamuus keväisin haitannee kalastoa. 
Toukokuussa otetuissa näytteissä pH oli 5,3. Maisemallisesti joki on erittäin kaunis 
ja luonteeltaan erämainen. Kohde on helposti saavutettavissa, sillä paikallistie 
ylittää joen alaosalta ja sen vieressä jokivarressa on Metsähallituksen opastustaulut 
retkeilyalueen reiteistä. Jokivarren kasvillisuus vaihtelee maastonmuotojen mukaan. 
Alavammissa kohdissa on pajujen ja koivujen muodostama pensaikko tiheää. 
Tulvarannoilla kasvaa saraikkovyöhyke. Korkeammilla kohdilla metsäkasvillisuus 
ulottuu joen rantaan. Valuma-alue on suurimmaksi osaksi luonnontilassa. 
PISTEET 57 
LUOKKA 4 

79. Pikku-Leililampi, Ranua 
KOORDINAATIT x 7326080 y 3515080 PERUSKARTIALEHTI 3542 05 
64.058 Penämöjärven valuma-alue 
PINTA-AIA 6 ha F= 1,684 km2 

Pikku-Leililampi on maisemallisesti kaunis ja tyypiltään karu lampi. Sen ranta-
vyöhyke on suurimmaksi osaksi rämettä. Länsipuolella oleva metsä on mänty-
valtaista. Lammen itäpuolella ja etelälaidassa on kuivaa jäkälätyypin karukkokan-
gasta. Pohjoispäässä ja aivan vesirajan tuntumassa rantavyöhykkeellä on nevakas-
villisuutta. 
PISTEET 56 
LUOKKA 4 

80. Artunlampi, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7360520 y 3491950 PERUSKARTTALEHTI 3613 12 
65.22 Vanttauskosken vl:n alue 
PINTA-ALA 5,9 ha F= 1,176 km2 

Artunlampi sijaitsee Namalikkokivalon pohjoisrinteellä noin 1,2 km Rovaniemi-
Kuusamo maantieltä. Lammelle pääsee metsäautotietä pitkin kävellen noin 200 m:n 
päähän ja loppumatkan metsän läpi. Lammessa on ollut taimenkanta. Pienuutensa 
vuoksi lammen merkitys kalastolle on vähäinen. Veden pH-arvon on todettu 
olevan alhainen (5, 7). Kasvillisuudeltaan lammen ympäristö on kohtalaisen moni-
puolinen, vaikka lajisto onkin tavanomaista suo- ja metsälajistoa. Rantavyöhyke 
on aukeaa suota. Tavanomaisesta poikkeavaa on järviruo'on (Phragmites australis) 
esiintyminen vesirajan tuntumassa. Rantavyöhykkeen metsät on hakattu vuosikym-
meniä sitten ja ne ovat jo metsittyneet. Lammen laskuojaa on hieman perattu. 
Maisemallisesti lampi on melko tavanomainen pieni metsälampi. Erikoista on 
lammen sijainti korkealla vaaran laella. 
PISTEET 56 
LUOKKA 4 
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81. Hete-U tsakka, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7426720 y 475920 PERUSKARTTALEHTI 3623 06 
LÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA 4,8 ha 
VESIALUEEN PINTA-AIA 0,6 ha 

Hete-Utsakka on kaunis ja monimuotoinen erittäin karu lähdelampi. Ympäristö on 
luonnontilassa. Lampea ympäröivän kuivahkon kangasmetsän valtapuuna on noin 
50 vuotias männikkö. Etelärannan kangasmetsä on hieman rehevämpää. Tutki-
musajankohta kesäkuun alussa oli hieman liian varhainen kasvillisuuskartoitukseen. 
Varsinainen lähdelajisto puuttuu lammen ympäristöstä. Lähde sijaitsee Rovajärven 
ampuma-alueella. 
PISTEET 55 
LUOKKA5 

82. Hyypiölampi, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7358060 y 3485580 PERUSKARTTALEHTI 3613 08 
65.214 Hyypiöojan valuma-alue 
PINTA-AIA 2,5 ha F= 0,748 km2 

Hyypiölampi sijaitsee vaarojen välissä. Lammen vesi tulee pääasiassa soilta, joten 
se on suhteellisen ruskeavetinen. Lammen rannat ovat turvemaata ja moreenia, 
pohja on rantavyöhykkeellä mutaa ja kivikkoa. Vaarojen rinteet ovat kuusivaltaista 
tuoretta kangasmetsää. Lammen länsi- ja itäpäässä tulo- ja lasku-uomien kohdalla 
on rämettä ja lettoa/nevaa. Varsinainen rantakasvillisuusvyöhyke puuttuu lähes 
kokonaan ja rantaa reunustaa kapea saravyöhyke sekä tavanomainen rämelajisto. 
Vesikasveja on niukasti, runsaimmin ulpukkaa (Nuphar lutea). Lammessa on 
kohtalainen kalakanta, lajeina tammukka ja istutettu siika. Metsäautotie on noin 
100 m:n päässä, joten kohde soveltuu kohtalaisen hyv_in virkistyskäyttöön helpon 
saavutettavuutensa vuoksi. 
PISTEET 64 
LUOKKA 4 

83. Hyypiöoja, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7364180 y 3484930 PERUSKARTTALEHTI 3613 08, 09 
65.214 Hyypiöojan valuma-alue 
KOHTEEN F= 33,074 km2 L= 0,15% 

Maisemallisesti Hyypiöoja on pienimuotoinen, mutta vaihteleva. Sen alaosassa on 
erikoinen rotkomuodostuma. Purossa on taimenkanta. Ojitukset ja hakkuut ovat 
muuttaneet valuma-alueen tilaa. Puron ylitse on rakennettu metsäautotie kahdessa 
kohdassa yläjuoksulla, ja aivan alaosassa puron ylittää maantie. Kohde muodostaa 
vesistökokonaisuuden Hyypiölammen kanssa, mikä nostaa kohteen arvoa. 
PISTEET 32 
LUOKKA 2 

84. Iso-Katisko, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7358960 y 3467060 PERUSKARTTALEHTI 3613 02 
65.29 Kampsajoen valuma-alue 
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PINTA-ALA 10 ha F= 4,244 km2 

Iso-Katisko on maisemaltaan kaunis, karu ja kirkasvetinen lampi. Sen rantavyöhy-
ke on nykyisellään lähes luonnontilainen. Rantavyöhykkeen metsät on hakattu 40-
60 vuotta sitten ja nyt paikalla on mäntyvaltainen kasvatusmetsä. Lammen länsipää 
kuuluu Katisko-ojan lehtoon, joka on lehtojensuojeluohjelman kohde. Kasvillisuus 
on rehevää erityisesti Katisko-ojan suulla, mutta myös muualla rantavyöhykkeellä 
on paikoittain reheviä kasvillisuuslaikkuja. Varsinainen vesikasvillisuus on niukkaa, 
rantavedessä kasvaa vähän raatetta (Menyanthes trifoliata), ulpukoita (Nuphar sp.) 
ja saroja (Carex sp.). Tulouoma samoin kuin lasku-uoma on perattu uittoa varten 
ja järven pintaa on myös säännöstelty. Lampi muodostaa arvokkaan kokonaisuuden 
yhdessä Katisko-ojan kanssa. 
PISTEET 54 
LUOKKA 4 

85. lso-Navettalampi, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7369480 y 3487820 PERUSKARTTALEHTI 3613 09 
65.242 Iso-Kaamin alue 
PINTA-ALA 28 ha F= 1,616 km2 

Maisemaltaan Iso-Navettalampi on kaunis ja vaikutelma on luonnontilainen. Veden 
pH on tutkittujen näytteiden perusteella lievästi hapan. Järven vesi on kirkasta. 
Pohja on hiekkaa ja kivikkoa. Järven lounaispäässä on pieni hiekkaranta. Muuten 
rantavyöhykkeen maaperä on turvetta ja moreenia. Varsinainen rantakasvillisuus-
vyöhyke on lähes olematon. Rannan vallitseva kasvillisuustyyppi on sekametsä 
(siitä yli puolet kasvatusmetsää ja taimikkoa). Noin viidennes rantavyöhykkeestä 
on mäntyvaltaista metsää, ja saman verran on rämettä ja nevaa. Kasvilajistossa 
runsaimpia ovat tuoreen ja kuivan kangasmetsän tyypilliset lajit, vähemmän kasvaa 
suolajeja. Järven pohjoisrannalla on pieni kämppä piharakennuksineen. Raken-
nukset sopeutuvat hyvin ympäristöönsä. Itäpuolen rannalla on vanha maatunut 
metsätyökämpän pohja. Järveen on istutettu siikaa, joten sillä on kalataloudellis-
takin merkitystä. Valuma-alueella on tehty suo-ojituksia. 
PISTEET 60 
LUOKKA 4 

86. Iso-Rautulampi, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7358540 y 3490620 PERUSKARTTALEHTI 3613 11 
65.276 Namalikkojoen valuma-alue 
PINTA-ALA 1 ha F= 1,736 km2 

Iso-Rautulampi sijaitsee Namalikkokivalossa, vaaran rinteellä. Lammen lounais-
puolella on metsäautotie noin 850 m:n päässä, mutta lammelle ei tule polkua. 
Kalattomasta laskee pieni puro Iso-Rautulampeen. Iso-Rautulammesta lähtee 
Kivalonoja, joka purkautuu Namalikkojärveen. Lammessa on ollut taimenkanta, ja 
siihen on tiettävästi istutettu siikaa. Kohteella on jonkin verran kalataloudellista 
merkitystä lähinnä paikallisesti virkistyskäyttökohteena. Vedestä otettujen näyttei-
den perusteella lammessa on havaittavissa merkkejä happamoitumisesta, mikä on 
uhka kalastolle. Iso-Rautulammen ympäristön metsät on hakattu vuosikymmeniä 
sitten, ja pohjoispuolella kasvaa jo kookasta puustoa. Eteläpuoli on karua ja hak-
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kuut on tehty myöhemmin, joten metsä on vasta taimikkovaiheessa. Lammen ranta 
on kuitenkin suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Valuma-alueella on vanhoja 
hakkuualoja, jotka ovat taimettuneet. Maisemallisesti Iso-Rautulampi on erikoinen, 
sillä se sijaitsee notkossa kahden vaaranlaen välissä. Varsinainen rantakasvilli-
suusvyöhyke puuttuu, koska rannat ovat soiset (luhtaista nevaa). Vesikasvilllisuutta 
on niukasti. Linnustosta havaittiin mm. metsäkanalintuja. 
PISTEET 55 
LUOKKA 4 

87. Kalatonlampi, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7359420 y 3489500 PERUSKARTTALEHTI 3613 08 
65.276 Namalikkojoen valuma-alue 
PINTA-ALA 6 ha F= 0,676 km2 

