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Johdanto
......................................................

Ketokatkeroa (Gentianetta campestris (L.) Börner) kasvaa Pohjois- ja Luoteis-Euroo
passa sekä eteläisen Euroopan vuoristoalueila. Suomessa kasvia tavataan Kokko
la-Kotka-linjan lounaispuolella sekä erillisenä Keminmaan ja Tornion kalkldseu
dufia (kartta 11) (Ryttäri 1997). Etelä-Suomessa sitä pidetään pääasiassa arkeofyyt
tinä, mutta Perä-Pohjolassa lajin on arvioitu olevan alkuperäinen metsien aukko-
paikkojen ja kalkkikallionlittyjen laji (Suominen & Hämet-Ahti 1993).

Ketokatkero hyötyy perinteisestä maataloudesta. Sen suosimat kasvupaikat
ovat yleensä niiton tai laidunnuksen seurauksena matalakasvuisena pysyviä niit
tyjä ja ketoja. Niiden lisäksi se kasvaa kalkidalueiden metsien aukkopaikoilla, tei
den varsilla ja sähkölinjoilla. (Ryttäri 1997) Maanpinnan ajoittainen rikkoutumi
nen on kaksivuotisen ketokatkeron taimettumiselle välttämätöntä, sillä sen sie
menet vaativat itääkseen paljasta kivennäismaata, mutta eivät tiettävästi säily itä
miskykyisenä muutamaa vuotta pidempää aikaa (Ryttäri 1997; Syrjänen & Ryttäri
1998).

Perinteisen maatalouden muuttuminen tehomaataloudeksi on suurin uhka
ketokatkeron esiintymille. Niittyjen umpeenkasvu ja keinolannoitteiden käyttö
muuttavat ympäristön nopeasti sille sopimattomaksi (Ryttäri 1997), ja se saattaa
niiton loputtua hävitä paikalta muutamassa vuodessa (Pykälä 2001). Kuivilla pai
koifia ketokatkerot säilyvät kosteita paikkoja pitempään ilman hoitoa, minkä vuoksi
kuivien ketojen osuus lajin kasvupaikoista onkin nykyisin aiempaa suurempi.
Kuivuus voi toisaalta olla lajille vaaraksikin, sillä kuivina kesinä siementuotanto
voi täysin epäonnistua. (Pykälä 2001)

Suomessa ketokatkero on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) (Rassi ym.
2001), ja se on luonnonsuojeluasetuksen (N:o 160/1997) mukaan uhanalainen ja
erityisesti suojeltu laji.

Ketokatkeron Oulun ja Lapin läänien esiintymistä on tehty perusteellinen
selvitys 1990-luvun alkupuoliskolla (Nummela-Salo & Salo 1995). Tämän työn tar
koituksena on ollut selvittää Lapin läänin eslintymien nykytila. Tiedossa olleet
ketokatkeron kasvupaikat on tarkastettu vähintään kerran vuosina 2001 - 2003.
Lisäksi mukana on katkeroita tutkineen Ari-Pekka Huhdan tekemiä yksilömääri
en laskentoja siltä osin, kuin ne poikkeavat Lapin ympäristökeskuksen (LAP) las
kemista määristä ylöspäin, tai ovat sitä uudempia. LAP:n osalta inventoinneista
ovat vastanneet Minna Kuoppala, Helena Moilanen ja Piia Juntunen. Lisäksi yk
sittäisiä havaintoja kasvupaikkojen voinnista on saatu Oulun yliopiston Kasvimu
seolta ja Metsähallitukselta. Joistakin kohteista tietoja on saatu myös keminmaa
laiselta Veikko Tammilehdolta.
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Aineisto ja menetelmät
......................................................

Ketokatkeron tunnettujen esiintymien sijainfifiedot saatiin jatkuvasti uhanalais
korteista päivitettävästä Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan uhanalaisrekis
teristä (Taxon) ja Nummela-Salon & Salon (1995) lajile laafimasta suojelusuunni
telmasta. Kaikki vanhat esintymät pyrittiin tarkistamaan lajin kukkimisaikaan ja
käynneistä täytetifin uhanalaiskortit. Osa kasvupaikoista on tarkastettu useaan
otteeseen jopa saman kesän aikana toisistaan tietämättömien tahojen toimesta.
Tilanteissa, joissa lajia ei joltain kasvupaikalta ole ensimmäisenä kesänä löytynyt,
on paikka tarkistettu seuraavana vuonna uudestaan.

Havaintopaikat on pyritty paikantamaan koordinaatistoon vähintään kym
menen metrin tarkkuudella. LAP:n vuosien 2002 ja 2003 havainnoissa tarkat koor
dinaatit on saatu pääasiassa CPS-laitteilla. Vuoden 2001 ja osittain vielä vuoden
2002:kin koordinaatit perustuvat kasvupaikoista aikaisemmin annettuihin ja nyt
harkiten karttamittauksin tarkennettuihin koordinaatteihin. Pinta-alaltaan suu
rista havaintopaikoista ilmoitetaan vain yksi keskeinen koordinaatti. Liitteenä ole
ville kartoille on havaintopaikat sijoitettu sen sijaan koko alaltaan.

Havaintopaikkojen nimet noudattavat Hertta-tietokannassa käytettyä nimis
töä. Joitakin paikannimimuutoksia on esiintymäpaikkojen selkeyttämiseksi tehty,
ja samalla nimi on muutettu myös Herttaan. Suurin tällainen muutos on tehty
Kallinkankaalla, koska sieltä on löytynyt paljon uusia kasvupaikkoja, ja nimitilan
ne on tämän takia ajautunut sekavaksi. Vanha nimi mainitaan aina havaintopai
kan yhteydessä suluissa. Lisäksi kaikista suojelusuunnitelman (1995) jälkeen teh
dyistä paikannimimuutoksista on lista julkaisun lopussa (liite 12).

Havaintopaikkoihin liittyvät tekstit perustuvat Hertta-tietokannan ajantasai
sun tietoihin sekä alkuperäisiin uhanalaiskortteihin ja muihin tiedonantoihin. Ta
pauksissa, joissa paikalla on käyty useaan otteeseen saman kesän aikana, kuvauk
set ovat Lapin ympäristökeskuksen inventoijan tekemät. Mikäli muualta saatu
yksilömäärä eroaa tästä ylöspäin, ilmoitetaan myös tämä luku ja sen lähde. Jos tätä
havaintoa on hankala sijoittaa Lapin ympäristökeskuksen määrittelemään paikan
nimistöön tarkasti (esim. erilainen jako osaesiintymissä), havainto käsitellään koh
teen yhteydessä erikseen. Yksilömäärät on joissain tapauksissa laskettu tarkkaan
ja joissain arvioitu silmämääräisesti. Pääsääntöisesti on laskettu vain kukkivia (fer
tiilejä) yksilöitä. Ruusukkeet (steriilit) on jätetty laskematta niiden vaikean havait
tavuuden ja käytettävissä olevan ajan rajallisuuden takia.

Joskus samankin vuoden havainnoissa on eri inventoijien kohdalla eroja. Tämä
selittyy todennäköisesti paitsi inventointiajankohdaila ja inventointin käytetyllä
ajalla, myös säätilalla ja inventoijan vireydellä. Pilvisellä säällä katkeroiden kukat
ovat kiinni ja kasvi on siksi vaikeasti havaittavissa.

Esiintymät käydään läpi samassa järjestyksessä kuin lajin suojelusuunnitel
massa (Nummela-Salo & Salo 1995). Kemin, Keminmaan ja Tornion esiintymät esi
tellään erikseen, ja kunnan sisällä kasvupaikat etenevät jotakuinkin yhtenäiskoordi
naattien mukaan etelästä pohjoiseen ja lännestä itään. Kustakin kunnasta esitel
lään ensin paikallistamattomat tai kokonaan hävinneet esintymät. Tilanteissa, joissa
jonkun suuren eslintymän (esim. Kemhimaan vaiiha kirkko) osaeslintymä (esim. a) on
hävinnyt, hävinnyttä osaesiintymää koskevat tiedot on jätetty tekstiin omaile pai
kalleen. Uudet eslintymät on sijoitettu kuntakohtaisesti loogisffle paikoffleen, joten
paikkojen numerointi on lajin suojelusuunnitelmaan nähden täysin muuttunut.
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Tulokset 3......................................................

Kustakin ketokatkeron havaintopaikasta esitetään alla olevat tiedot siltä osin, kuin
ne on alkuperäisessä uhanalaiskortissa ilmoitettu.

Esiintymän nimi (Suluissa vanha nimi)
Koordinaafit (ifitekartan numero)
Ensimmäinen havainto, viimeisin uhanalaiskortti/havainto

Ympäristötyyppi:
Ij = joutomaat, tienvieret, ratapenkereet
In = kuivat niltyt (myös hiehkot lukuunottamatta hiekkarantoja)
Ip = puistot, pihamaat, puutarhat
Ml = lehtometsät
Mkv = vanhat kangasmetsät

Havaintopaikan kuvaus: Kasvupaikasta tehdyt havainnot.
Seuralaislajit: Uusimmassa uhanalaiskorfissa mainitut lajit.
Yksilöt: Havaintopaikan koosta, kasviyksilöiden lukumäärästä ja voinnista
tehdyt havainnot.
Uhkatekijät: Mikäli uusimmassa uhanalaiskorfissa on mainittu.
Suojelu- ja hoitotarve: Mikäli uusimmassa uhanalaiskortissa on mainittu.
Toteutuneet suojelutoimet: Mikäli on.
Lisäfietoja: Esim. muut kuin Lapin ympäristökeskuksen havainnot.

Kemi

Hävinneet:

Tervaharju
1920 Räsänen

Alueella on nykyisin runsaasti pientaloja ja esintymä on saattanut
tuhoutua (Nummela-Salo & Salo 1995).

Kivikkokangas
1896 Rantaniemi

Esiintymää ei ole pystytty paikallistamaan Kemiin tai Keminmaalle. Kasvia
etsitty Kemistä Kivikico- ja Kivikangas-nimisiltä alueilta, joilta löytyy vielä
luonnontilaisia ketoja. (Nummela-Salo & Salo 1995)
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Esiintymät:

1. Paallio (uusi)
729985:338860 (kartta 1)
2001 Huhta, 2003 Huhta

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Esiintymä on siirretty syyskuussa 1997 Kallin
kankaalta Kemi-Tornio-moottoritien alta Kemin Paattioon. Kasvupaikka
sijaitsee tien rampilla.
Yksilöt: 2001: 23 yksilöä, 2002: 85 yksilöä, 2003: 5 yksilöä.
Uhkatekijät: Kemin kohdalla tietä saatetaan leventää tulevaisuudessa.
Suojelu- ja hoitotarve: Mikäli tietä levennetään, esintymä tulee siirtää
turvaan.
Toteutuneet suojelutoimet: Tiehallinnolla on tieto esintymästä ja sen tilaa
seurataan jatkuvasti.

Keminmaa

Hävinneet:

Mahlasaari
1923 Hjelt

Saari on jäänyt Kemijoen vedenpinnan alle Isohaaran voimalaitoksen
rakentamisen jälkeen (Nummela-Salo & Salo 1995).

Laurilan kirkko
1903 Rantaniemi, 1971 Kuusela

Esiintymää ei ole pystytty paikallistamaan. Kysymyksessä on toden
näköisesti toinen Keminmaan kirkoista.

Esiin tymät:

2. Keminmaa, Laurila (uusi, uhanalaislomakkeen nimi Järventaustantie)
7303074:3387054 (kartta 1)
2000 Tammilehto, 2001 Tammilehto

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Järventaustanfien varrelia, tien pohjoispään
läntinen ilenpiennar, kahden sähköpylvään välissä.
Yksilöt: 15 -20 m x 100 m alalla 296 fertiiliä, hyvinvoivaa yksilöä. Nupulla ja
kukassa. (10.8.2001)
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3. Pikarijänkä NE (Pikarijängän koillispuoli)
7303867:3386926 (kartta 2)
1972 Ohenoja, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Pikarijängän itäpuolitse kulkevien suurjännite
linjojen alla kulkevilla ulkoilupoluilla, noin 200 m pikarijängästä koilliseen.
Esiintymä alkaa läntisimmän polun varrella noin 100 m pohjoiskoifflseen
suurjännitelinjojen alitse Metsälään kulkevalta hiekkatieltä. Esilntymä
laajenee kaikille sähkölinjojen alla kulkevien polkujen reunoille ja polkujen
väliseen maastoon. Esäntymä jatkuu hieman katkeilevana n. 650 m matkan
(73038:33868). Lajille soveliasta alaa 1 km.
Yksilöt: a) Läntisen polun ja siltä länteen haarautuvan poikkipolun
varressa vähintään 500 yksilöä. b) Itäisen polun varressa vähintään 110
yksilöä. Poikujen välistä ei etsitty. Suurin osa versoista mennyt jo ruskeiksi
(aikainen, kuiva kesä ja avoin etelärinne). (23.7.2002)
Toteutuneet suojelutoimet: Sijaitsee hyvin lähellä Kallinkankaan luonnon
suojelualuetta.

4. Kemijokiranta

a. 7303685:3388132 (kartta 3)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: In + Ij
Havaintopaikan kuvaus: Kirkonkylä, Kemijoen länsiranta, Pastilankujan ja
rantatien risteyksestä 250 m pohjoiseen, rantatien itäpuolella, uimarannan
eteläpuolella, venerannan ja maantien välissä. Joen ja tien väiinen kuiva nlitty
(keto), jossa aikaisemmin on säilytetty uittopuomeja.
Seuralaislajit: festuca rubra, Pimpinella saxtfraga, Achillea millefotium,
Rhinantus minol; Euphrasia sp., Hieracium sp., Rubus saxatitis ja Gatium boreate.
Yksilöt: 15-20 m x 100 m alalla 296 fertuli , hyvinvoivaa yksilöä. Nupulla ja
kukassa. (10.8.2001)
Uhkatekijät: Osin taimikoituminen (koivu, pajut). Tien pientareen
korkeampi kasvillisuus (pietaryrtti, timotei, ruusu) voi levittäytyä
laajemmalle. Kuluminen (ajoraiteita, tallausta).
Suojelu- ja hoitotarve: Säännöllinen niltto.
Lisätietoja: 2002: 284 yksilöä, 2003: 18 yksilöä (Huhta)

b. 7303844:3388065 (kartta 3)
2000 Tammilehto, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: In
Havaintopaikan kuvaus: Pappilan luona, rantatien varressa, seurakunta-
taloa vastapäätä, tien E-puolella (73038:33880).
Seuralaislajit: Achitlea mitiefolium, Agrostis stotontfera, Gatium verum,
Leon todon autumnalis, Trifolium pratense ja Trifotium repens.
Yksilöt: n. 20 m:n matkalla tien pientareella 9 fertiiliä yksilöä. Kukassa.
Piennar niitetty loppukesällä, osa versoista saattanut katketa. (9.8.2002)
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5. Keminmaan vanha kirkko

Keminmaan vanhan kirkon lähellä on ollut viisi erillistä kasvupaikkaa. Ketokatke
ro on viihtynyt vanhan kirkon kedolla (d-e) jo satoja vuosia ja levinnyt sittemmin
muille osaesilntymffle (a-c) ilmeisesti ruohonleikkurin mukana. Nyt osaesiinty
mät aja b ovat kokonaan hävinneet nurmikonhoidon myötä, ja c:ltäkin löytyi vuon
na 2003 vain yksi kukldva yksilö.

a. 303956:3388053 (kartta 3)
1981 Tammilehto, 1993 Nummela-Salo & Salo

Ympäristötyyppi: Ip
Havaintopaikan kuvaus: tasaiseksi leikattua hoitonurmikkoa.
Yksilöt: Vuosina 2002 ja 2003 ei löytynyt yhtään yksilöä.

b. 7304014:3387987 (kartta 3)
1992 Tammilehto, 1993 Nummela-Salo & Salo

Ympäristötyyppi: Ip
Havaintopaikan kuvaus: Pusikoitunut, puutarhajätteinen.
Yksilöt: Vuosina 2002 ja 2003 ei löytynyt yhtään yksilöä.

c. 7304017:3388011 (kartta 3)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2003 Juntunen

Ympäristötyyppi: Ip & Ml
Havaintopaikan kuvaus: Vanhalle kirkolle menevän tien W-puolella olevan
puutarhavälinevaraston NW-kulman lähellä, heti ruohonleikkuujätteiden
jälkeen. Nuori, kulttuurivaikutteinen, rehevä, puistomainen metsä.
Seuralaislajit: Dianthus superbus, Epitobium angusttfolium, Eupithecia
pimpinetiata, fragaria vesca, Geranium sylvaticum, Metica nutans, Pimpinetta
saxtfraga, Ranuncutus acris, Rhinanthus minoi-, Rubus saxatitis, Vaccinium
myrtitlus, Vaccinium vitis-idaea ja Viota canina.
Yksilöt: 1 fertiili, haaromaton, viisikukkainen. (5.8.2003)
Uhkatekijät: Umpeenkasvu, puutarhajätteiden läjitys. Metsikköä ovat
valloittaneet nokkonen, metsäkurjenpolvi, koiranputki, vadelma, katajat,
maitohorsma ja korkeat heinät.
Suojelu- ja hoitotarve: Niitto, ruohonleikkuujätteiden läjityspaikan siirto.
Toteutuneet suojelutoimet: Metsiköstä on paikoin raivattu nokkosia ja
maitohorsmia vähemmäksi.

d. 7304083:3388061 (kartta 3)
1871 Julin, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: In
Havaintopaikan kuvaus: Vanhasta kirkosta noin 200 m etelään. Itään
viettävä ketorinne, tien lounaispuoli. Noin 5 aarin alalla 73040-1:33880.
Loivasti viettävä kuiva rinne, johon on istutettu kuusia tienvarsikujaksi.
Seuralaislajit: Agrostis capitta;-is, Festuca ovina, Anthoxan tum odoratum, Galium
boreate, Viola canina, Achielleurn millefotium, Galium verum, Pimpinelta saxzfraga,
E&tfolium repens, Rhinantus minoi Thfolium pratense, Ranunculus acer ja Poa pratense.
Yksilöt: Kapeaa piennarta 50 - 75 m ja niittyä n. 4 a. Pientareella n. 200
yksilöä (laskettu) ja niityllä ainakin 150 yksilöä (arvio). Kukassa. (22.8.2002)
Toteutuneet suojelutoimet: Niitto 30.6.2001. Lapin luonnonsuojelupiirin ja
Kemin seudun luonnonsuojeluyhdistyksen niittotapahhima. Niitto noin 2
aarin alueelta, jota ei vuosina 2001 - 2002 leikattu ruohonleikkurilla.
Uhkatekijät: Koneellinen ruohonleikkuu, niittämättä jätetty alue
pienentynyt vähiin.
Lisäfietoja: d+e: 2002: 316 fertiiiä, 2003: 219 fertihiä (Huhta)
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e. 7304111:3388069 (kartta 3)
1993 Nummela-Salo & Salo, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ip + In
Havaintopaikan kuvaus: Museokenttä. Lyhytruohoinen, itään viettävä
ketorinne. Kahden kuusen pohjois- ja länsipuolffle jäävä ketoalue, osittain
kuusien oksien alla. Liittyy läheisesti paildaan d, mutta sijaitsee tien koillis
puolella olevalla kentällä, jota niitetään ruohonleikkurilla.
Seuralaislajit: Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Festuca ruhra, Gatium
verum, Leontodon autumnalis, Pimpiizella saxifraga, Ranunculus acris, Taraxacum
spp. ja T-tfolium repens.
Yksilöt: 40 - 45 m x 12 m, muutama sata yksilöä.
Uhkatekijät: Kenttää niitetään jatkuvasti ruohikkona.
Lisäfietoja: d+e: 2002: 316 fertilliä, 2003: 219 fertiiliä (Huhta)