Kalatonlampi on karu, matala ja kirkasvetinen pieni lampi korkealla vaaran laella. 
Lammen pohja on hiekkaa ja kivikkoa. Rannan maaperä on pääosin turvetta, vain 
pohjoispäässä on vähän kivikkoa. Rantavyöhykkeen kasvillisuudessa on vallitseva-
na kuusimetsä ja eri suotyypit: luhtainen neva ja räme. Rantakasvilajisto koostuu 
tavanomaisista suokasveista. Vedessä on kohtalaisen runsaasti kelluslehtisiä, 
erityisesti ulpukkaa (Nuphar lutea) ja palpakoita (Sparganium sp.). Ranta-
vyöhykkeen metsät ovat luonnontilaisia. Maisemallisesti lampi on kaunis ja sitä 
luonnehtii erämaisuus. 
PISTEET 63 
LUOKKA 4 

88. Katisko-oja, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7358400 y 465060 PERUSKARTTALEHTI 3613 02 
65.29 Kampsajoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 8,416 km2 

Katisko-oja laskee Isosta-Katiskolammesta Kampsajärveen. Puro on noin kaksi 
kilometriä pitkä ja uoman leveys on 2-3 metriä. Puron pohja on hiekkaa, soraa ja 
kivikkoa. Puronvarsikasvillisuus on lammen alapuolella erityisen rehevää lehtokas-
villisuutta. Lajistoon kuuluvat mm. humala (Humulus lupulus), velholehti (Circaea 
alpina ), tervaleppä (Alnus glutinosa) ja sananjalka (Pteridium aquilinum ). Kes-
ki osalla kasvillisuus muuttuu soisemmaksi. Aivan Iso-Katiskon alapuolella purossa 
on vanha lahoamassa oleva puurakenteinen uittopato. Maisemallisesti puro on 
pienimuotoinen ja rehevä. Katisko-ojan yläosasta kuuluu pieni osa lehtojensuoje-
luohjelmaan. 
PISTEET 55 
LUOKKA 4 

89. Molkolammenoja, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7449900 y 554160 PERUSKARTTALEHTI 2644 06 
65.581 Molkojoen alaosan alue 
KOHTEEN F= 6,748 km2 

Molkolammenojan pituus on noin 2,3 km ja se laskee Molkolammesta Molko-
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jokeen. Puron uoma on leveydeltään keskimäärin 1,5 metriä. Pohja on hienoa soraa 
ja kivikkoa. Puron ympäristön kasvillisuus on korpimaista kangasmetsää ja 
pensaikkoa. Maisemallisesti puro on kaunis ja rehevähkö. Selvän uhan puron 
luonnontilalle aiheuttavat lähialueen hakkuut ja metsäautotiet. Puro muodostaa 
kokonaisuuden Molkolammen kanssa. Purossa myös purotaimenkanta. 
PISTEET 54 
LUOKKA 4 

90. Molkolampi, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7449250 y 556720 PERUSKARTTALEHTI 2644 05 
65.581 Molkojoen alaosan alue 
PINTA-ALA 9 ha F= 3,344 km2 

Molkolammen rannat ovat pääosin turvetta, vain noin 5 % on moreenimaata. 
Rantavyöhykkeen yleisimmät kasvillisuustyypit ovat mänty- ja sekametsä, noin 
kolmannes on nevaa ja muita suotyyppejä. Varsinainen vesikasvilajisto on niukah-
koa ja lajista yksipuolista (mm. ulpukat, Nuphar sp. ja palpakot, Sparganium sp.). 
Vesilinnuista lammella havaittiin mm. joutsenia. Maisemallisesti lampi on kaunis 
ja rantavyöhyke on vaihteleva. Lampi muodostaa kokonaisuuden yhdessä Molko-
lammenojan kanssa. Kohteen luonnontilaa uhkaavat ympäristön metsien hakkuut. 
Lammen vesi on vesinäytetietojen perusteella melko ravinteikasta. 
PISTEET 58 
LUOKKA 4 

91. Mustalampi, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7357870 y 3488340 PERUSKARTIALEHTI 3613 08 
65.276 Namalikkojoen valuma-alue 
PINTA-AIA 2,5 ha F= 0,224 km2 

Mustalampi on karu ja kirkasvetinen luonnontilaisena säilynyt pieni lampi. Se 
sijaitsee vaaranrinteiden välissä painanteessa. Lammen rantavyöhyke on suota ja 
vaaran rinteillä kasvaa tuoretta kuusivaltaista kangasmetsää. Maisemalliselta 
luonteeltaan lampi on erämainen. Kasvilajisto on lammen ympäristössä moni-
puolinen. Runsaimmin rantavyöhykkeellä kasvaa suolajeja ja varsinainen rantakas-
villisuus puuttuu melkein kokonaan. Aivan vesirajassa on kapea saravyöhyke. 
Vedessä on runsaasti ulpukkaa (Nuphar sp.). Lampeen on istutettu siikaa. Pienuu-
den vuoksi lammen merkitys kalastolle on vähäinen. 
PISTEET 61 
LUOKKA 4 

92. Pikku-Rautulampi, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7359000 y 3490950 PERUSKARTTALEHTI 3613 11 
65.276 Namalikkojoen valuma-alue 
PINTA-ALA 0,4 ha F= 0,104 km2 

Pikku-Rautulampi sijaitsee noin 200 metrin päässä Iso-Rautulammen koillispuo-
lella. Lampien välillä ei ole puroa. Pikku-Rautulammen rannat ovat suota, ja 
varsinainen rantakasvillisuus puuttuu. Vesikasvillisuuttakin on niukasti. Maisema!-
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lisesti Pikku-Rautulampi on kaunis ja se muodostaa yhdessä Iso-Rautulammen 
kanssa säilyttämisen arvoisen kokonaisuuden. 
PISTEET 51 
LUOKKA 4 

93. Siikalampi, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7358940 y 3491260 PERUSKARTTALEHTI 3613 11 
65.22 Vanttauskosken vl:n alue 
PINTA-ALA 0,5 ha F= 0,136 km2 

Siikalampi on pieni suorantainen lampi Namalikkokivalon laella. Lammen soinen 
rantavyöhyke on säilynyt luonnontilaisena. Metsät on hakattu lampea ympäröiviltä 
vaaranrinteiltä vuosikymmeniä sitten, ja nyt paikalla kasvaa kookas puusto. Maise-
mallisesti lampi on kaunis ja erämainen. Kalataloudellista merkitystä lammella ei 
pienuutensa vuoksi ole. Vesinäytetietojen perusteella lampi on happamoitu-
misherkkä. 
PISTEET 54 
LUOKKA4 

94. Sulaojan lähde Venejärvi *, Rovaniemen mlk 
KOORDINAATIT x 7435560 y 452500 PERUSKARTTALEHTI 3622 10 
LÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA 1) 100 m2, 2) 60 m2 

VESIALUEEN PINTA-ALA noin 3 m2 

Kohteessa on kaksi purolähdettä. Lähteet sijaitsevat Iso-Venejärvestä laskevan 
Sulaoja-nimisen puron varressa sen eteläpuolella. Lähteiden vesi purkautuu em. 
puroon. Lähteiden eteläpuolella on metsäautotie noin 200 metrin päässä. Lähteiden 
ympäristö kuuluu deltamuodostumaan. Ne sijaitsevat Iso-Venejärven pohjavesialu-
eella (no 12699203). Vesi virtaa vuolaana purona molemmista purkautumiskohdis-
ta. 

Eteläisempi lähde on antoisuudeltaan suurempi. Lähde sijaitsee hiekkaisen töyrään 
alapuolella. Varsinainen veden purkautumiskohta on laajahkon, noin seitsemän 
m2:n suuruisen tihkupinnan reunassa. Vesiallas on noin kolmen m2:n suuruinen ja 
noin puoli metriä syvä. Lähteen reunoilla ja varsinkin lähdepuron varressa kasvaa 
tyypillistä hyvän lähteen lajistoa mm. lettorikko (Saxifraga hirculus), hetehorsma 
(Epilobium alsinifolium ), suohorsma (Epilobium palustre) ja pohjanleinikki (Ra-
nunculus hyperboreus). Lähdepuron varsi on rehevä. Lähteen ympäristössä ei ole 
rakenteita eikä ojituksia. Rantavyöhykkeen metsää on hakattu vuosikymmeniä 
sitten lähteen valuma-alueella. 

Toinen lähde on noin 250 metrin päässä ensimmäisen lähteen luoteispuolella. Tämä 
lähde sijaitsee samalla tavoin hiekkaisen töyrään alapuolella. Pohjaveden purkau-
tumiskohdassa on noin viiden m2:n suuruinen tihkupinta. Vesi purkautuu soraik-
koiselta pohjalta selvästi pulppuillen ja muodostaa pienen lähdepuron. Kasvillisuus 
on niukempaa kuin ensimmäisen lähteen ympäristössä. Tihkupinta on sammalikon 
peittämä. Lähdepuron varressa lajisto on samankaltainen kuin ensimmäisellä 
lähteellä. Lähteen alapuolella lähdepuron ylittää vanha talvitien silta. Siltapuut ovat 
painuneet syvälle puroon ja ne ovat vähitellen maatumassa. Tämän lähteen 
ympäristössä hakkuut ovat ulottuneet aivan lähteen reunalle ja valuma-alueella 
länsipuolella on laajahko avohakkuu. Maisemallisesti lähteet ovat kauniita ja 
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erottuvat selvästi ympäristöään rehevämpinä. 
PISTEET 45 
LUOKKA 4 

95. Heteojan lähde Selkälä*, Salla 
KOORDINAATIT x 7397450 y 464680 PERUSKARTTALEHTI 4614 03 
IÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA noin 3 ha 
VESIALUEEN PINTA-ALA noin 50 m2 

Lähde sijaitsee Selkälän pohjavesialueella (no 12 732 200). Lähteen antoisuudeksi 
on arvioitu noin 4000 m3/d. Pohjavesi purkautuu puroksi, jonka alkupäähän on 
muodostunut noin 10 metriä leveä ja 30 metriä pitkä vesiallas. Tämän vesialtaan 
syvyys on arviolta noin 1-1,5 metriä. Purkautuvan veden suuresta määrästä johtuen 
vesi on alapuolisessa purossakin kylmää ( + 4 °C). Lähteessä ei ole veden kylmyy-
den takia kasvillisuutta niukkaa sammalkasvustoa lukuunottamatta. Lähteen 
ympäristö on rehevää kuusivaltaista metsäkortekorpea (MkK). Lähteen yli on 
länsipäässä rakennettu aita ja valuma-alueesta osa on karjan laidunta. Vesialtaan 
ylitse on vedetty sähkölinja. Tämä lähde on melko tyypillinen purolähde. Lähteen 
veden laatua on tutkittu. 
PISTEET 47 
LUOKKA 4 