6. Kokonkuja

a. 7304027:3387633 (kartta 3)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Uuden kirkon lounaispuolella olevan rautatien yli
kulkusillan eteläpuoli. Radan kaakkoispuoli. Polku sähkölinjan alla, 2. ja 3.
rivitalon kohdalla pohjoisesta päin laskien. Esilntymä alkaa noin 4,5 m
koilliseen toisen sähköpylvään jälkeen, n. 10 m:n matkalla.
Seuralaislajit: Convallaria majalis, Galium boreate, Geranium sytvaticum,
Pimpinella saxifraga, Rubus saxatitis, Trifotium pratense ja Vicia cracca.
Yksilöt: 10 x 1 m2:n alalla 11 fertiiiä, hyvinvoivaa yksilöä. (24.8.2001)
Uhkatekijät: Vahvemmat lajit kuten metsäkurjenpolvi tai puna-apila voivat
valloittaa niityn. Jatkossa myös taimettuminen.
Suojelu- ja hoitotarve: Niitto ja taimien poisto.
Toteutuneet suojelutoimet: Alueella on raivattu taimikkoa. Raivausjätteitä
ei (2001) ole korjattu pois.
Lisätietoja: 2002: 5 fertiuiä, 2003: 13 fertiiiä (Huhta)

b. 7304126:3387704 (kartta 3)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Uuden kirkon lounaispuolella olevan rautafien yli
kulkusillan eteläpuoli. Radan kaakkoispuoli. Rautatien ylittävän sillan SE-
puoli (73041:33876). Rata on leikattu kallioon. Sillan suuntaisella polulla
liuskan juurella.
Seuralaislajit: Achlllea miltefolium, Agrostis capiltaris, Antennaria dioica,
Convattaria majatis, Deschampsia cespitosa, Festuca rubra, Trifotium pratense ja
Vaccinium vitis-idaea.
Yksilöt: 4,5 x 0,5 m2:n alalla 61 fertiiiä, hyvinvoivaa yksilöä. (24.8.2001)
Uhkatekijät: Kilpailuifisesti vahvemmat lajit kuten metsäkurjenpolvi tai
puna-apila voivat valloittaa niltyn. Jatkossa myös taimettuminen.
Suojelu- ja hoitotarve: Niitto ja taimien poisto.
Toteutuneet suojelutoimet: Alueella on raivattu taimikkoa. Raivausjätteitä
ei (2001) ole korjattu pois.
Lisätietoja: 2002: 8 fertiliä, 2003: 0 fertilliä (Huhta)
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7. Keminmaan uusi kirkko

A-P Huhta 2002: 83 fertiiliä (radan ja sähkölinjan risteysten alla), 2003: 3 fertiiliä

(muuntaj alta pohjoiseen menevällä polulla).

a. 7304319:3387862 (kartta 3)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: In
Havaintopaikan kuvaus: Uuden kirkon taakse kulkevan tien W-puoli.

Metsänreunan ja tien väliin jäävällä pienellä aukealla. Uudelta kirkolta NW
sähkölinjan suuntaisesti radalle päin kulkevan tien SW-puoli.
Seuralaislajit: Achittea miltefolium, Agrostis capitlaris, Deschampsia ftexuosa,
Euphrasia stricta, Gatium verum, Leontodon autumnatis, Pimpinetta saxifraga,
Rumex acetosella ja Sotidao virgaurea.
Yksilöt: Tien reunassa n. 3 m:n matkalla (3 m x 0.5 m) 14 fertilliä yksilöä.
Kukassa. (22.8.2002)

b. 7304331:3387852 (kartta 3)
1992 Nummela-Salo & Salo, 1993 Nummela-Salo & Salo

Ympäristötyyppi: In
Havaintopaikan kuvaus: Paikalle tuotu mm. maakasa, puutarhajätteitä,

sahanpurua, ja siellä kasvaa mm. pujoa, vadelmaa ja maitohorsmaa.
Yksilöt: Vuosina 2002 ja 2003 ei löytynyt yhtään yksilöä.

c. 730438:338781 (kartta 3)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: In + Ij
Havaintopaikan kuvaus: Keminmaan uuden kirkon W-puoleila olevan
sähkölinjan alla. Lajille sopivaa niittyä lisäksi sähkölinjan S- ja N-puolella.
Seuralaislajit: Antennaria dioica, Gatium verum, Hieracium umhetlata s. lat.,

Linaria vuigaris, Pimpinetta saxtfraga ja Vaccinium vitis-idaea.
Yksilöt: Runsaan aarin alalla 48 fertiiliä yksilöä. Kukassa. (22.8.2002)

d. 7304352:3387899 (kartta 3)
1979 Ulvinen, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: In
Havaintopaikan kuvaus: Uuden kirkon N-puoleisella nlityllä; nlltyn
W-päässä, muuntajan ympärillä ja niltyn E-päässä.
Seuralaislajit: Achitlea miltefotium, Agrostis capitlaris, Descharnpsia cespitosa,
Dianthus superbus, Elymus repens, fragaria vesca, Geran ium sytvaticum,
Leontodon autumnalis, Trifolium pratense, Trifotium repens ja Vicia cracca.
Yksilöt: 3 x 13 m2:n alalla 537 fertiiliä, hyvinvoivaa yksilöä ja 2,5 aarin alalla

132 fertiiliä, hyvinvoivaa yksilöä. (10.9.2001)
Uhkatekijät: Korkeammat kasvit (mm. Geranium ja Elymus) voivat
valloittaa niityn.
Suojelu- ja hoitotarve: Niitto.
Toteutuneet suojelutoimet: Niitto 30.6.2001. Lapin luonnonsuojelupifrin ja

Kemin seudun luonnonsuojeluyhdistyksen niittotapahtuma. Nättoalue noin

30 x 30 m2.
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e. 7304443:3387836 (kartta 3)
1971 Kuusela, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: In, Ij
Havaintopaikan kuvaus: Keminmaan uuden kirkon NW-puolella, rata
penkalla olevalla polulla, 50 m c-esiintymästä pohjoiseen. Kuivaa nlltty- ja
varpukasvillisuutta.
Seuralaislajit: Agrostis capittaris, Deschampsia flexuosa, Empetrum nigrum,
Galium verum, Trtfotiurn pratense, Trifolium repens ja Vaccinium vitis-idaea.
Yksilöt: 24 fertliliä yksilöä n. 20 m:n matkalla aivan polun varressa ja polulla
(0,5 m x 20 m). (22.8.2002)
Uhkatekijät: Niltyn sulkeutuminen.

8. Kallinkangas (yhdistetty Kallinkankaan luoteisosa / lounaisosa, Kallinkankaan
keskiosa ja Kallinkankaan eteläosa)

a. 73048:33861 (Kallinkankaan luoteis/lounaisosa a) (kartta 2)
1993 Tammilehto, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Mkv
Havaintopaikan kuvaus: Kallinkangas SW, Kallinkankaan leton ja rakan
välinen polku, lounaaseen viettävä lehtomainen kangasrinne.
Seuralaislajit: Achiltea mittefotium, Antennaria dioica, Arctostaphylos uva-ursi,
Convatlaria majalis, Empetrum nigrum, Geranium sytvaticum, Melica nutans,
Pyrola rotundifotia, Rubus saxatilis, ¼ccinium vitis-idaea ja Veronica officinalis.
Yksilöt: Polkujen risteyskohdassa 1,5 m:n matkalla 4 ferfihiä yksilöä, ja siitä
noin 20 m polkua SE, 14 m:n matkalla 25 fertiiliä yksilöä (=29 yksilöä).
Suurin osa versoista mennyt jo ruskeiksi. Siemenvaiheessa. (5.9.2002)
Lisätietoja: 2002: 38 fertiiliä, 2003: 9 fertiiliä (Huhta)

b. 7305311:3385828 (Kallinkankaan luoteis/lounaisosa b) (kartta 2)
1993 Nummela-Salo & Salo

Ympäristötyyppi: Mkv
Havaintopaikan kuvaus: Kaifinkankaan luoteisosa, Kallinrakan lounaispuoli,
noin 150 m kaakkoon paikasta c (73053:33857). Kivirakan ja lehdon
vaihettumisvyöhykkeellä oleva poiku.
Yksilöt: Vuosina 2001 ja 2002 paikalta ei löytynyt yhtään yksilöä.

c. 7305353:3385747 (Kallinkankaan luoteis/lounaisosa c) (kartta 2)
1992 Paakkari, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ml
Havaintopaikan kuvaus: Kallinkankaan luoteisosa. Uuden valtatie 4:n itä
puoli, valtatien kallioleikkauksesta traktoriuraa 100 m kaakkoon
73054:33857. Rehevä kuusivaltainen lehto, melko kostea, miltei korpi
maisia piirteitä.
Kivikkoinen polku, joka karuuntuu itäänpäin rakaksi, n. 20 m:n matkalla.
Seuralaislajit: Convallaria majatis, Geranium sytvaticum, Gymnocarpium
dryopteris, Metica nutans, Rubus saxatilis ja Setaginetta selaginoides.
Yksilöt: 7 x 1 m2:n alalla 11 kukldvaa yksilöä. (24.8.2001)
Uhkatekijät: Paikan sulkeutuminen.
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d. 7304723:3386688 (Kallinkankaan keskiosa) (kartta 2)
1992 Kurola, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ml
Havaintopaikan kuvaus: Luode-kaakko-suuntaisen metsäpolun varrella,
kuusikon ja taimettuneen hakkuuaukean välissä, lehtomaisella kankaalla.
Seuralaislajit: Convattaria majalis, Geranium sylvaticum, Melica nutans, Rosa
majalis, Rubus saxatilis ja Setaginetia setaginoides.
Yksilöt: 4 x 50 m2:n alalla 176 fertffliä, hyvinvoivaa yksilöä. Nupulla ja
kukassa (suurin osa kukassa). (9.8.2001)
Uhkatekijät: Alue on taimettumassa ja saattaa kasvaa umpeen 10 - 15
vuoden sisällä (kuusen, männyn ja haavan taimia runsaasti).

e. 7304624:3386437 (Kallinkankaan eteläosa a) (kartta 2)
1896 Rantaniemi, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ml
Havaintopaikan kuvaus: Kallinkankaan eteläosassa, ruudussa 73047:33864
olevasta pyykistä 150 m eteläkaakkoon. Laavu on esiintymästä katsottuna
suunnassa 20°. Metsän aukko, jossa 2-4 m taimikkoa. Aukon länsilaidassa,
vanhaa, tuskin havaittavaa polkua pitkin, ja sen molemmin puolin. Lajille
sovelias alue 1 ha.
Seuralaislajit: Carex digitata, Carex vaginata, Convaltaria majalis, Empetrum
nigrum, Fragaria vesca, Maianthemum btfotium, Metica nutans ja Polygonatum
odoratum.
Yksilöt: 11 x 1 m2:n alalla 77 hyvinvoivaa, kukkivaa yksilöä. (24.8.2001)
Uhkatekijät: Paikan sulkeutuminen.

f. 7304724:3386218 (Kallinkankaan eteläosa b) (kartta 2)
2002 Hiltunen

Havaintopaikan kuvaus: Taimikossa aukkopaikassa, mahdollisesti
laajemmallakin alueella (suull. tieto).
Yksilöt: Kymmeniä (20) versoja, ei tutkittu tarkemmin, u-korttia ei täytetty.
(14.8.2002)
Suojelu- ja hoitotarve: Kasvupaikka pitäisi käydä kartoittamassa tarkemmin.
Toteutuneet suojelutoimet: Natura-alue Kallinkangas F113000501

g. 7304702:3386354(Kallinkankaan eteläosa c) (kartta 2)
2002 Hiltunen

Havaintopaikan kuvaus: Suojuspuuasentoisessa metsässä, jossa männyn
taimikko alla, mahdollisesti laajemmallakin alueella (suull. tieto).
Seuralaislajit: Polygonatum odoratum
Yksilöt: Muutama (10) verso, ei tutkittu tarkemmin, u-korttia ei täytetty.
(14.8.2002)
Suojelu- ja hoitotarve: Kasvupaikka pitäisi käydä kartoittamassa tarkemmin.
Toteutuneet suojelutoimet: Natura-alue Kallinkangas F113000501

h. 7304580:3386559 (Kallinkankaan eteläosa d) (kartta 2)
2002 Hiltunen

Havaintopaikan kuvaus: Suojuspuuasentoisessa metsässä, jossa männyn
taimikko alla (suuli. tieto).
Yksilöt: Muutama (10) verso, ei tutkittu tarkemmin, u-korttia ei täytetty.
(14.8.2002)
Suojelu- ja hoitotarve: Kasvupaikka pitäisi käydä kartoittamassa tarkemmin.
Toteutuneet suojelutoimet: Natura-alue Kallinkangas F113000501
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9. Kallinkankaan hautausmaa (yhdistetty Keminmaan / Kallinkankaan hautaus
maan eteläpuoli ja Keminmaan / Kallinkankaan hautausmaan lounaispuoli a)

a. 7304654:3387413 (Keminmaan / Kaifinkankaan hautausmaan eteläpuoli a)
(kartta 4)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2003 Juntunen

Ympäristötyyppi: Ml, Ij
Havaintopaikan kuvaus: Kaifinkankaan hautausmaan eteläpuolella sähkö-
linjan ja polun risteyskohdassa. Pollcu jatkuu useaan suuntaan. Linjan alla
oleva kuiva tulokaskasvilaikku, suurehkoja kiviä ja muutama kataja.
Seuralaislaj it: Achitlea rntllefolzu m, Campanula rotuizdzfolia, Cirsiu iii heleitioides,
Deschampsia cespitosa, Epilobium angustifotium, Euphrasia sp., fragaria vesca,
Geranium sylvaticum, Goodyera repens, Leucanthernum vutgare, Melica nutans,
Ranuncutus acris, Rubus saxatilis, Sotidago virgaurea, Vaccinium vitis-idaea ja Viola
canina.
Yksilöt: 5 x 5 m2:n alueella 17 fertn]i . Pienimmät 3 cm, suurimmat n. 15 cm.
Parhaillaan kukkiva. (6.8.2003)
Uhkatekijät: Kasvupaikat sijaitsevat 50 m pohjoiseen uudesta omakotitalo
alueesta ja tallaus on lisääntynyt alueella melkoisesti. Satunnainen
häviäminen, pusikoiWminen.
Suojelu- ja hoitotarve: Linjan alustan raivaus ja raivausjätteen pois vienti.
Toteutuneet suojelutoimet: On raivattu koivikkoa.

b. 7304673:3387406 (Keminmaan / Kallinkankaan hautausmaan eteläpuoli b)
(kartta 4)
1992 Tammilehto, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ml
Havaintopaikan kuvaus: Sähkölinjan alla olevasta polkujen risteämis
kohdasta n. 50 m itäkollhiseen (59 0). Polkujen haarautumiskohdassa. Mänty
kuusi-lehdon aukkokohta.
Seuralaislajit: Anteniiaria dioica, Bistorta vivipara, Maianthemum bzfotium,
Melica nutans, Pyrota rotundifolia, Rhinanthus minor ja Vaccinium vitis-idaea.
Yksilöt: Noin 4 m2:n alalla, kolmessa kohdassa, kaikkiaan 78 yksilöä
(38+39+1). Hyvinvoivia, nupulla ja kukassa. (9.8.2001)
Lisätietoja: 2002: 96 fertiliä, 2003: 5 fertllliä (Huhta)

c.7304944:3387189 (Keminmaan / Kallinkankaan hautausmaan lounaispuoli a)
(kartta 4)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ij (+Ml)
Havaintopaikan kuvaus: Keminmaan hautausmaan länsikulmasta 100
metriä lounaaseen. Pohjoiseen viettävä lehtorinne. Lehtometsä noin 20 m
sähkölinjan alla kulkevasta polusta itään (73049:33871).
Seuralaislajit: Angelica sylues tris, Daphne rnezereu m, Geran ium sytvaticum,
Linnaea borealis, Paris quadrfotia, Platanthera btfotia ssp. tattfiora, Solidago
virgaurea, Vacciniurn myrtiltus ja Vaccin iu rn uitis-idaea.
Yksilöt: 3 x 1 m2:n alalla 60 fertiiliä, hyvinvoivaa yksilöä. Kukassa. (24.8.2001)
Uhkatekijät: Lenkldpolun varressa keräys ja ehkä myös tallaus, pururadan
kunnostustoimenpiteet.
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d. 7304935:3387178 (Keminmaan / Kallinkankaan hautausmaan lounaispuoli b)
(kartta 4)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ij (+ Ml)
Havaintopaikan kuvaus: Keminmaan hautausmaan länsikulmasta 100
metriä lounaaseen. Pohjoiseen viettävä lehtorinne. Lenkkipolun itä
puolella, sähkölinjojen alla (73049:33871).
Seuralaislajit: Antennaria dioica, Arctostaphytos uva-ursi, Convattaria majalis,
Geranium sytvaticum, Ptatanthera bifolia ssp. lattfiora, Rhinanthus mino
Vaccinium uliginosum ja Vaccinium vitis-idaea.
Yksilöt: 3 x 3 m2:n alalla 60 fertiifiä, hyvinvoivaa, yksilöä. Kukassa. (24.8.2001)
Uhkatekijät: Lenkkipolun varressa keräys ja ehkä myös tallaus, pururadan
kunnostustoimenpiteet.

10. Tuiskuvaara

a. 7305910:3389890 (kartta 5)
1898 Ehnberg, 2002 Moilanen

Ympäristötyyppi: Ip
Havaintopaikan kuvaus: Vanhan päärakennuksen SE-nurkalta 3 -4 m
nuoren koivun juurella. Kuiva avoin pihaketo (nurmikko).
Seuralaislajit: Achittea millefotium, Euphrasia, Trfotium ja Poaceae.
Yksilöt: n. 10 m2 alalla> 10 versoa. Pieniä, kukalla. (13.8.2002)
Uhkatekijät: Liian voimakas niitto ruohonleikkurilla.

b. 7305604:3389996 (kartta 5)
1993 Tammilehto, 1993 Nummela-Salo & Salo

Havaintopaikan kuvaus: Ildvanhan Rovaniementien länsipuoli. Tie on
nykyisin (1993) talon kärrypolkuna. Etelärinteellä. Jonkin alueen talon
pihapiiri. Syyskuun lopulla 1993 paikkaa ei löytynyt. Tarkemmat tiedot
puuttuvat (alkuperäisen löytäjän nimi ei ole tiedossa).

c. 7306124:3390052 (vanha nimi Orrinketo) (kartta 5)
1958 Kukko, 2003 Huhta

Ympäristötyyppi: In
Havaintopaikan kuvaus: Noin 400 m Tuiskuvaaran talosta pohjoiseen.
Orrista 100 m itään. Ladosta 100 m luoteeseen, noin 300 m Kemijoki-
rannasta itään. Kuiva, pohjoiseen viettävä rinneniitty. Paikkaa häiritty, mikä
ollut selvästi hyödyksi. Länsipuolella, missä eslintymän keskus toden
näköisesti aiemmin sijaitsi, on nyt korkeaheinäistä tuoretta niittyä.
Seuralaislajit: Mineraalimaalla kasvavaa matalakasvuista pioneerilajistoa.
Yksilöt: 2002: 30 yksilöä, 2003: 3 yksilöä. Laikku kolmion muotoinen.
Uhkatekijät: Umpeenkasvu.
Suojelu- ja hoitotarve: Niitty olisi saatava hoidon piiriin lajin leviämisen
mahdollistamiseksi.
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d. 7305760:3390070 (kartta 5)
2002 Moilanen

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Tuiskuvaara, Kemijoen itäpuolentie (Kemi
Tervola). Maantien penkalla tien itälaidalla. Avoin tienpiennar
Seuralaislajit: Cirsium helenioides, Geranium sylvaticum, Rubus saxatilis ja
Tnfolium repens.
Yksilöt: 260 m x 3 m = 7,8 aaria. Yli 500 versoa. Kookkaita ja hyväkuntoisia.
Kukalla, nupulla. (13.8.2002)
Suojelu- ja hoitotarve: Niittoa jatkettava säännöllisesti.
Toteutuneet suojelutoimet: Tiehallinnolle ilmoitettu.
Lisäfietoja: 2003: 552 laskettu, arvio 600 fertihiä (Huhta)

e. 7305 6:33899 (vanha nimi Jänisaro) (kartta 5)
1996 Tammilehto

Havaintopaikan kuvaus: Jänisaron talon pihapiiri, eteläpuolen kärrypolku
venerantaan, keskellä polkua.
Yksilöt: Hävinnyt. Paikalle rakennettu ifiteri. (1.8.1996)

11. Takakumpu SW (Vanha nimi Takakumpu)

7308898:3387759 (kartta 6)
1992 Sunnari, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Takakummun SW-rinteessä, sähkölinjan alla.
Esiintymä aikaa n. 5 m kaakkoon kohdasta, jossa polku haarautuu SSE.
Metsätiellä ja sen pientareilla.
Seuralaislajit: Achillea millefolium, Bistorta vivipara, Campanula rotundifolia,
Deschampsiaflexuosa, Geranium sylvatkum, Leontodon autumnalis ja Rubus
saxatilis.
Yksilöt: 2,5 x 75 m2:n alalla 784 ferhhiä, hyvinvoivaa yksilöä. Nupulla ja
kukassa. (9.8.2001)
Uhkatekijät: Kärrytiellä ajetaan marjastus- ja metsästysaikoina autoilla ja
osa yksilöistä oli tallautunut pyörien uriin. Paikka sijaitsee suuren hakkuu
aukon pohjoisreunalla, mutta koska se on suurjännitelinjan alla, tulee se
todennäköisesti pysymään avoimena. (1993)
Lisätietoja: Sähkölinjan alustaa kannattaisi kartoittaa pidemmälle kaakkoon
päin lajin kukinta-aikaan. Sieltä on olemassa epävarma 1990-luvun havainto,
jota ei syksyllä 2002 myöhäisen ajankohdan takia pystytty varmuudella
havainnoimaan kadonneeksi.
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12. Sunfionkumpu

a. 7308995:3388558 (kartta 6)
1993 Tammilehto, 2003 Juntunen

Ympäristötyyppi: Ml
Havaintopaikan kuvaus: Suntionkumpu, huipusta etelään, kahden maan
omistajan linjan välissä polku, jolla lehtolaildw. Lehtomainen mustikka
tyypin metsä.
Seuralaislajit: Cirsium hetenioides, Daphne mezereum, Euphrasia sp., Geranium
sytvaticum, Juu iperus communis, Maianthemum bifotium, Metica nutans,
Paris quadrtfotia, Ranunculus acris, Rubus saxatitis, Sotidago virgaurea, Trientalis
europaea, Trottius europaeus, Vaccinium myrtittus, Vaccinium vitis-idaea ja Viota
canina.
Yksilöt: 5 m:n matkalla 3 fertiiiä. Pieniä, haaromattomia, kukassa. (6.8.2003)
Uhkatekijät: Satunnainen häviäminen.
Lisätietoja: Karttaan merkittyjä kaakosta tulevia teitä pääsee autolla lähelle.