96. Siikaoj a, Salla 
KOORDINAATIT x 7379630 y 3555540 PERUSKARTTALEHTI 363 40 
65.394 Isojärven alue 
KOHTEEN F= 52,516 km2 

Siikaoja laskee Siikajärvestä Kalliojärveen. Puron kokonaispituus on noin kaksi 
kilometriä, josta koskisia osuuksia on noin kilometri (putouskorkeus 8,3 metriä). 
Uoma on leveydeltään keskimäärin 3-4 metriä ja sen pohja on kivikkoa ja hiekkaa. 
Vesi on kirkasta. Virtausnopeus vaihtelee eri kohdissa ja purossa on taimenen 
poikasille sopivia alueita. Rantavyöhykkeen kasvillisuus on monipuolista: kes-
kiosassa on havupuuvaltaista korpimaista kasvillisuutta, yläosassa Siikajärven 
alapuolella on osittain myös ojitettua suota (rämettä, nevaa). Kohteen luonnontilaa 
ovat muuttaneet ja edelleenkin uhkaavat suo-ojitukset ja hakkuut valuma-alueella. 
Maisemallisesti puro on tyypillinen, tosin tavanomaista vaihtelevampi ja sellaisena 
kaunis. 
PISTEET 60 
LUOKKA 4 

97. Sokkajärvi, Salla 
KOORDINAATIT x 7425060 y 443600 PERUSKARTTALEHTI 4621 09 
65.373 Käsmäjoen yläosan valuma-alue 
PINTA-ALA 33 ha F= 1,536 km2 

Sokkajärvi on kaunis, maisemalliselta luonteeltaan lähes erämainen järvi. Ranta-
vyöhyke on monimuotoinen ja vaihteleva. Pohjois- ja itäpuolen rannat ovat kuivaa 
mäntyvaltaista kangasmetsää (variksenmarja-puolukkatyyppiä). Pohjoispäässä on 
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myös laikku rahkanevaa. Länsilaita on rämettä ja rahkanevaa sekä laikuittain myös 
kangasmetsää, jonka puusto on kookkaampaa. Länsipuolella myös järven rantaa 
kuuluu soidensuojelualueeseen. Järvessä on niukasti vesikasvillisuutta. Pohja on 
hiekkaa, joka on osittain myös mudan peitossa. Järvessä on kolme pientä puus-
toista saarta. Itärannalla on kolme kesämökkiä ja venevalkama. Kalastollinen 
merkitys on kohtalainen. Järven valuma-alue on luonnontilaista suota. 
PISTEET 58 
LUOKKA 4 

98. Ylimmäinen Suoltijoki, Salla 
KOORDINAATIT x 7470650 y 469780 PERUSKARITALEHTI 4713 02 
65.475 Ylimmäisen Suoltijoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 44,42 km2 L= 0,25 % 

Ylimmäinen Suoltijoki sijaitsee Sallan kunnan Naruskan kylässä. Joki on lähes 
luonnontilainen, mutta hakkuut ovat muuttaneet valuma-alueen maisemaa. Joen 
rantavyöhyke on vaihteleva ja maisemalliselta luonteeltaan erämainen. Kasvillisuus 
on melko monipuolista. Ylimmäisessä Suoltijoessa on purotaimenkanta. Ylimmäis-
tä Suoltijokea on käytetty uittoon ja sen alaosassa on ollut säästöpato. 
PISTEET 53 
LUOKKA 4 

99. Harrilampi, Savukoski 
KOORDINAATIT x 7517420 y 542020 PERUSKARTTALEHTI 3734 03 
65.98 Vuoltisen valuma-alue 
PINTA-AIA 0,6 ha F= 0,54 km2 

Harrilampi on kaunis erämaalampi harjujen välissä. Lampi ei ole kovin helposti 
saavutettavissa, sillä lähin metsäautotie on noin kolmen kilometrin päässä lammen 
itäpuolella. Maisemaltaan lammen rantavyöhyke on vaihteleva. Rantavyöhykkeen 
metsät on hakattu vuosikymmeniä sitten ja nyt rinteillä kasvaa mäntymetsää. Var-
sinainen rantakasvillisuus puuttuu lammen ympäriltä lähes kokonaan. Ranta-
vyöhykkeellä on tyypillistä suolajistoa. Lampeen laskevan puron varressa ja puron 
suussa lammen rannalla on myös lähdevaikutteista kasvillisuutta, mm. purosuike-
rosammal (Brachytecium rivulare ), pohjantähtimö (Stellaria calycantha ), vilukko 
(Parnassia palustris) ja pikkumatara (Galium trifidum). Ilmeisesti puron vesi tulee 
lähteestä tai tihkupinnasta. Vesinäytetietojen perusteella veden laatu on lammessa 
hyvä. Lampi on matala. Harrilammen vesi purkautuu pienen puron kautta jokeen, 
jossa on luontainen purotaimen- ja harjuskanta. 
PISTEET 55 
LUOKKA 4 

100. Kosterjoki, Savukoski 
KOORDINAATIT x 7461060 y 556020 
PERUSKARTTALEHTI 4711 09, 12, 4712 07 
65.457 Kosterjoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 100,46 km2 

Kosterjoki sijaitsee Maltion luonnonpuiston pohjoispuolella. Joen valuma-alueen 
reuna ulottuu luonnonpuiston rajalle. Uittoa varten Kosterjoen suuosaa on oikaistu 
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noin 170 metrin matkalta. Kosterjoen suuosan kalataloudellinen kunnostus toteutuu 
Värriöjoen kunnostuksen yhteydessä. Maisemallisesti Kosterjoki on erämainen ja 
kaunis. Rantavyöhyke on vaihteleva ja kasvillisuustyypeiltään monipuolinen. 
Purossa virtaavassa vedessä on paikoin runsaasti isonäkinsammalta (Fontinalis 
antipyretica) ja lapinvesitähteä ( Callitriche hamulata ). Suvantomaisissa kohdissa 
rantoja reunustaa saravyöhyke. Joen rantatöyräät ovat enimmäkseen jyrkähköjä ja 
niitä reunustaa tavallinen metsä- tai suolajisto. Alavammissa kohdissa rantoja 
reunustavat pajuluhdat ja ruohokorvet, korkeammilla paikoilla on rämeitä. Joki on 
säilynyt yläjuoksultaan luonnontilaisena. Alajuoksulla valuma-alueella on tehty 
avohakkuita. Kosterjoessa on säilynyt luontainen taimenkanta. Joen latvaosassa on 
todettu esiintyvän myös puronieriää. Harjusta esiintyy erityisesti joen alaosassa. 
Joki soveltuu hyvin arvokalastolle, myös alaosastaan kunnostuksen jälkeen. Kohde 
on kohtuullisen hyvin saavutettavissa ja soveltuu siten myös virkistyskäyttöön. 
Metsäautotie ylittää joen sekä alaosalla että latvaosalla. 
PISTEET 61 
LUOKKA 5 

101. Kuttusoja, Savukoski 
KOORDINAATIT x 7526540 y 449340 PERUSKARTTALEHTI 4721 07, 10 
65 .431 Ruuvaojan alue 
KOHTEEN F= 21,948 km2 

Kuttusojan yläpuolinen osa Kemijoen latvoista kuuluu Kemihaaran erämaa-aluee-
seen. Kuttusojaa on käytetty aikaisemmin uittoon. Rantavyöhykkeen metsät on 
vuosikymmeniä sitten ainakin kertaalleen hakattu. Joki virtaa hiekkaisessa uomassa 
tiheään mutkitellen. Rantavyöhykkeen kasvillisuus on tulvavaikutteista, suurim-
maksi osaksi saraikkoa ja pajupensaikkoa (pajuviitaa, ruohokorpea). Joenuoma 
soveltuu pohjan laadun ja virtauksen puolesta hyvin taimenelle. Mahdollisesti 
alkuperäinen purotaimenkanta on jäljellä. Ylä-Kemijoelle on istutettu puronieriää, 
joka on mahdollisesti levinnyt myös Kuttusojaan. Joki soveltuu saavutettavuutensa 
vuoksi virkistyskäyttöön ainakin kohtalaisen hyvin. 
PISTEET 51 
LUOKKA 4 

102. Kuoskunjärvi, Savukoski 
KOORDINAATIT x 7461160 y 556040 PERUSKARTTALEHTI 3733 04 
65.461 Tenniöjoen alaosan alue 
PINTA-ALA 58,0 ha F= 3,976 km2 

Kuoskunjärvi sijaitsee Kuoskun kylässä noin 20 km:n päässä Savukosken taaja-
masta kaakkoon päin. Lähin tie on noin 1,5 kilometrin päässä lammen pohjoispuo-
lella. Kohde kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Järven 
rantavyöhyke (3,7 km rantaviivaa) on vetistä luhtaa. Kasvillisuus on mosaiikki-
maista ja melko monipuolista, mutta lajistoa luonnehtii karuus. Varsinainen ranta-
vyöhyke on luonnontilainen. Järven valuma-alueella länsipuolella on avohakkuu-
ala. Järven lasku-uoma on kaivettu. Luontaisesti järvellä ei ole ollut laskupuroa. 
Kohteella ei ole kalataloudellista merkitystä. Järvellä pesii runsas tavipopulaatio 
(noin parikymmentä yksilöä). Järvellä on tavattu myös uivelo. 
PISTEET 51 
LUOKKA 4 
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103. Pyhäjärvi, Savukoski 
KOORDINAATIT x 7473400 y 447500 PERUSKARTTALEHTI 4711 08 
65.463 Pyhäjoen valuma-alue 
PINTA-AIA 73,0 ha F= 6,976 km2 

Pyhäjärvi sijaitsee Maltion luonnonpuiston etelärajalla. Puiston rajana on järven 
pohjoisrantaa. Huonokuntoinen metsäautotie tulee noin yhden kilometrin päähän 
järven pohjoispuolelle. Järven etelärannalla on huonokuntoinen laavu. Rantametsät 
järven eteläpuolella on hakattu useita vuosikymmeniä sitten. Hakkuut ovat ulottu-
neet aivan rantaan asti. Hakkuualueen maaperää ei ole muokattu näkyvästi. 
Paikalla kasvava puusto on jo kookasta, vaikkakin hakkuun jäljet ovat edelleen 
selvästi havaittavissa. Pyhäjärven rantavyöhyke on pensaikkoinenja lehtipuuvaltai-
nen, osittain hakkuiden seurauksena. Luonnontilaisena säilyneellä pohjoisrannalla 
mäntyvaltainen kangasmetsä ulottuu lähes rantaan asti, ja lehtipuuvyöhyke on ka-
peampi kuin etelärannalla. Maisemallisesti järvi on erämaisen kaunis varsinkin 
etelärannalta tarkasteltuna. Järvestä laskevaa Pyhäjokea on perattu ja padottu uittoa 
varten. Järvi sopii virkistyskäyttöön. Alueella on vähän kalataloudellisesti merkit-
täviä järviä. Pyhäjärvessä on ilmeisen hyvä luontainen kalakanta ja siihen on istu-
tettu siikaa. 
PISTEET 56 
LUOKKA 4 