b. 7309155:3388499 (uusi, uhanalaiskortissa Suntionlaavu) (kartta 6)
2003 Juntunen

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Suntionkummun korkeimman kohdan
halkaiseva polku, huipun luoteispuolella linjan alla, laavun läheisyydessä.
Hakkuuaukon kaltaista linjanalustaa, retkeilyn aiheuttamaa kulumista,
paahteinen paikka. Karttaan merkittyjä kaakosta tulevia teitä pääsee autolla
lähelle.
Seuralaislajit: Achillea millefotium, Betuta pubescens, Euphrasia sp., festuca
ovina, fragaria vesca, Geranium sytvaticum, Maianthemum bifolium, Melica
nutans, Rhinanthus minoi Rubus saxatilis, Solidago virgaurea ja Vicia cracca.
Yksilöt: Noin ½ aarin alueella 21 fertiiliä. Hyväkuntoisia, osittain
ohikukldneet.
Uhkatekijät: Umpeenkasvu, ifiaifinen kuluminen, metsäpalo (nuofiopaikalta
vastikään levinnyt ruohikkopalo).
Lisäfietoja: Sähkölinjan alustaa kannattaisi kartoittaa lisää molempiin
suuntiin. Karttaan merkittyjä kaakosta tulevia teitä pääsee autolla lähelle.

13. Takakumpu NE (vanha nimi Takakummun koillisosa, Takakumpu NW)
730931:338794 (kartta 6)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2001 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Takakummun koillisosa, vanhan hiekkakuopan
kaakkoiskulma, suurjännitelinjan alla ja sen lounaispuolella. Hiekkakuopan
reunapenkalla ja taimettuneilla ajoraiteilla. Kenttäkerros harvahkoa, pohja-
kerroksessa paikoin runsaasti jäkäliä. Lajille sovelias ala 1 ha.
Seuralaislajit: Achiltea miltefotium, Antennaria dioica, fragaria vesca, Geranium
sytvaticum, Rhinanthus minoi Rubus saxatitis ja Veron ica officinatis.
Yksilöt: 25 x 10 m2:n alalla 356 fertilliä, hyvinvoivaa yksilöä. Nupulla ja
kukassa. (10.8.2001)
Uhkatekijät: Alueella matalaa (alle 50cm) harvaa taimikkoa. Lajit: Picea abies,
Betuta pubescens, Satix phyticifotia ja Satix pentandra.
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14. Kofikumpu

a. 7310268:3390088 (kartta 7)
1993 Tammilehto, 2001 Tammilehto

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Kotikummun itäpuolella, rautatiestä luoteeseen.
Tien lounaispuolella kulkevan sähkölinjan alla. Sähkölinjan alla oleva
polku, kärrytieltä kaakkoon ja luoteeseen noin 80 metrin matkalla.
Ympärillä rehevä puolilehtokuusikko.
Seuralaislajit: Achillea millefotium, Carex vaginata, Convallaria majalis,
Descharnpsia ftexuosa, fragaria vesca, Geranium sytvaticum, Metica nutans,
Rhinanthus minor, Rubus saxatitis, Selaginetia setaginoides, Vaccinii,rn vitis-idaea
ja Viota canina ssp. inontana.
Yksilöt: 3 yksilöä. (4.8.2001)
Uhkatekijät: Sijaitsee hyvin rehevässä kasvillisuudessa, ja paikka
sulkeutuu helposti.

b. 7310617:3389929 (kartta 7)
1993 Tammilehto, 2001 Tammilehto

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Kotikummun itäpuolella, rautatiestä luoteeseen.
Hiekkakuopalle vievän tien lounaispuoli noin 400 m tasoylikäytävältä
luoteeseen. Yksilöitä jäljellä vielä tien koillis- ja lounaispuolella. Kärry
polkua on levitetty ja yksilöt poistettu tai muuten hävitetty. Alueelle on
noussut vedenottamo ja kookas sähkökeskus. Sinne on merkitty myös
varhaismetallikauden asuinpaikka.
Seuralaislajit: Achillea miltefotium, Carex vaginata, Convaltaria majalis,
Deschampsiaftexuosa, fragaria vesca, Geranium sylvaticum, Melica nutans,
Rhinanthus inino;; Rubus saxatitis, Setaginella selaginoides, Vaccinium vitis-idaea
ja Viola canina ssp. inontana.
Yksilöt: Tien molemmin puolin, samalla korkeudella on pienehkö alue,
jonne ketokatkerolla on ollut mahdollisuus pesiytyä. Tien koillispuolelta
löytyi 16 yksilöä ja tien lounaispuolella 68 yksilöä. (4.8.2001)
Uhkatekijät: Tien levennys hävittänyt osan yksilöistä.

c. 7310296:3389947 (kartta 7)
1996 Tammilehto, 2001 Tammilehto

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Kylien rajalla (vasta uusittu), noin 100 m:n
matkalla (73102-3:3899-900).
Seuralaislaj it: Achillea mittefotium, Carex vaginata, Convattaria majatis,
Deschampsiaftexuosa, Fragaria vesca, Geran mm sytvaticum, Metica nu taas,
Rhinanthus mino,; Rubus saxatitis, Selaginetta selaginoides, Vaccinium vitis-idaea
ja Viola canina ssp. montana.
Yksilöt: 8 yksilöä. (4.8.2001)
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15. Hirvikumpu
7310550:3388384 (kartta 7)
1993 Tammilehto, 2002 Moilanen

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Metsän ja taimikon välissä, tilan rajaa pitkin
kulkevalla heinikkoisella ajouralla. N-pää 7310630:3388380, 5-pää
7310600:3388400. Lehtomainen. Poputus tremula, Salix caprea, Betuta
pubescens 50-100 cm. Lajile sovelias alue 1 ha.
Seuralaislajit: fragaria vesca, Geranium sylvaticum, Melampyrum sylvaticum,
Melica nutans, Poa nemoralis, Rubus saxatitis, Setaginella selaginoides, Trzfotium
repens, Vaccinium vitis-idaea, Vicia cracca ja Viola canina.
Yksilöt: 40 x 3 m2:n alalla 110 kulddvaa. Hyväkuntoisia. Kukalla ja nupulla.
(12.8.2002)
Uhkatekijät: Heinittyminen, umpeenkasvu.

16. Mykkä
7312790:3388150 (kartta 8)
1972 Perttunen, 2002 Moilanen

Havaintopaikan kuvaus: Mykän talosta 200 m kaakkoon, tieltä 105 m itään
suurjännitelinjan alla. Tieltä päin kallion korkeimmalta kohdalta itään 60 m,
kallioniityllä. Salix, Juniperus, Populus. Loiva rinne.
Seuralaislajit: Achillea millefolium, Cirsium helenioides, Deschampsia cespitosa,
Elymus caninus, Epilobium angustifolium, festuca ovina, Fragaria vesca, Gera
nium sylvaticum, Leontodon autumnatis, Leucanthemum vutgare, Maianthemum
bifotium, Melampyrum sylvaticum, Melica nutans, Orthitia secunda, Poa nemora
lis, Solidago virgaurea, Vaccinium vitis-idaea, Veron ica longifolia ja Vicia cracca.
Yksilöt: 10 x 3 m2:n alalla + rinteen yläosassa linjan pohjoisreunassa 1 m2:n
alalla. 103 fertiiiä, 36 steruiiä (luultavasti enemmän) + yläosassa rinnettä 30
fertiiliä. Hyväkuntoisia, sekä pieniä että isoja. Kukalla. (12.8.2002)
Uhkatekijät: Umpeenkasvu.
Suojelu- ja hoitotarve: Säännöllinen raivaus.

Tornio

Hävinneet:

Kallinkangas, Tornion puoli
73056:33854 (kartta 9)
1992 Paakkari, 1993 Nummela-Salo & Salo

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Kallinkankaan luoteisosa Tornion puolella, noin
300 m valtatie 4:n leikkauksesta luoteeseen kärrytietä pitkin. Mäntykankaalla
olevan kärrytien keskuskohouma. Lajille sovelias alue 200 m.
Yksilöt: Esiintymä on ilmeisesti hävinnyt. Ketokatkeroa etsittiln paikalta
vuosina 2001 ja 2002.