104. Pyhäkurun lampi, Savukoski 
KOORDINAATIT x 7467460 y 436380 PERUSKARTTALEHTI 4711 04 
65.463 Pyhäjoen valuma-alue 
PINTA-AIA 0,1 ha F= 0,4 km2 

Pyhäkurun lampi sijaitsee louhikkoisessa kurussa jyrkän rinteen juurella. Lammelle 
pääsee autolla Kuoskun kylän kohdalta huonokuntoista metsäautotietä vanhan 
metsätyökämpän luo, josta kävelymatkaa on talvitien pohjaa ja polkua pitkin noin 
kaksi kilometriä. Lammen vesi tulee valumavesinä ympäröiviltä vaaranrinteiltä ja 
mahdollisesti osittain myös lähteistä. Lammen rantavyöhyke ja pohja on louhikkoa 
ja kivikkoa. Rantavyöhykkeen metsät ovat säilyneet luonnontilaisina, mutta valu-
ma-alueella ja lammen alapuolisilla rinteillä on vanhoja hakkuita. Kohde· on 
maisemallisesti erikoisen jylhä ja erämainen. Lammessa on paljon pieniä kääpi-
öityneitä taimenia (koko noin 10-15 cm). Lammen rannan kasvillisuus on niukkaa. 
Kivikossa on jäkäliä sekä hyvin vähän saroja ja heiniä. Koska lammen pohja on 
louhikkoinen ei pohjalla kasva tavanomaista vesikasvillisuutta. 
PISTEET 56 
LUOKKA 4 

105. Soklin lähde *, Savukoski 
KOORDINAATIT x 7522420 y 472480 PERUSKARTTALEHTI 4723 04 
IÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-AIA noin 15 m2 

VESIALUEEN PINTA-ALA noin 5 m2 

Lähde sijaitsee Kaulusharjujen alueella Soklissa. Lähteikköalue on maisemallisesti 
erikoinen. Lähde on silmämääräisesti arvioiden antoisa. Lähteen ympäristössä on 
selvästi tyypillistä lähdelajistoa usean neliömetrin alueella. Kasvilajeista on tavattu 
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mm. huurresammalia ( Cratoneuron ), tunturipitkäpalko (Arabis alpina ), pohjannur-
mikka (Poa alpigena), rentukka (Caltha palustris), pohjanhärkki (Cerastium 
fontanum subsp. scandicum ), lettotähtimö (Stellaria crassifolia ), peltokorte 
(Equisetum arvense), ojakellukka (Geum rivale), hetehorsma (Epilobium alsinifo-
lium ), väinönputki (Angelica archangelica) ja ruokopuntarpää (Alopecurus arun-
dinaceus ). Lähde on ympäristöineen luonnontilainen. Lähteen vesi purkautuu Yli-
Nuorttijokeen lähdelammen kautta. 
PISTEET 64 
LUOKKA5 

106. Vuonnelohaara, Savukoski 
KOORDINAATIT x 7498500 y 545160 PERUSKARTTALEHTI 3734 02, 01, 05 
65.426 Alimmaisen Suoltijoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 37,480 km2 

Vuonnelohaara on maisemaltaan erämainen pieni puro. Rantavyöhyke on melko 
monipuolinen, koska suokasvillisuustyypit vaihtelevat maaston korkeussuhteiden 
mukaan. Rantavyöhyke on tutkituista osista luonnontilainen ja tyypillisen karu. 
Kaukomaisema on myös lähes luonnontilainen. Purossa on luontainen taimenkanta 
ja istutuksista peräisin oleva puronieriäkanta. Vuonnelohaara sopii hyvin arvo-
kalastolle. Virkistyskäyttö on helpon saavutettavuuden ansiosta mahdollista. Purolle 
pääsee metsäautotietä, joka ylittää latvahaarat. 
PISTEET 60 
LUOKKA 4 

107. Kuivasjärvi, Simo 
KOORDINAATIT x 7323320 y 2562060 PERUSKARTTALEHTI 2544 08 
64.065 Kuivasjärvenojan valuma-alue 
PINTA-ALA 83 ha F= 2,224 km2 

Kuivasjärvi on kirkasvetinen, karulta vaikuttava järvi. Järven rannat ovat suu-
rimmaksi osaksi turvetta. Itäpuolella on vähän kivikkoa ja hiekkaa. Rantavyöhyk-
keen kasvillisuus koostuu sekametsästä ( 45 % ), mäntymetsästä (10 % ), lehtimet-
sästä (5 %) ja suosta (40 %). Maisemallisesti rantavyöhyke on vaihteleva. Ete-
läpuolella on niukkapuustoista rämekasvillisuutta ja rannat ovat soiset. Itäpuolella 
ranta on korkeampi ja järven pohja on kivikkoinen, Rantavyöhykkeellä kasvaa 
havupuita. Pohjoispäässä on lehtipuuvaltaista luhtaista ja korpista kasvillisuutta. 
Vesikasvillisuus vaikutti niukahkolta (alkukesällä). Pohjoispäähän laskee neljä 
vanhaa metsäojaa. Järvi on tunnettu lintujärvi. Tutkimusajankohtana järvellä 
esiintyvistä vesilinnuista havaittiin mm. telkkiä, pilkkasiipiä ja joutsenia. Tiettävästi 
järvellä on myös uiveloita ja kuikkia. 
PISTEET 58 
LUOKKA4 

108. Ahkiohaara, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7546880 y 461800 PERUSKARTTALEHTI 3723 03 
65.833 Kuorajoen yläosan valuma-alue 
KOHTEEN F= 57,548 km2 
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Ahkiohaara on maisemaltaan erämainen puro. Kasvillisuus on puron varressa 
rehevää tulvaniittyä ja tiheää paju pensaikkoa. Rantavyöhykkeen maisema on osaksi 
hakkuiden pilaama, sillä puroa reunustava suojavyöhyke on jäänyt liian kapeaksi. 
Puusto on alueella harvakasvuista. Hakkuut ovat muuttaneet kaukomaisemaa ja 
vaikuttavat valuma-alueilta tulevan pintavalunnan kautta huonontavasti veden 
laatuun. Purossa on luontainen taimenkanta ja se soveltuu hyvin arvokalastolle. 
Virkistyskäyttömahdollisuudet ovat kohtalaiset sillä Ahkiohaara laskee Kuorajo-
keen, joka on tunnettu virkistyskalastuskohde. Metsäautotie on puron itäpuolella 
runsaan puolen kilometrin päässä, joten puro on kohtalaisen helposti saavutettavis-
sa. 
PISTEET 58 
LUOKKA 4 

109. Kulvakkojoki, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7446720 y 474700 PERUSKARTTALEHTI 3624 06 
65.744 Kulvakkojoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 69,84 km2 L= 2,31 % 

Kulvakkojoki on kaunis ja maisemaltaaan vaihteleva joki. Joen rantavyöhyke on 
suurimmaksi osaksi luonnontilainen. Rantavyöhykkeen kasvillisuus vaihtelee 
luhtaisista suorannoista kivikkoiseen kangasmetsään. Hakkuut valuma-alueella 
varsin lähellä joen rantaa ovat muuttaneet maisemaa ja vaikuttavat huonontavasti 
veden laatuun. Joki sopinee hyvin myös arvokalastolle. Kulvakkojoki laskee 
Raudanjokeen, jonka kalataloudellinen kunnostus on toteutettu. Kulvakkojoki 
soveltuu sijaintinsa vuoksi kohtalaisen hyvin virkistyskäyttöön. 
PISTEET 54 
LUOKKA 4 

110. Parakainen, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7543300 y 551000 
PERUSKARTTALEHTI 3743 02, 03, 05, 06 
65.974 Parakaisen valuma-alue 
KOHTEEN F= 48,64 km2 

Parakainen on pieni joki Lokan tekoaltaan eteläpuolella. Rantavyöhykkeen suot 
ovat luonnontilaisia. Valuma-alueen hakkuut ovat muuttaneet kaukomaisemaa. Joki 
soveltuu arvokalastolle kohtalaisen hyvin. Parakainen laskee Pihtijoen kautta Lokan 
tekojärveen. Joki soveltuu kohtalaisen hyvin virkistyskäyttöön helpon saavutetta-
vuutensa ansiosta. Kasvillisuudeltaan puron ympäristö on vaihteleva. Alajuoksulla 
on luhtaista suorantaa ja yläjuoksulla rantavyöhyke on korpista rämettä. Puron 
rannoilla kasvaa mm. kellosinilatva (Polemonium acutifolium ), kaarien valtikka 
(Pedicularis sceptrum-carolinum ), pohjantähtimö (Stellaria calycantha) ja kevät-
piippo (Luzula pilosa). 
PISTEET 55 
LUOKKA4 
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111. Pulkanolampi, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7468400 y 3446360 PERUSKARTTALEHTI 3711 07 
65.594 Riipijoen yläosan valuma-alue 
PINTA-AIA 5,0 ha F= 1,032 km2 

Pulkanolampi on luonnontilainen pieni lampi. Kasvillisuus lammen ympäristössä 
on alueelle tyypillisen karua. Varsinainen rantakasvillisuusvyöhyke puutuu. Lajisto 
vaikutti tavanomaiselta, eikä sitä inventoitu tarkemmin. Lammen kalataloudellinen 
merkitys on vähäinen. Lampi ei ole yhteydessä muihin vesistöihin. Soveltuu 
virkistyskäyttöön enintään kohtalaisesti. Lähin metsäautotie on noin kahden 
kilometrin päässä lammen itäpuolella. 
PISTEET 51 
LUOKKA4 

112. Seimenlampi, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7484960 y 3470080 PERUSKARTTALEHTI 3713 06 
65.854 Vaalajoen valuma-alue 
PINTA-AIA 13,0 ha F= 13,008 km2 

Seimenlampi sijaitsee Piittiövaarassa. Metsäautotie on noin kahden kilometrin 
päässä lammen itäpuolella, joten lampi ei ole erityisen helposti saavutettavissa. 
Seimenlammen pohjoispuolella Lehmirovan alarinteessä on vuosikymmeniä sitten 
ollut kämppä, josta on jäljellä enää lahonnut perustus. Lampeen laskee Sarvioja, 
joka saa vetensä pienistä lähteistä ja ympäröivältä suolta. Seimenlammesta laskee 
Seimenjoki. Seimenlammella pesii joutsen. Tutkimusajankohtana lammella nähtiin 
joutsenpari ja kaksi poikasta. Lammen rantavyöhyke on suota, avointa nevaa/rä-
mettä ja pensaikkoista luhtaa. Seimenjocn suussa on ruohokorpea. Kasvillisuus-
tyypeiltään Seimenlampi ei ole kovin monipuolinen, ja lajisto on tavanomaista 
soisen rannan lajistoa mm. viiltosara (Carex acuta), harmaasara (C. canescens), 
luhtasara (C. vesicaria), myrkkykeiso (Cicuta virosa) ja kiiltolehtipaju (Salix 
phylicifolia). Seimenjoen suussa on ruohokorpea. Valuma-alueella on tehty 
hakkuita vuosikymmeniä sitten. Maisemassa ei näy häiritsevästi avohakkuualoja, 
sillä Katajavaaran rinteet ovat ainakin toistaiseksi koskemattomat. 
PISTEET 56 
LUOKKA4 

113. Syväoja, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7546890 y 461780 
PERUSKARTTALEHTI 3723 03, 3721 12 
65.833 Kuorajoen yläosan valuma-alue 
KOHTEEN F= 25,060 km2 

Syväoja sijaitsee Porttipahdan tekoaltaan eteläpuolella. Puron rantavyöhykkeen 
kasvillisuus on monimuotoista: pensaikkoa, tulvaniittyä, rämettä ja vanhaa kuusi-
valtaista tuoretta kangasmetsää. Valuma-alueella on tehty hakkuita, jotka eivät 
haittaa jokimaisemaa. Vesinäytteen perusteella puron veden laatu on erinomainen. 
Purossa on luontainen taimenkanta ja se sopii hyvin arvokalastolle. Syväoja laskee 
Saijanojan kautta Kuorajokeen. Purolle pääsee helpoimmin metsäautotietä Tennu-
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Lauttaseen, josta purolle on noin 300 metriä. 
PISTEET 63 
LUOKKA5 

114. Tunturilampi, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7474060 y 3506740 PERUSKARTTALEHTI 3731 02 
65.954 Hietajoen Orahaaran yläosan valuma-alue 
PINTA-AIA 32 ha F= 4,428 km2 

Tunturilampi on maisemallisesti erittäin kaunis ja luonteeltaan erämainen. Järven 
rantavyöhyke on vaihteleva. Järven eteläpuolella on rämekasvillisuutta ja lehtipuu-
valtaista kasvatusmetsää. Hakkuut ja hakkuualojen auraukset on tehty vuosikym-
meniä sitten ja maisema on palautumassa luonnontilaan. Itäpuolen kallioinen, kuiva 
ja karu mäntyvaltainen kangas on luonnontilainen. Pohjoispuolella olevalla 
vanhalla hakkuualueella kasvaa havupuuvaltaista sekametsää. Oratunturin rinteet 
ovat suurimmaksi osaksi paljakkaa ja rakkakivikkoa. Järven rantavyöhykkeellä on 
suota sekä avokalliota ja vähän kivikkoa. Tunturilammesta laskevan puron varressa 
kasvillisuus on lehtomaista. Järvellä pesii kuikka ja joutsen. Järven kalataloudel-
linen merkitys on vähäinen. 
PISTEET 59 
LUOKKA 4 

115. Tuulusjärven itä puolen lähde *, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7469410 y 445490 PERUSKARTTALEHTI 3711 07 
IÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-AIA noin 15 m2 

VESIALUEEN PINTA-AIA noin 2 m2 

Lähde sijaitsee metsän reunassa noin 600 metrin päässä Tuulusjärven itäpuolella. 
Tyypiltään se on purolähde ja sitä on ilmeisesti käytetty joskus vedenottopaikkana. 
Lähteen läheisyydessä on merkkejä paikalla joskus sijainneesta kämpästä. Kaunis 
ja rehevä, sammalista ja saroista koostuva lähdekasvillisuus reunustaa lähteestä 
laskevan puron vartta. Lähteen pohja on soraa. Silmämääräisesti arvioiden lähde on 
antoisa, sillä vesi virtaa lähdepurossa vuolaasti alapuoliselle suolle. Lähteen 
ympäristö on säilynyt lähes luonnontilaisena. 
PISTEET 57 
LUOKKA 5 

116. Tuulusoja, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7471140 y 444100 PERUSKARTTALEHTI 3711 08, 07 
65.594 Riipijoen yläosan valuma-alue 
KOHTEEN F= 26,824 km2 

Tuulusoja on lyhyt laskupuro Tuulusjärvestä Riipijokeen. Puron rantavyöhyke on 
pääosin luonnontilassa, osittain vanhaa suoniityä. Rantavyöhykkeellä kasvaa 
tyypillistä suolajistoa ja tiheää pajupensaikkoa. Valuma-alueella on tehty hakkuita. 
Purossa on taimenkanta. Puro ei sovellu erityisen hyvin virkistyskohteeksi. 
Metsäautotie on noin kahden kilometrin päässä puron itäpuolella. 
PISTEET 51 
LUOKKA 4 
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117. Ulkusijanlampi, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7486260 y 3484620 PERUSKARTTALEHTI 3713 09 
65.891 Kelujoen alaosan alue 
PINTA-AIA 0,6 ha F= 2,188 km2 

Ulkusijanlampi sijaitsee laajan avoimen suon keskellä Kelujoen ja Kitisen muo-
dostamassa "kolmiossa". Lammelle pääsee paikallistietä Kelujoen eteläpuolelle 
Juontokosken kohdalle, mistä on matalan veden aikana mahdollista päästä kah-
laamalla Kelujoen yli. Lammelle ei ole tietä tai selkeää polkua, vaan loppumatka 
(noin kilometri) on kuljettava suunnistaen. Kohde ei sovellu erityisen hyvin 
virkistyskäyttöön. Maasto lammen ympäristössä on vaikeakulkuista vetistä let-
tosuota. Kasvillisuus on karuhkoa koostuen pääasiassa rahkasammalista ja saroista. 
Alue on linnustolle erittäin merkittävä pesimä- ja ruokailualue. Kohteen lajistosta 
ei ole tarkkoja tietoja, mutta alueella pesii mm. hanhia. Maisemallisesti lampi on 
kaunis. Länsipuolella Ulkusijankankaalla on vanhoja hakkuualoja ja uudehko 
avohakkuuala, jotka ovat muuttaneet kaukomaisemaa. 
PISTEET 51 
LUOKKA 4 

118. Ulommainen Vuontisjärvi, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7453260 y 457260 PERUSKARTTALEHTI 3622 12 
65.598 Ulingasjoen valuma-alue 
PINTA-ALA 23,0 ha F= 4,676 km2 

Ulommainen Vuontisjärvi on alueelle tyypillinen ja maisemallisesti melko kaunis 
järvi. Järvi on säilynyt lähes luonnontilaisena, vaikka maisemaa ovat muuttaneet 
vuosikymmeniä sitten tehdyt hakkuut. Rannalla on pieni autiotupa, joka ei häiritse-
västi erotu maisemasta. Kasvillisuudeltaan järven rannat ovat tavanomaiset ja 
varsinainen rantakasvillisuusvyöhyke puuttuu. Hakkuut ovat ilmeisesti muuttaneet 
puulajisuhteita, koska nuoria lehtipuita on runsaimmin. Järvi on ilmeisen matala ja 
rannat ovat saraikkoiset, joten se sopii hyvin lintujen pesimäjärveksi. Tutki-
musajankohtana linnustosta havaittiin mm. liroja ja telkkiä. Järven eteläpäässä on 
kaunis lähteikköalue, jonka vesi purkautuu järveen. Järvi soveltuu kohtalaisen 
helpon saavutettavuutensa vuoksi virkistyskäyttöön. Metsäautotietä pääsee noin 
kilometrin päähän. 
PISTEET 51 
LUOKKA 4 

119. Vaalo-oja, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7533100 y 481720 PERUSKARTTALEHTI 3723 05, 08 
65.825 Ala-Vaalojoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 10,316 km2 

Vaalo-oja on pensaikkorantainen pieni puro. Kasvillisuus on puron ympäristössä 
rehevää, mutta lajistoltaan tavanomaista. Puron uoma on matala ja kapea, ja sen 
pohja on suurimmaksi osaksi soraikkoa ja kivikkoa. Hakkuut ja ojitukset valuma-
alueella ovat muuttaneet maisemaa. Purossa on taimenkanta. Mutta puro ei kuiten-
kaan sovellu erityisen hyvin arvokalastolle. Vesi purossa on ruskeaa, ja rautapi-
toisuus on melko korkea (1,7 mg/1) (näyte on otettu elokuussa matalan veden 
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aikaan). Kohteen merkitys virkistyskäytön kannalta on vähäinen. 
PISTEET 49 
LUOKKA 4 

120. Varotuslampi, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7442860 y 472760 PERUSKARTTALEHTI 3624 05 
65.741 Raudanjoen alue 
PINTA-AIA 6,0 ha F= 1,232 km2 

Varotuslampi on lähes luonnontilainen. Valuma-alueella muutaman sadan metrin 
päässä rannasta on vanhoja hakkuualoja, joilla kasvaa noin 15-vuotias männyntai-
mikko. Lammen ympäristöä ei ole ojitettu. Rantavyöhykkeellä länsipuolella on 
harvapuustoista rämettä ja itäpuolella avointa lettoa ja nevaa. Koillispuolella on 
pieni mäennyppylä, jonka kasvillisuus on kuivalle kankaalle tyypillinen. Kasvil-
lisuus vaikutti melko monipuoliselta, vaikka inventoinnin ajankohta kesäkuun 
alussa oli kasvillisuuden selvittämiseen liian varhainen. Lammessa on ainakin 
niukka kalakanta, sillä rannalla oli merkkejä kalastuksesta. Linnustosta havaittiin 
mm. alli (muuttomatkalla) sekä muita vesilintuja. Maantie on noin kilometrin 
päässä lammen länsipuolella, joten lampi sopii helpon saavutettavuutensa vuoksi 
virkistyskäyttöön. 
PISTEET 55 
LUOKKA 4 

121. Vasikkaoja, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7450060 y 449560 PERUSKARTTALEHTI 3622 09, 12 
65.592 Unarin alue 
KOHTEEN F= 13,764 km2 

Vasikkaoja on maisemaltaan vaihteleva ja monipuolinen pieni joki. Sen ranta-
vyöhyke on säilynyt pääosin luonnontilaisena. Valuma-alueella on tehty hakkuita 
vuosikymmeniä sitten. Kasvillisuustyypeiltään puronvarsi on monipuolinen, mutta 
lajisto on tavanomainen. Enimmäkseen rantavyöhyke on pensaikkoa ja tulvametsää 
(harmaaleppä, koivu). Joen vedessä on vesinäytetietojen perusteella havaittavissa 
merkkejä happamoitumisesta. 
PISTEET 58 
LUOKKA 4 