Kalkkimaa, Keskitalo NE (Kalklämaa Keskitalo koillispuoli)
7314310:3385151 (kartta 10)
1989 Ulvinen, 2002 Moilanen

Havaintopaikan kuvaus: Varjostus lisääntynyt.
Yksilöt: Lajia ei löytynyt vuonna 2002. Ollut aiemminkin vain yksi verso.
(31.7.2002)
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Esiintymät:

17. Luikonnilt3m pohjoispuoli

a. 7304263:3384941 (kartta 9)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Hirsikankaanmäeltä Luikonniityn pohjoisosaan
tulevan kärryfien ja sen haaran (traktorinurien) risteyksessä ja siitä
muutama kymmenen metriä traktorinuria SW. Ruohottunut, äskettäin
paljaaksi hakattu hakkuuaukko, jonka läpi kulkee traktorinurat. Näissä
tuorehkoissa jäljissä kaksi eri ryhmää 50 metrin välein.
Yksilöt: Lähinnä traktorinurien reunoilla n. 30 metrin matkalla 34 yksilöä
siemenvaiheessa. (3.9.2002)
Uhkatekijät: Paikka taimikoitunut traktorinurien molemmin puolin.

b. 7304219:3384626 (kartta 9)
2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Hirsikankaanmäen itäpuoliselta N-S -suuntaiselta
kärrytieltä lounaaseen kääntyviä traktorinuria n. 300 m; kohdassa, jossa tie
kulkee lähellä pohjoispuolista ojaa. Tie jatkuu länsiounaaseen
pohjoisimman talon pihaan. Ruohottunutta kärrytietä”.
Yksilöt: Muutama neliömetri, 8 yksilöä, siemenvaihe. (3.9.2002)

18. Hirsikankaanmäki

Hirsikankaanmäen esiintymät ovat muuttuneet vuonna 2001 valmistuneen Kemi
Tornio-moottoritien rakennustöiden vaikutuksesta jonkin verran. Vanhasta Hirsi
kankaanmäki d:stä erotettiin v. 2002 sorakuoppien laidoifia olevia esintymiä omiksi
havaintopaikoikseen e ja f. Inventoinfiajankohtana syyskuun alussa versot olivat
jo ruskeana, joten kaikki sinä kesänä kukkineet eivät todennäköisesti ole luvuissa
mukana.

a. 7304839:3384927 (kartta 9)
1992 Tammilehto, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ml ja lj
Havaintopaikan kuvaus: Hirsikankaanmäen kaakkoispuoleinen kärryile
Tornio-Keminmaa -rajan länsipuoleila, reilun 300 metrin matkalla (73047-
50:33849). Kuusivaltainen lehto. Suurin osa yksilöistä pienissä ruohikkoisis
sa aukkokohdissa. Pohjoispää 7305003:3384935, eteläpää 7304713:338427,
länsipää sorakuopassa 7304992:3384885 (CPS).
Yksilöt: 300 m:n matkalla kärrytiellä ja hiekkakuopassa n. 50 m x 7 m
alueella 115 yksilöä, siemenvaiheessa. (3.9.2002)

b. 7305039:3384687 (kartta 9)
1899 Brenner, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi:
Havaintopaikan kuvaus: Aurattu, taimikkoa kasvava paIsta Hirsikankaan
mäen kesidosassa. Falstan 8-reunalla kulkevan polun jatkeena olevassa
aurausvaossa ja sen reunoilla. Palstalle istutettu mäntyä ja luontaisesil
tullut myös lehtipuiden taimia.
Yksilöt: Muutaman kymmenen metrin matkalla 21 yksilöä. Siemen
vaiheessa. (3.9.2002)
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c. 7305016:3384441 (kartta 9)
1992 Nummela-Salo & Salo

Ympänstötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Nuorta taimikkoa ja pusikkoa.
Yksilöt: Lajia ei löytynyt. Esiintymää etsitty 2002 ja 2003.

d. 7305260:3384879 (vanhan Nummela-Salo & Salon osaeslintymän d pohjoispää)
(kartta 9)
1992 Nummela-Salo & Salo, 2002 Kuoppala

Ympänstötyyppi: Ij ja In
Havaintopaikan kuvaus: N-S-suuntaisen kärrytien pohjoispäässä, metsän
laidassa, tien W-puolisella nilttylaikulla (laildw matalaa kuivahkoa nilttyä)
(7305209:3384862, GPS). Syksyllä 2001 valmistunut uusi moottoritie kulkee
vanhan isomman sorakuopan kohdalta Hirsikankaanmäen pohjoisosan halki.
Yksilöt: Noin aarin kokoisella nilttylaikulla 27 yksilöä. Siemenvaiheessa.
(3.9.2002)
Uhkatekijät: d-havaintopaikan pohjoisosaan on tien rakentamisen vuoksi
tehty uusia hiekkateitä ja ilmeisesti paikalla on tehty muitakin maansiirto
töitä.

e. 7305209:3384862 (Havaintopaikka e on v. 2002 erotettu Nummela-Salon ja Salon
Hirsikankaanmäld d:stä omaksi paikakseen.) (kartta 9)
2002 Tammilehto, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Hirsikankaanmäen kaakkoispuoleiselta N-S -suun
taiselta kärrytieltä länsipuolelle lähtevä ja etelään kiertyvä lyhyt kärry
polku. Polun päässä pieni n. 0,5 a:n kokoinen aukko, jossa romua. Paikka on
korkeaa taimikkoa kasvavan vanhan hiekkakuopan laidalla oleva aukko-
kohta.
Yksilöt: 10 - 15 m x 2 - 3 m, 30 yksilöä. (3.9.2002)
Uhkatekijät: Umpeenkasvu.
Suojelu- ja hoitotarve: Romun poisto ja taimikon raivaus.

f. 7305089:3384921 (Havaintopaikka f on v. 2002 erotettu Nummela-Salon ja Salon
Hirsikankaanmäki d:stä omaksi paikakseen.) (kartta 9)
2002 Tammilehto, 2002 Kuoppala

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Hiekkafie mäen itäpuolella, vanhan hiekka
kuopan laidalla ja siitä etelään. Hiekkakuopan taimikoitunutta laitaa ja tien
varren pieniä niittylaikkuja. Pohjoispää 7305173:3384895, eteläpää
7305091:3384917.
Yksilöt: n. 50 metrin pituudella tietä, yht. 1 - 2 aaria, 80 yksilöä. Siemen
vaiheessa. (3.9.2002)

Vuonna 2002 Hirsikankaanmäellä kävi Lapin ympäristökeskuksen inventoijan li
säksi keminmaalainen Veikko Tammilehto. Hän oli liikkeellä reilua kuukautta en
nen LAPin inventoijaa, ja hänen alla esitellyt yksilömääränsä ja rajauksensa poik
keavat jonkin verran LAPin tuloksista. Tekstin seassa suluissa olevat klijaimet vilt
taavat Tammilehdon omaan jakoon. Hän ilmoitti laskeneensa Hirsikankaanmäel
tä yhteensä 728 yksilöä.
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31.7.2002 Tammilehto:
- (osaesllntymä a?)
Remeksen tontin kohdalla (f) ja Remeksen tontilla n. 10 m tiestä kummulla ja kum
mun eteläreunalla (g) sekä keskitiellä tien polven kohdalle saakka (i). f: 15 yksilöä,
g: 26 (kummulla) + 96 (kummun eteläreunalla), i: 8 yksilöä.
- (osaesiintymä d?)
Vanhan tien jäännöspätkällä n. 30 mm matkalla (a) ja tien pientareella (b). a: 29
yksilöä, b: 26 yksilöä.
- (osaesiintymä e?)
Kolmen autonromun ympärillä 20 m:n matkalla. Tämä kohde on tiheän ja korkean
ruohilcon takana, n. 15 m tiestä. Ensin on tehty puita kaataen autolla ajoon sopiva
väylä. 187 yksilöä (c)
- (osaesäntymä f?)
Tien pientareella (romuja n. 80 m:n matkalla, katkerot samalla välifiä) (d), lisäksi n.
15 m:n päässä fiestä autonromun lähellä ja akun ympärillä (e) sekä tien pientareella
ja Remeksen tontin kohdalla. (h). 206 yksilöä 80 m:n matkalla (d) + 11 yksilöä (e)
+ 41 (e, akun ympärillä) + 41 (h, tien pientareella) + 42 (h, Remeksen tontin
kohdalla).

19. Kalkkimaan itäosa
7314090:3385470 (kartta 10)
1870 Brenner, 2002 Moilanen

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Alatalosta 400 m itään. Vanhan puretun radan
pohjoispuolella ylikäytävän kohdalla traktorinurilla, heinikkoisessa
kohdassa. Kuusimetsä. Picea- ja Betula-taimia runsaasti.
Seuralaislajit: Achillea mitiefolium, Agrostis capittaris, Angelica sytvestris,
Bistorta vivipara, Botrychium tunaria, Cirsium helenioides, Convallaria majatis,
Deschamps ia cespitosa, Euphrasia frigida, festuca ovina, Geraniu m sytvaticum,
Leontodon autumnalis, Maianthemum bifolium, Melampyrum sylvaticum,
Moneses unifiora, Oxatis acetosetla, Piantago majo1 Ranuncutus acris, Rubus
saxatilis, Trientatis europaea ja Vaccinium vitis-idaea.
Yksilöt: 12 x 2 m2 koilliseen ajouralla, 19 x 2 m2 pohjoiseen ajouralla.
Laskettu 48 kukkivaa ferliiliä versoa. Erikokoisia 3 - 25 cm, hyväkuntoisia.
Nupulla - kukalla. (9.8.2002)
Uhkatekijät: Heinittyminen ja umpeenkasvu. Noin 20 metrin päässä
sijaitsee horkkakatkeron (Gentianelta amarella) kasvupaikka ja
risteytyminen saattaa tulla kysymykseen.
Suojelu- ja hoitotarve: Puiden taimien poisto.
Toteutuneet suojelutoimet: Kallddmaan lehdot LH0120430 suojeluohjelman
alue tulee aivan esiintymän läheisyyteen.

20. Kalkkimaa, Tuppivaara
73150:33839 (kartta 10)
1981 Tammilehto, 1995 Tammilehto

Ympäristötyyppi: Ij
Havaintopaikan kuvaus: Tuppivaaran 5-puolella. Entinen ratapohja, kärry
tien varrella 20 m matkalla.
Seuralaislajit: Gentianetia amarella.
Yksilöt: Ketokatkeroa ja horkkakatkeroa sekaisin (Tammilehto 1995).
Uhkatekijät: Uhkana umpeenkasvu ja kaivostoiminta.
Suojelu- ja hoitotarve: Alue pitäisi käydä inventoimassa tarkemmin.
Lisäfieto: Eslintymä voi olla jäänyt kaivoksen laajennuksen alle.
Lukuisat alueella eri aikoina käyneet uhanalaiskortin täyttäjät ovat
huomioineet vain paikalla kasvavan horkkakatkeron.
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Johtopaatoksia
......................................................

4.! Kannan kehitys

Ketokatkerolla on nykyisin Lapin läänissä 20 esiintymää. Kun näistä erotetaan eri
osaeslintymät, saadaan yhteensä 46 havaintopaikkaa (ifite 13). Havaintopaikoista
20:lIa ketokatkeroiden yksilömäärän muutokset edelliseen inventoinifin (Num
mela-Salo & Salo 1995) verrattuna ovat niin vähäisiä, että ne voidaan sisällyttää
luontaiseen vuosien väliseen vaihteluun (taulukko 1).

Taulukko 1. Suunnilleen samana pysyneet havaintopaikat.