17. Ketunpesävaaran lähde *, Tervola 
KOORDINAATIT x 7319620 y 2551780 PERUSKARTTALEHTI 2544 04 
IÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-AIA 15 m2 

VESIALUEEN PINTA-ALA 5 m2 

Ketunpesävaaran lähde sijaitsee lehtojensuojelualueella noin 100 metrin päässä 
maantieltä suon laidassa. Lähde on luonnontilainen, mutta lähteen alapuolinen suo 
on ojitettu (myös suojelualuevarauksen sisältä). Lähteen reunat ovat metsäkurjen-
polvi-mesiangervotyypin kosteaa lehtoa (GFiT) ja lehtokorpea. Lähteen ympäris-
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tössä kasvaa useita harvinaisia kasvilajeja, mm. tikankontti ( Cypripedium calce-
olus). 
PISTEET 59 
LUOKKA 5 

122. Hosiolampi, Tervola 
KOORDINAATIT x 7324520 y 2544340 PERUSKARTTALEHTI 2544 02 
65.196 Saaranjoen valuma-alue 
PINTA-ALA 11 ha F= 2,480 km2 

Hosiolampi on luonnontilainen ja maisemallisesti kaunis pieni järvi. Lammen 
rannat ovat soiset: rimpilettoa, nevaa ja rämettä. Kasvillisuus on monipuolista ja 
rehevähköä, itäpuolella jopa lehtomaista. Tulouomat on ojitettu, mikä vaikuttaa 
huonontavasti veden laatuun. 
PISTEET 53 
LUOKKA 4 

123. Laukkujärvi, Tornio 
KOORDINAATIT x 7347080 y 2510900 PERUSKARTTALEHTI 2631 04 
67.147 Pirttijoen valuma-alue· 
PINTA-ALA 9 ha F= 4,748 km2 

Laukkujärvi on maisemallisesti kaunis ja luonnontilainen. Lammen ranta on 
avointa nevaa. Rantaviiva on rikkonainen ja poukamainen. Kauempana ranta-
vyöhyke on rämettä ja lettoa. Avoimella suolla kasvaa harvakseltaan kituliaita 
mäntyjä ja hieskoivuja sekä pajupensaikkoa. Järvi on linnustolle arvokas pesi-
mäalue. Suolla järven rannalla nähtiin kurkipari ja järvellä joutsenpari poikasineen. 
Todennäköisesti lammella on myös muita vesilintuja. Lähialueen soita on ojitettu 
ja lampeen laskee suo-oja, johon kokoontuvat kuivatusvedet laajalta alueelta. 
PISTEET 56 
LUOKKA 4 

124. Tapiojärvi, Tornio 
KOORDINAATIT x 7340120 y 2504880 PERUSKARTTALEHTI 2631 01 
67.112 Mustajoen valuma-alue 
PINTA-AIA 2 ha F= 0,696 km2 

Tapiojärvi on luonnontilainen ja maisemallisesti erikoinen pieni lampi. Se sijaitsee 
avosoiden keskellä, karulla turvemaalla. Lammen rannat ovat laakeat ja kasvilli-
suus on karua. Varsinaista vesikasvillisuutta on hyvin niukasti. Lammesta laskeva 
puro on perattu ja puron ympäristö on ojitettu. Tulouoman suulla lammessa on 
hiekkadelta, joka on syntynyt ilmeisesti suo-ojista liettymällä. Lammen linnusto on 
monipuolinen: kurkia, sotkia ja joutsenia. Kalataloudellinen merkitys on vähäinen. 
PISTEET 54 
LUOKKA 4 
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125. Kattilajärvi, Ylitornio 
KOORDINAATIT x 7379200 y 2491450 PERUSKARTTALEHTI 2614 10 
67.211 Kaulinrannan alue 
PINTA-ALA 9 ha F= 0,812 km2 

Kattilajärvi on osittain lähdeperäinen ja melko kirkasvetinen lampi. Rantavyöhyk-
keellä pohja on suurimmaksi osaksi hiekkaa, pieni osa on kivikkoa ja mutaa. 
Rannan maaperä on turvetta (60 %), moreenia (25 %) ja loput kivikkoa. Ranta-
vyöhykkeen kasvillisuus on monipuolista ja vaihtelevaa. Varsinainen vesikasvilli-
suus on niukkaa. Lammen ympärillä kasvaa havupuuvaltaista sekametsää. Etelä-
ja pohjoispäässä on rämettä ja lettoa/nevaa. Maisemallisesti lampi on kaunis ja 
vaihteleva. Lammen lounaispuolella on soranottoalue. Pohjoispäässä on talvitien 
pohja ja avohakkuualue kapean suojavyöhykkeen takana. Kaukomaisema on 
kuitenkin säilynyt lähes muuttumattomana. Lammen kalataloudellinen merkitys on 
vähäinen. 
PISTEET 57 
LUOKKA 4 

126. Sulaojankaltio, Utsjoki 
KOORDINAATIT x 7701900 y 465620 PERUSKARTTALEHTI 3913 01 
LÄHTEIKKÖALUEEN PINTA-ALA 4,8 ha 
VESIALUEEN PINTA-ALA 0,4 ha 

Sulaojankaltio ympäristöineen muodostaa erikoisen lähteikköalueen. Tiettävästi 
Sulaojankaltio on Suomen suurin allikkolähde. Vesi purkautuu monesta kohdasta 
lähdelampareen reunoilta ja pohjalta. Lähteen antoisuus on noin 250-300 1/s. 
Lähdekasvillisuutta on rannoilla veden purkautumiskohtien ympärillä. Lähde 
ympäristöineen on luonnontilainen. Sulaojankaltio sijaitsee Kevon luonnonpuiston 
eteläpuolella, noin 200 m:n päässä Karigasniemen tiestä. 
PISTEET 62 
LUOKKA 5 
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6 KALATALOUDELLISESTI MERKITTÄVIÄ KOHTEITA 

Seuraavassa luetellut kalataloudellisesti arvokkaat kohteet eivät sisälly edellä 
kuvattuihin arvokkaisiin pienvesikohteisiin. Kalataloudellisesti arvokkailla kohteilla 
on merkittävä taimenkanta, mutta kohteiden luonnontila on eri syistä muuttunut. 

Pienten jokien ja purojen luontaisesti lisääntyvät kalakannat muodostavat "geeni-
pankkeja" (ts. niihin on varastoituneena ainutlaatuista perimäainesta), joiden 
kalataloudellinen merkitys voi olla huomattava. Esimerkiksi velvoiteistutuksia, 
vesistöjen kunnostuksen jälkeisiä istutuksia ja kasvavaa urheilukalastusta varten 
tarvitaan kalanviljelyyn kullekin alueelle sopivia ja mahdollisimman vähän 
luonnonvaraisia kantoja sekoittavia kalakantoja. Kalataloudellisesti merkittäviä 
kohteita on em. syistä etsitty kaikilta tutkimusalueen päävesistöalueilta. Esimerkiksi 
Ounasjoen taimenen emokalaparvea varten on pyydetty taimenia joen sivupuroista. 
Kanta on viljelyssä Pohjois-Suomen kalanviljelylaitoksella Ohtaojalla. Lisäksi 
kalataloudellisesti erittäin arvokkaita vesistöjä ovat lohen sekä meri- ja järvitai-
menen potentiaaliset poikastuotantoalueet. Tällaisia arvokkaita vesistöjä ovat kaikki 
Tenojokeen, Näätämöjokeen, Simojokeen ja Tornionjokeen laskevat pienet purot. 

Mustaoja, Kemijärvi 
KOORDINAATIT x 7428860 y 3505840 PERUSKARTTALEHTI 3641 03 
65.351 Javarusjoen alaosan alue 
KOHTEEN F= 21,076 km2 

Mustaoja on maisemaltaan melko kaunis ja vaihteleva puro. Se soveltuu virkis-
tyskäyttöön kohtalaisen hyvin helpon saavutettavuutensa ansiosta. Metsäautotie 
ylittää puron kolmessa kohdassa. Puron varsi on kasvillisuudeltaan melko rehevää 
ja vaihtelevaa. Mustalammen alapuolella parin kilometrin matkalla puron rannoilla 
kasvaa pensaikkoa ja taimikkoa. Keskiosassa tien kohdalla on kuusi valtaista korpea 
ja puron alaosan rantavyöhyke on kangasmetsää. Puron uomaa on perattu alajuok-
sulla. Valuma-alueella on laajahkoja hakkuualoja sekä taimikkoa. 

Kuerjoki, Kolari 
KOORDINAATIT x 7497760 y 502120 
PERUSKARTTALEHTI 2714 11, 12, 2732 01, 02 
67.345 Kuerjoen alue 
KOHTEEN F= 61,36 km2 

Kuerjoki on mm. meritaimenen lisääntymisaluetta. Joki on maisemallisesti kaunis 
ja vaihteleva. Alajuoksulla se virtaa kallioisessa kanjonissa vuolaana koskena ja 
putouksena, Kuerlinkkoina. Joessa on sekä suvanto- että koskiosuuksia. Joen pohja 
on vaihtelevasti hiekkaa, soraa ja kivikkoa. Ympäristön metsät on hakattu vuosi-
kymmeniä sitten lukuunottamatta aivan alajuoksun rantavyöhykettä, ja hakkuualo-
jen maaperää on muokattu. Puusto on nyt kasvatusmetsävaiheessa. Kasvillisuus on 
rantavyöhykkeellä rehevähköä ja lajisto on tyypillistä tulvanalaisen puronvarren 
niitty- ja luhtalajistoa (mm. kellosinilatva Polemonium acutifolium, rerttukka 
Caltha palustris, saroja: Carex aquatilis, C. magellanica, C. vesicaria, C. canes-
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cens ). Vedessä on runsaudeltaan vaihtelevasti lapinvesitähteä ( Callitriche hamula -
ta), merivitaa (Potamogeton filiformis ), isonäkinsammalta (F ontinalis antipyretica) 
sekä muita vesisammalia. Rannoilla kasvaa paikoin myös tiheää pajupensaikkoa. 

Valkeajoki, Kolari 
KOORDINAATIT x 7493900 y 496800 PERUSKARTTALEHTI 2714 10, 11 
67.344 Valkeajoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 53,25 km2 

Valkeajoki saa alkunsa Pakasaivosta (kohde numero 53), joka on luonnonsuojelul-
lisesti ja virkistyskäyttöarvoltaan merkittävä kohde. Valkeajoki on säilynyt lähes 
luonnontilaisena alaosaa lukuunottamatta. Jokea on käytetty uittoon. Alaosan on 
pilannut metsähallituksen kalankasvatusallas, joka on rakennettu vuonna 1973. 
Ohivirtausuomaa ei ole kunnostettu riittävästi, jotta se soveltuisi kalan nousutieksi. 
Parin vuosikymmenen aikana uoman pohja on vain vähän sammaloitunut. Ennen 
altaan rakentamista Valkeajoki on ollut merkittävä meritaimenen poikastuotanto-
alue. 

Pakajoki, Muonio 
KOORDINAATIT x 7503660 y 481460 PERUSKARTTALEHTI 2714 OS, 08 
67.491 Pakajoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 170,99 km2 L= 0,56 % 

Pakajoki on pienvedeksi liian iso, minkä vuoksi se ei ole mukana edellä kuvatuissa 
luonnonsuojelullisesti arvokkaissa kohteissa. Joessa on luontainen meritaimenkanta 
ja jokeen myös istutetaan meritaimenia. Tornionjoen Suomen puoleisen vesistö-
alueen suurimmat taimentiheydet on havaittu Pakajoella (Romakkaniemi 1985). 
Pakajoen rantavyöhykkeen metsiä on hakattu ja valuma-alueella on ojituksia. 
Veden laatu on joessa tutkimusten mukaan hyvä lukuunottamatta kevättulvan 
aikaista pH:n alenemaa. 

Ruonajoki, Ranua 
KOORDINAATIT x 7319660 y 455160 PERUSKARTTALEHTI 3522 11 
64.08 Ruonajoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 200,75 km2 (koko Ruonajoen valuma-alue) 

Joesta tarkastettiin latvaosa, joka on säilynyt lähes luonnontilaisena. RKTL:n tutki-
muksessa on löydetty vuonna 1987 esitutkimuksissa geneettisesti varmennettu 
alkuperäinen purotaimenkanta, joka on nykyisin harvalukuinen ja uhanalainen. Sen 
säilyttämiseksi on tarpeen kieltää kalastus joen latvaosissa, samoin tulisi kieltää 
vieraan kalakannan istuttaminen jokeen. Parhaiten taimenkannan säilymisen takaa 
sen elinympäristön säilyminen, joten jokea ja sen sivupuroja ei saa perata. Samoin 
valuma-alueella tulisi rajoittaa avohakkuuta, eikä uusia metsäojituksia tulisi sallia. 
(Jokikokko & Jutila 1993). 
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Kouterojoki, Savukoski 
KOORDINAATIT x 7487320 y 437740 
PERUSKARTTALEHTI 3733 09+4711 06, 4711 09 
65.458 Kouterojoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 109,48 km2 L= 0,10 % 

Kouterojoki on maisemallisesti kaunis pieni joki. Joen latvaosat ovat lähes luon-
nontilaisia, mutta joen alaosaa on perattu uittoa varten. Joen suuosalla on säästöpa-
don jäänteet. Rantavyöhykkeen kasvillisuus on rehevää ja vaihtelevaa. Ympäristön 
metsät on hakattu vuosikymmeniä sitten ja hakkuualat ovat metsittyneet. Koutero-
joen alaosaa kunnostetaan Värriöjoen kunnostuksen yhteydessä. Jokeen on istutettu 
puronieriää. Latvoilla on mahdollisesti jäljellä luontainen purotaimenkanta ja joessa 
on myös harjuskanta. 

Joukhaisjoki, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7479880 y 465760 PERUSKARTIALEHTI 3713 02 
65.854 Vaalajoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 38,424 km2 

Joukhaisjoessa on purotaimenkanta. Rantavyöhyke on osaksi säilynyt luonnon-
tilaisena. Latvaosilla tehty vähäisiä ojituksia ja hakkuita. Maantiesilta ylittää joen 
suuosalla, minkä vuoksi joenuomaa on hieman perattu. Veden laatu on joessa koh-
talainen. Vesi on väriltään ruskeaa mutta kirkasta. Veden puskurikyky on erittäin 
hyvä (0,46 mmol/1) ja pH (7,4) tavanomaista korkeampi. 

Virttiöjoki, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7494740 y 447800 
PERUSKARTTALEHTI 3712 07, 3711 09 
65.852 Jeesiöjoen keskiosan alue 
KOHTEEN F= 52,384 km2 

Virttiöjoen valuma-aluetta ovat pilanneet hakkuut ja hakkuualojen auraus. Joessa 
on kuitenkin purotaimenkanta. Kohde ei sovellu erityisen hyvin virkistyskäyttöön. 
Rantavyöhyke on pensaikkoinen ja kasvillisuudeltaan melko rehevää. 

Vasaoja, Sodankylä 
KOORDINAATIT x 7442360 y 455200 PERUSKARTTALEHTI 3622 11 
65.599 Niesijoen valuma-alue 
KOHTEEN F= 27,472 km2 

Virkistyskäyttöä ajatellen puro on kohtalaisen helposti saavutettavissa, sillä lähin 
metsäautotie on noin kilometrin päässä. Puron rantavyöhyke on pensaikkoinen ja 
lähes luonnontilassa. Valuma-alueella on vanhoja laajoja avohakkuualoja. Purossa 
on yläjuoksulla padottu allas. Latvalta puro on kapea, mutta levenee alempaa 
selvästi. 
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7 YHTEENVETO 

Lapin vesi- ja ympäristöpiirissä pienvesiä koskeva selvitystyö aloitettiin vuonna 
1989. Vuosina 1991-1994 maastossa tarkastettiin noin 250 pienvesikohdetta. 
Näistä lampia ja pieniä järviä oli hieman yli 100 kpl, puroja noin 100 kpl ja 
lähteitä noin 40 kpl. Pääosa tarkastetuista kohteista oli kyselyn perusteella tietoon 
tulleita. Osa käydyistä kohteista valittiin peruskarttoja tarkastelemalla sekä asian-
tuntijoilta saatujen tietojen perusteella. Maastossa tarkastetut kohteet on lueteltu 
liitteessä 1. 

Kohteiden luonnonsuojelullinen arvo määriteltiin eri osatekijöiden pisteyttämiseen 
perustuvalla menetelmällä. Kohteesta arvioitiin luonnontilaisuutta, maisemallista 
arvoa, kasvillisuutta ja eläimistöä sekä soveltuvuutta opetus- ja virkistyskäyttöön. 
Pisteiden perusteella kohde saa arvosanan 0-5 (maksimi 5). 

Täysin luonnontilaisia pienvesiä on Etelä- ja Keski-Lapissa enää vähän jäljellä. 
Eniten pienvesien tilaa on muuttanut metsätalous. Metsä- ja suo-ojitukset ovat 
pilanneet lukuisan joukon puroja ja lampia. Ojituksilla on tuhottu myös lähteitä. 
Uittoa varten on perattu pieniäkin puroja ja lampien vedenkorkeutta on säännöstel-
ty. Metsäautotieverkosto on Lapin eteläisessä osassa varsin tiheä. Teiden rakenta-
minen on peruuttamattomasti muuttanut monen puron ja lammen erämaisen 
luonteen. Rantavyöhykkeelle ulottuvat hakkuut ovat myös maisemallinen haitta. 

Inventoiduista kohteista 27 % sijoittuu arvosanaluokkaan 3. Parhaimpiin luokkiin 
4-5 kuuluu 49 % käydyistä kohteista. Tämä tulos ei kuvaa pienvesien yleistä tilaa, 
sillä karttoja tarkastelemalla pyrittiin karsimaan luonnontilaltaan muuttuneet 
kohteet. 

Tämän selvityksen avulla kyettiin tarkastamaan vain pieni osa Lapin läänin 
pienvesistä. Ilmeistä on luonnontilaisten pienvesien uhanalaisuus Etelä- ja Keski-
Lapin alueella. Tämän selvityksen ulkopuolelle jääneiden Enontekiön, Utsjoen ja 
Inarin kuntien alueella pienvesiä on paljon ja niistä osa sisältyy jo vahvistettujen 
luonnonsuojeluohjelmien ja -alueiden piiriin. Pienvesien luonnontilan säilyttämi-
seen on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota kaikkialla Lapin läänin alueella. 

Luonnontilaisten pienvesien suojelussa ensisijaista on kohteiden huomioiminen 
maankäytön suunnittelussa. Esimerkiksi metsätalouden ympäristöohjelman toteutta-
minen turvaisi osaltaan arvokkaiden pienvesikohteiden säilymisen. Yksittäisten 
kohteiden suojelun ohella tulisi kiinnittää huomioita myös valuma-alueiden 
muodostamiin kokonaisuuksiin. 

Pienvesien suojelu on mahdollista toteuttaa alue- ja lajirauhoitusten avulla sekä 
kehittämällä nykyistä luonnonsuojelualueverkkoa siten, että pienvedet ovat nykyistä 
kattavammin edustettuna. Pienvesien suojelu toteutuu osittain myös luonnonsuoje-
lua koskevan lainsäädännön uudistuksen yhteydessä. 
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LIITE 1. LAPISSA VUOSINA 1991-1994 INVENTOIDUT 
LUONNONSUOJELULLISESTI JA KALATALOUDELLISESTI 
ARVOKKAAT PIENVEDET 
Kohteen nimi Peruskarttalehti Arvoluokka 

ENONfEKIÖ 
Kalmankaltio 2831 08 5 

INARI 
Paltsajärven lähde 3834 06 5 

KEMI 
Elävälähde 2541 08 2 
Nällinlampi 2541 08 4 

KEMIJÄRVI 
Alajoki 3632 02 3 
Ailanganjoki 3632 08 2 
Ailanganjärvi 3632 07 3 
Ahvenlampi 3631 09 4 
Haarainlampi 3631 09 4 
Kaakkuri järvi 3641 05 3 
Lismajärvi 3642 07 4 
Mustaoja 3641 03 3 
Näätäoja 3641 06 
Palolampi 3641 05 
Paska-Kapusta 3631 09 3 
Petäjälammenoja 3632 07 3 
Pikku-Hauki järvi 3632 10 4 
Repotunturin lammit 3631 09 4 
Ryti-Kapusta 3631 09 3 
Seuoja 3632 08 4 
Siltaoja 3641 02, 05 4 
Soikko-Kapusta 3631 09 4 
Talaslampi 3631 09 4 
Tonkopuro 3634 02, 05 3 

KEMINMAA 
Anterovaaran lähde 254112 2 
Juokuanvaaran lähde 254112 4 
Sivakkavaaran lähde 254112 1 
Viitajärvi 2542 07 3 

KITTILÄ 
Ahvenlampi 2741 06 4 
Hanhi järvi 2743 04 3 
Helppijärvi 273110 3 
Kaivosvaaran lammet 2733 01 4 
Karhuoja 2731 07 4 
Kievanaoja 2734 07+3712 04 3 
Kukkurajärvi 2734 03 1 
Kuninkaankaltio 2731 05 4 
Kuusankorvanojan lähde 2734 01 5 
Kuussattaselän lähde 372110 5 
Liivaoja 2644 06, 09 ym. 3 
Lohioja 2741 09 4 
Lampola järvi 2734 05 3 
Mustajärvi 2734 05 3 
Nuutijoki 2743 06,3721 09 ym. 4 
Pahkajärvi 2734 03 4 
Pallastunturin lähde 2742 01 
Pitkäjärvi 3712 08 3 
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Kohteen nimi Peruskarttalehti Arvoluokka 