Havaintopaikka 1991 1992 1993 1994 2001 2002 2003 Tilanne

5. Keminmaan vanha kirkko d. 86 344 350 pysynyt ±1- samana

6. Kokonkuja a. 12 9 II 5 13 pysynyt +1- samana

6. Kokonkuja b. 13 1 61 8 0 pysynyt +1- samana
7. Keminmaan uusi kirkkoa. 14 0 14 pysynyt +1- samana

7. Keminmaan uusi kirkko d. 853 278 669 pysynyt +1- samana

7. Keminmaan uusi kirkko e. 37 14 20 pysynyt +1- samana
8. Kallinkangas a. 24 5 29 pysynyt +1- samana

8. Kallinkangas c. 73 3 II py5ynyt +1- samana

8. Kallinkangas e. 236 61 112 77 pysynyt +1- samana
9. Kallinkankaan hautausmaa a. 14 8 17 pysynyt +1- samana

9. Kallinkankaan hautausmaa d. 47 40 60 pysynyt +1- samana
l0.Tuiskuvaaraa. 10 10 pysynyt +1- samana
10.Tuiskuvaarac. 2 10 38 30 3 pysynyt +1- samana
12. Suntionkumpu a. 8 3 pysynyt +1- samana
13.Takakumpu NE 87 737 356 pysynyt +1- samana
15. Hirvikumpu 153 IlO pysynyt +1- samana

17. Luikonniityn pohjoispuoli a. 50 0 30 pysynyt +1- samana

18. Hirsinkankaanmäki a. — 733 4? 115 pysynyt +1- samana

18. Hirsinkankaanmäki d. + e. + f. 204 18? 187 pysynyt +1- samana
19. Kalkkimaan itäosa 32 7 48 pysynyt +1- samana

Uusia ketokatkeron havaintopaikkoja on edellisen inventoinnin jälkeen löytynyt
yhdeksän kappaletta (taulukko 2). Näiden lisäksi uutena paildana voi pitää Tie-
hallinnon toimesta Kemin Paattioon siirrettyä kasvustoa. Uusista paikoista kaksi
(Keminmaa Laurila ja Tuiskuvaara d) ovat huomattavan suuria, usean sadan kuk
kivan yksilön kasvustoja, ja sijaitsevat tienvarsilla. Muut uudet kasvupaikat ovat
pieniä, korkeintaan parinkymmenen yksilön kasvustoja. Paattioon siirretyn tien
varsiesiintymän yksilömäärät ovat heitelleet viiden ja 85 yksilön välillä.
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Ketokatkeroa löytyi selvästi aikaisempaa enemmän yhdeksältä havaintopaikalta
(taulukko 3). Näistä huomattavin ero edelliseen inventoinifin on Takakumpu SW:llä,
jolla parin sadan yksilön kärrypoikuesiintymä on paisunut kymmenessä vuodes
sa lähes 800 yksilöön. Muita huomattavia runsastumisia on tapahtunut Kallinkan
kaalla, missä syynä suurentuneisin lukuihin saattaa olla se, ettei kaikkia paikkoja
ole aikaisemmin ollut tiedossa sekä Kotikumpu b:llä, joka on tienvarsiesiintymä.
Ilahduttavasti ketokatkero on lisääntynyt myös yhdellä tärkeimpänä pidetyn kas
vupaikan Keminmaan vanhan kirkon kedon osaesilrtymästä (e) ja erilhisenä muista
kasvavalla Mykän suurjännitelinjan eslintymällä.

Taulukko 2. Uudet havaintopaikat

Havaintopaikka 1991 1992 1993 1994 2001 2002 2003 Tilanne

1. Paattio — 13 85 5 uusi
2. Keminmaa, Laurila 296 uusi
4. Kemijokiranta b. 9 uusi
8. Kallinkangas 1. 20 uusi
8. Kallinkangas g. 10 uusi
8. Kallinkangas h. 10 uusi
10.Tuiskuvaarad. 500 600 uusi
12. Suntionkumpu b. 21 uusi
14. Kotikumpu c. 8 uusi
1?. Luikonniityn pohjoispuoli b. 8 uusi

Taulukko 3. Havaintopaikat, joilla ketokatkero on runsastunut.

Havaintopaikka 1991 1992 1993 1994 2001 2002 2003 Tilanne

4. Kemijokiranta a. 120 188 296 lisääntynyt
5. Keminmaan vanha kirkko e. 76 >100 lisääntynyt
7. Keminmaan uusi kirkko c. II II 48 lisääntynyt
8. Kallinkangas d. 17 49 176 lisääntynyt
9. Kallinkankaan hautausmaa 5. 39 19 78 lisääntynyt
9. Kallinkankaan hautausmaa c. 19 18 60 lisääntynyt
ll.Takakumpu SW 298 164 784 lisääntynyt
14. Koti kumpu 5. 1 84 lisääntynyt
16. Mykkä 43 7 133 lisääntynyt

Ketokatkero on vähentynyt huomattavasti neljältä havaintopaikalta (taulukko 4).
Pikarijängän suuresiintymällä sitä oli 1990-luvun alussa parhaimmillaan pitkälle
kolmatta tuhatta yksilöä, ja viimeisimmässä inventoinnissa onnistuttiin laskemaan
vain hieman yli 600 yksilöä. Tämä voi johtua siltä, että paahteisella Pikarijängän
etelärinteellä siementuotanto on jonain vuonna saattanut kuivuuden takia jäädä
vähäiseksi. Ero saattaa toisaalta selittyä myös normaalilla vuosien välisellä vaihte
lulla tai inventointitilanteen hankaluudella; kuivana ja aikaisena inventointikesä
nä 2002 ketokatkero oli kyseisellä paikalla jo heinäkuun lopulla ruskettunut. Mui
ta paikkoja, joilta ketokatkeroa löydettiin selvästi edeifistä inventointia vähem
män, ovat Hirsikankaanmäki b, Kotikumpu a ja Keminmaan vanha kirkko c. Jäl
kimmäisessä on kysymys seurakunnan ruohonleikkuujätteen läjitystä seuranneesta
paikan rehevöitymisestä, ja kahdessa muussa lienee syynä luontainen metsäsuk
kessio ja umpeenkasvu.
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Hävinneeksi ketokatkeroa voidaan sanoa kymmeneltä aiemmin tiedossa olleelta
paikalta (taulukko 5), ja näistä kuudelta se näyttää hävinneen viimeisen kymme
nen vuoden aikana. Kolmessa vastikään hävinneistä paikoista syynä on Kemin-
maan seurakunnan nurmikonhoitotoimet (koneellinen leikkuu, puutarhajätteen
läjitys), yhdessä metsän luontainen sukkessio ja kahdessa metsäisessä polunvarsi
paikassa syy on tuntematon. Yhtä (Keminmaan vanha kirkko a) lukuun ottamatta
kaikissa hävinneissä paikoissa on ollut aikaisemminkin vain alle 20 kukkivaa ver
soa.

Taulukko 4. Havaintopaikat, joilla ketokatkero on vähentynyt.

Havaintopaikka 1991 1992 1993 1994 1001 2002 2003 Tilanne

3. Pikarijänkä NE 198 2 228 1 582 610 vähentynyt

5. Kerninmaan vanha kirkko c. II 5 0 1 vähentynyt
14.Kotikumpua. 113 3 vähentynyt
18. Hirsikankaanmäki b. 170 336 165 21 vähentynyt

Taulukko 5. Hävinneeksi tulkitut ketokatkeropaikat.

Havaintopaikka 1991 1991 1993 1994 1001 2002 2003 Tilanne

Mahlasaari hävinnyt
5. Keminmaan vanha kirkkoa. 12 99 0 0 hävinnyt
5. Keminmaan vanha kirkko b. 12 10 0 0 hävinnyt
7. Keminmaan uusi kirkko b. 19 3 Olhävinnyt
8. Kallinkangas b. 1 -- - 0 0 hävinnyt
0. Tuiskuvaara b. hävinnyt

10. Tuiskuvaara e. hävinnyt
Kallinkangas, Tornion puoli 9 2 0 0 hävinnyt
Kalkkimaa, Keskitalo NE 0 0 0 hävinnyt
18. Hirsikankaanmäki c. 17 0 0 0 hävinnyt

Ketokatkeroesilntymien yksilömäärät eivät kaiken kaikkiaan näytä Lapin läänissä
suuresti muuttuneen kymmenessä vuodessa. Uusia ja runsastuneita kasvupaik
koja on siinä missä hävinneitä ja vähentyneitäkin. Vaikuttaa siltä, että laji on van
himpina pidetyillä kasvupaikoillaan osittain ihmistoiminnan takia uhattuna, mutta
samalla se on hakeutumassa uusille habitaateille teiden varsille, hakkuuaukoille ja
sähkölinjoille.

4.2 Uhat

Ketokatkeropaikkoja uhkaa ylivoimaisesti eniten paikkojen sulkeutuminen um
peenkasvun (17 havaintopaikkaa) ja taimikoitumisen (6 havaintopaikkaa) myötä.
Toisaalta uhkateldjöitä ovat myös tallaus tai muu maaston kuluminen (6 havainto
paikkaa). Koneellinen ruohonleikkuu uhkaa muutamaa tärkeimmistä esiintymis
tä (Keminmaan vanha kirkko ja Tuiskuvaara a). Teiden ja polkujen levennys- ja
hoitotoimenpiteet uhkaavat tienvarsieslintymiä. Lisäksi pienten esiintymien uh
kana on aina myös satunnainen häviäminen. (taulukko 6)

Kohtuullinen kuluminen ei välttämättä ole ketokatkeropaikoilla huono asia,
sillä se pitää usein kilpailevan kasvuston matalana ja auttaa ketokatkeron taimet
tumista.
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Taulukko 6. Ketokatkeron uhkatekijät.

Uhkatekijä Havaintopaikkojen lukumäärä

Umpeenkasvu 17
Taimikoituminen 8

______________

Kuluminen 6
Tien/polun levennys tai hoitotoimenpiteet 4
Koneellinen ruohonleikkuu

- 3
Satunnainen häviäminen 3
Kaivostoiminta /maansiirtotyöt 2
Puutarha- tai raivausjätteiden läjitys 2

4.3 Hoitotoimet
Katkerot hyötyvät heinäkuussa tapahtuvasta niitosta (Pykälä 2001), koska se pitää
kilpailevan kasvilisuuden matalana. Myös laidunnuksesta on apua ketokatkerol
le, sifiä kevyen laidunnuksen myötä katkeroyksilöistä suurin osa yleensä vaurioi
tuu latvastaan (Pykäkä 2001), mikä on hyvä asia, sillä vähäinen latvan vaurioitu
minen ja apikaalidominanssin väistyminen voivat jossain tapauksessa lisätä ku
kintaa ja sitä kautta siementuottoa (Huhta 2001). Laidunnus myös parantaa sie
menten itämistä ja taimien vaklintumista, minkä vuoksi niitto yhdistettynä jälki
laidunnukseen onkin kaikeroille selvästi paras hoitotapa (Pykälä 2001).