Puljujärvi 2733 09, 3711 09 4 
Pyhäjärvi Kapsajoki 2744 03 5 
Pälkättijärvi 2734 05 3 
Rytijärvi 373112 
Saukkiojoki 2744 05, 06 4 
Siukatanjoki 2744 04, 05 3 
Siukatanoja 2744 02, 2742 05 4 
Valkamanvuoman lähteet 2731 06 4 

KOIARI 
Halijoen lähteet 2642 06 4 
Haukirovan lähteet 2642 02, 05 3 
Haukirovan Isolaen lähteet 2642 02 3 
Hirvas järvi 2642 08 4 
Hirvaslompolo 2642 08 3 
Iso-Karijärvi 2642 05 2 
Jänkäjärvi 2642 05 2 
Järvikäinen 2731 02 4 
Kangasj ärvi 2642 05 2 
Kenttäoja 2642 03, 2731 01 2 
Kesänkijärvi 2732 02, 05 
Kienajaoja 2642 10 
Kuerjoki 2714 11, 2732 01, 02 3 
Kuruvuomanojan lähde 2731 05, 06 3 
Kutuoja 2731 04 1 
Majavalantot 2731 04 3 
Mustioja 2642 11 3 
Mäntyojan lähde 2731 04 5 
Oravajärvi 2731 08 3 
Pikku-Karijärvi 2642 05 3 
Pumpulijänkänojan lähteet 2642 06 
Saukkokaltio 2642 06 4 
Tunturi järvi 2732 01 4 
Valkeajoki 2714 10, 11 3 
Vuorkajoki 2642 05, 06 4 

MUONIO 
lso-Harjuj ärvi 2723 07 4 
Kuoppaoja 2724 07, 08, 11 5 
Käyrälantto 2724 04 4 
Miasjärvi 2724 04, 05 3 
Muorijärvi 2724 04 2 
Pahajoki 2724 07, 10, 11 5 
Pakajoki 2714 05+2714 08 
Pakajärvi 2714 05, 08, 11 3 
Pakasaivo 2714 11 5 
Pieni Harjujärvi 2723 07 4 
Salmilompolo 2724 04 3 
Takainen Vuossijärvi 2724 04 4 
Äkässaivo 2732 03 5 

PELKOSENNIEMI 
Keinojärvi 3642 03 4 
Keino-oja 3642 03 3 
Kolmiloukkonen 3642 10 4 
Känsälampi 2731 02 3 
Ristilampi 3642 10 4 

PELLO 
Ahkiojärvi 2614 11, 08 4 
Ala-Kaitaoja 264111 4 
Ankijoki 2641 05 2 
Kaitajoki 264111 3 
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Kohteen nimi Peruskarttalehti Arvoluokka 

Kolmiloppinen 2642 04 4 
Kortejängän lähde 2641 08 
Koutusjoki 2632 06 5 
Luomalanjoki 2632 06, 2642 04 4 
Majavajoki 2624 10, 2641 12 4 
Pikkuriipi 2641 06 3 
Roukojoen lähteet 2642 04 
Saarijärvi 2641 08 4 

POSIO 
Himmerkinjoki 3544 06 2 
Iso-Kokkolampi 4522 05 5 
Kalliolampi 4522 05 4 
Kirintöjoki 3544 09 3 
Kuusselänlampi 3631 08 4 
Livojoen lähteet 3542 11 
Peuralampi 3631 08 4 
Pikku-Kokkolampi 4522 05 5 
Riisijoki 4611 04 4 
Sarvilampi 3631 07 
Suonnanjoki 3544 09, 3633 07 2 
Suovanjoki 4611 07, 08, 4611 04 4 
Syvälampi 4522 08 3 
Tolvanjoki 3633 07, 4611 04 4 

RANUA 
Horsmanlähde 3542 04 
Iso-Leililampi 3542 05 4 
Korvajoki 3542 05, 06 
Leilioja 3542 05 4 
Paasonjoki 2542 06 4 
Peuralehdon lähde 3541 03 3 
Pieni-Petäjälampi 3542 06 4 
Pikku-Leililampi 3542 05 4 
Puurusen lähde 3542 01 
Rekijärvi 3524 08 3 
Ruonajoki 3522 11 
Vohonjoki 3542 06 

ROVANIEMI 
Kuninkaanlähde 3612 08 3 

ROVANIEMEN MAALAISKUNTA 
Artunlampi 3613 12 4 
Hete-Utsakka 3623 06 5 
Hyypiöoja 3613 08, 09 
Hyypiölampi 3613 08 4 
Iso-Katiska 3613 02 4 
Iso-Navettalampi 3613 09 4 
Iso-Rautulampi 3613 11 4 
Kalatonlampi 3613 08 4 
Kaljunojan lähteet 2633 08 
Katiska-oja 3613 02 4 
Koiravaaran lähde 3614 10 3 
Koivukivalonojan lähde 3613 02 
Molkolampi 2644 05 4 
Molkolammenoja 2644 06 4 
Mustalampi 3613 08 4 
Niskavaaran lähde 3612 08 
Pikku-Rautulampi 3613 11 4 
Siikalampi 3613 11 3 
Sulaojan lähteet 362210 2 
Syväjärven lehdon lähde 3621 09 
Viiksoja 2634 09 3 



85 LIITE 1/4 
Kohteen nimi Peruskarttalehti Arvoluokka 

SALIA 
Hanhipalon lähde 4612 12 2 
Haudan joki 462110 0 
Heteojan lähde 4614 03 4 
Hietajoki 3634 04 0 
Karhuoja 4622 12 3 
Kermusojan lähde 4614 03 
Pikku-Leviäinen 3634 04 3 
Siikaoja 3634 04 4 
Siikajärvi 3534 05 3 
Sokkajärvi 4621 09 4 
Tuohilampi 462210+462401 
Ylimmäinen Suoltijoki 4713 02 4 
Ylä-Naruska 4713 06 3 

SAVUKOSKI 
Ainipuro 4723 04 3 
Harrilampi 3734 03 4 
Joutsenoja 3644 09, 4622 06 
Kosterjoen yläosa 4711 07, 09, 12 5 
Kouterojoki 3733 09+4711 06,4711 09 3 
Kuoskunjärvi 3733 04 4 
Kuttusoja 4721 07, 10 4 
Niepponen 3732 10,11, 3734 02 2 
Pyhäjärvi 4711 08 4 
Pyhäkurun lampi 4711 04 4 
Rann. Sotatunturin lä 4712 12 
Soklin lähde 4723 04 5 
Vuonnelohaara 3734 01, 02, 05 4 

SIMO 
Iso-Kuivasjärvi 2544 08 4 
Kurkioja 2543 03 3 
Sankaoja 3521 06 2 
Sarvijärvi 2544 08 3 

SODANKYLÄ 
Ahkiohaara 3723 03 4 
Ahvenjärvi 3714 07 3 
Angajärvi 3713 07 3 
Joukhaisjoki 3713 02 3 
Kulvakkojoki 3624 06 ym. 4 
Kurkilampi 3714 07 
Luostonoja 3624 09 
Matala-Vuontisoja 3622 12 
Mutijärvi 3714 07 
Paksuselj änlampi 3713 07 3 
Parakainen 3743 02, 03, 06 4 
Pitkälampi 3624 05 2 
Pulkanolampi 3711 07 4 
Saarijärvi 3624 05 
Seimenlampi 3713 06 3 
Soasoja 2733 07, 08 0 
Syväoja 3723 03, 3721 12 5 
Tunturilampi 3731 02 4 
Tuormuslampi 3714 07 2 
Tuulusoja 3711 07, 08 4 
Tuulusjärven itäp. lähde 3711 07 5 
Ulkusijanlampi 3713 09 3 
Ulomm. Vuontisjärvi 3622 12 4 
Vaalo-oja 3723 05, 08 4 
Vaarantasenoja 3624 04 2 
Varotuslampi 3624 05 4 
Vasaoja 3622 11 
Vasikkaoja 3622 09, 12 4 
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Kohteen nimi Peruskarttalehti Arvoluokka 

Virttiöjoki 3712 07, 3711 09 3 
Vuontisoja 3622 12 
Ylä-Vaalojoki 3723 08 3 

TERVOLA 
Hosiolampi 2544 02 4 
Hosionahon lähde 2544 02 1 
Jouttijärvi 2544 05 3 
Jouttilampi 2544 02 4 
Ketunpesävaaran lähde 2544 04 5 
Pahaoja 2544 03 2 
Pisajoki 2633 01, 02, 04 3 
Sihtuunan lähde 2631 07 2 

TORNIO 
Korttojoki 2542 06, 2631 04 2 
Laukku järvi 2631 04 4 
Ruonajärvi 2541 03 2 
Tapiojärvi 2631 01 4 

YLITORNIO 
Kattila järvi 2614 10 4 
Palojärvi 261410 3 

UTSJOKI 
Sulaoj ankal tio 3913 01 5 
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LIITE 2. KALATALOUDELLISESTI ARVOKKAITA 
KOHTEITA 

Kohde Kunta 

Mustaoja Kemijärvi 
Siltaoja Kemijärvi 
Tonkopuro Kemijärvi 
Saukkiojoki Kittilä 
Karhuoja Kittilä 
Liivaoja Kittilä 
Lohioja Kittilä 
Nuutijoki Kittilä 
Siukatanoja Kittilä 
Kienajajoen va Kolari 
Kuerjoki Kolari 
Valkea joki Kolari 
Vuorkajoki Kolari 
Kuoppaoja Muonio 
Pahajoki Muonio 
Pakajoki Muonio 
Koutusjoki Pello 
Luomalanjoki Pello 
Majava joki Pello 
Himmerkinjoki Posio 
Kirintöj oki Posio 
Suonnanjoki Posio 
Tolvanjoki Posio 
Riisijoki Posio 
Suovan joki Posio 
Paasonjoki Ranua 
Ruonajoki Ranua 
Siikaoja Salla 
Kosterjoki Savukoski 
Kouterojoki Savukoski 
Vuonnelohaara Savukoski 
Ahkio haara Sodankylä 
Joukhaisjoki Sodankylä 
Kulvakkojoki Sodankylä 
Syväoja Sodankylä 
Tuulusoja Sodankylä 
Vaalo-oja Sodankylä 
Vasaoja Sodankylä 
Vasikkaoja Sodankylä 
Virttiöjoki Sodankylä 

LIITE 2 
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LIITE 3. KUNTAKARTAT 

KE/v!I, KE/vll N/vJAA 0 20 40km 














































































































































































	Blank Page
	VYH_Monistesarja_638_osa_1.pdf
	Blank Page