Ketokatkeron tärkeimmilä esiintymilä Keminmaan vanhan kirkon kedolla
(d ja e) sekä uuden kirkon niityllä (d) on toteutettu niitto vuonna 2001 Kemin-
maan seurakunnan, Lapin luonnonsuojelupiirin, Kemin seudun luonnonsuojelu
yhdistyksen ja yksittäisten tutkijoiden yhteistyönä. Keminmaan seurakunta on
sen jälkeen hoitanut esintymiä Ari-Pekka Huhdan ohjeistuksen mukaan vuosit
tain (Keminmaan seurakunta, suullinen tieto). Tätä toimintaa tulee jatkaa ja mah
dollisuuksien mukaan tukea.

Sähkölinjojen merkitystä niittyjen lajistolle Uudellamaalla käsittelevässä tuo
reessa tutkimuksessa (Kuusisaari ym. 2003) todetaan raivausjätteen suuren mää
rän köyhdyttävän linjan lajistoa. Jos raivausjäte kuljetetaan säännöifisesti pois, niit
tylajisto voi alueella paremmin. Myös raivausväliliä on merkitystä matalaa kasvu-
ympäristöä suosivan lajiston hyvinvoinnffle. Tavallisesti johtoaukeat raivataan Ete
lä-Suomessa avoimeksi kuuden vuoden välein, eikä raivausjätettä kuljeteta lin
joilta pois. Keminmaan alueella raivausväli on seitsemän vuotta (Juhani Ahonen,
Fingrid Oyj, suullinen tieto). Tärkeimmillä paikoilla tilannetta todennäköisesti
helpottaisi paitsi syntyvän raivausjätteen läjittäminen linjojen sivustoille myös rai
vausvälin tihentäminen. Joitakin matalakasvuisia pensaita kuten katajia kannat
tanee jättää ainakin paahteisimmille rinteille (esim. Pilcarijänkä) laikkuina suojaa-
maan katkeroita liialliselta paahteelta ja maaston kuivumiselta. Tarkemmat hoito-
ohjeet ja raivausajankohdan valinta tulee tehdä yhdessä lajin ekologiaan perehty
neiden tahojen kanssa.

Keminmaan voimajohtojen ylläpidosta vastaa valtakunnaifinen kantaverk
koyhfiö Fingrid Oyj (Keminmaan energia, suullinen tieto). LAP on ottanut yhtiöön
yhteyttä tärkeimpien sähkölinjaesintymien kuten Pikarijängän, Mykän, Suntion
kumpu b:n ja Takakummun molempien kohteiden hoidon järjestämiseksi. Musta
vasti selvitetään mahdollisuutta tihentää raivausväliä puoleen ja koota raivausjäte
linjojen sivustoffle. Mahdolliset hoitoon otettavat alueet tulee käydä läpi maastos
sa yhtiön edustajan kanssa. Samalla voidaan sopia tarkemmista hoitotoimista ja
niiden koordinoinnista ja seurannasta.

Tienvarsiesiintymien osalta ketokatkero vaatinee vain pieniä muutoksia niit
toaikatauluihin. Tienvarret nlitetään lounaisen Lapin alueella kerran kesässä, yleen
sä heinäkuun lopulla tai elokuun alussa (Eira Järviluoma, Tiehallinto, suullinen
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tieto). Tiehallinnon mailla olevan Tuiskuvaara d:n esiintymän niittoajankohtaa tu
lee aikaistaa heinäkuun alkuun, jotta kasvin kukintaa tai siemenkotien kypsymis
tä häirittäisiin mahdollisimman vähän (Ari-Pekka Huhta, suullinen tieto).

Ketojen, sähkölinjojen ja tienvarsien jälkeen käsittelemättä on suurista esiin
tymistä enää Hirsikankaanmäki. Tämä hiekkakuopista ja kärryteistä koostuva kas
vupa&ka pysynee avoimena, jos teillä on käyttäjiä. Alueella ei ole enää voimassa
maa-ainesottolupia (Jorma Isometsä, Tornion kaupunki, suullinen tieto).

4.4 Luonnonsuojelulain 47 esiintymispaikan rajaukset
Ketokatkero on erityisesti suojeltava kasvilaji. Erityisesti suojeltavan lajin säilymi
selle tärkeän esllntymispailcan hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä. Kiel
to tulee voimaan, kun alueellinen ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt
erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen tiedoksi
alueen omistajille (LsL 1096/1996 § 47).

Ketokatkeron osalta tärkeimmät esintymät tulisi rajata mitä pikimmiten. Niitä
ovat Keminmaan kirkkojen esiintymät (Keminmaan vanha kirkko d ja e sekä Ke
minmaan uusi kirkko d). Laajojen sekundaariesiintymien hyvinvoinnista sähkö-
linjoilla ja Tuiskuvaaran tienvarrella tulee huolehtia edellisessä luvussa mainituin
keinoin yhdessä maanomistajan tai muun haltijan kanssa. Näitä esiintymiä ei nii
den sekundaarisen luonteen vuoksi toistaiseksi rajata.

4.S Lopuksi
Mikäli uusia ketokatkeropallckoja halutaan löytää, kannattaa kulkea ainakin Ke
minmaan Takakummun, Suntionkummun, Hirvikummun ja Kotikummun seutu
jen sähkölinjoja, maastouria ja muita polkuja. Myös Kallddmaan ja Mykän seu
duilta saattaa löytyä vielä uusia kasvustoja. Lisäksi Kalkkimaan Tuppivaarassa tu
lee selvittää keto- ja horkkakatkeroiden esiintyminen.

Uusien paikkojen nimeämien on ongelmallista. Nimien tulisi olla sellaisia,
että ne olisi jollakin tarkkuudelia sijoitettavissa peruskartalle kunnan ja paikanni
men perusteella. Ilmansuunnat ovat useissa tapauksissa omiaan tarkentamaan
paikan nimeä, mutta esimerkiksi Kallinkankaan tapaisella pitkällä luode-kaakko
suuntaisella mäellä ilmansuuntien yksiselitteinen käyttö on vaikeaa. Tilanne han
kaloituu lisää, jos paikalla on useita pieniä osaesintymiä. Kallinkankaalla näin on,
ja tämän takia ilmansuuntia ja osaesiintymiä sisältävät nimet katsottinkin viisaim
maksi yhdistää yhden esiintymän alle erillisiksi osaesiintymiksi eli havaintopai
koikseen. Yleinen nimeämisen ongelma on se, että satunnaisen uhanalaiskorttien
täyttäjän on mahdotonta tietää, onko hän osunut ennestään tunnetulle ja nime
tylle vai aivan uudelle aiemmin tuntemattomalle kasvupaikalle.

Tätä työtä tehtäessä on käynyt ilmeiseksi, että ketokatkeron kanssa tekemi
sissä olevien tahojen tulisi pyrkiä kehittämään yhteydenpitoaan päällekkäisen työn
välttämiseksi. Alueellisen ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ja valvoa luon
nonsuojelua alueellaan (LsL 1096/1996 § 6), ja parhaiden hoitotoimien aikaansaa
miseksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että kaikki oleellinen tieto olisi valvovan viran
omaisen saatavilla.

Kiitokset Ari-Pekka Huhdalle ja Veikko Tammilehdolle inventointitietojen luo
vuttamisesta ympäristökeskuksen käyttöön sekä Minna Kuoppalalle, Helena Moi
laselle ja Taina Kojolalle käsikirjoituksen kommentoinnista.
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LIITE 11
Lista paikannimimuutoksista

Kallinkankaan eteläosa (a, b, c ja d) => Kallinkangas (e, f, g ja h)

Kallinkankaan keskiosa => Kallinkangas (d)

Kallinkankaan lounaisosa (a, b ja c) => Kallinkangas (a, b ja c)

Kallinkankaan luoteisosa => Kallinkangas, Tornion puoli

Keminmaan hautausmaan eteläpuoli (a ja b) => Kaifinkankaan hautausmaa (a ja b)

Kaifinkangas, hautausmaan lounaispuoli (a ja b) => Kallinkankaan hautausmaa (c ja d)

Takakummun koillisosa => Takakumpu NE

Takakumpu > Takakumpu SW
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LIITE 13

Havaintopaikat

Havaintopaikka 1991 1992 1993 1994 2001 2001 2003 Tilanne

lervaharju paikantamaton
Kivikkokangas paikantamaton
1. Paattio 23 85 5 uusi
Mahlasaari hävinnyt
Laurilan kirkko paikantamaton
2. Keminmaa, Laurila 296 uusi
3. Pikarijänkä NE 198 2228

-. ] 582 610 vähentynyt
4. Kernijokirantaa. 120 188 296 lisääntynyt
4. Kemijokiranta b, 9 uusi
5. Keminmaan vanha kirkkoa. 12 99 0 0 hävinnyt
5. Keminmaan vanha kirkko b. - - 2 10 0 0 hävinnyt
5. Keminmaan vanha kirkko c. II 5 0 1 vähentynyt

Keminmaan vanha kirkko d. 86 344 • 350 pysynyt +1- samana
5. Keminmaan vanha kirkko e. 76 >100 lisääntynyt
6. Kokonkuja a. 12 9 II 5 13 pysynyt +/-samana
6. Kokonkuja b. 13 1 61 8 0 pysynyt +/-samana
7. Keminmaan uusi kirkkoa. 14 0 14 pysynyt ±/- samana
7. Keminman uusi kirkko b. 19 3 0 0 hävinnyt
7. Keminmaan uusi kirkko c. II II 48 lisääntynyt
7. Keminniaan uusi kirkko d. 853 278 669 pysynyt +1- samana
7. Keminrn4an uusi kirkko e. 37 14 20 pysynyt ±1- samana
8. Kallinkangas a. 24 5 29 pysynyt +1- samana
8. Kallinkangas b. 1 0 0 hävinnyt
8. Kallinkangas c. 73 3 II pysynyt +1- smana
8. Kallinkangas d. 17 49 176 lisääntynyt
8. Kallinkangas e. 236 61 112 77 pysynyt ±/-samana
8. Kallinkangas f. 20 uusi
8. Kallinkangasg. 10 uusi
8. Kallinkangas h. 10 uusi
9. Kallinkankaan hautausmaa a. 14 8 17 pysynyt ±/• samana
9. Kallinkankaan hautausmaa b. 39 19 78 lisääntynyt
9. Kallinkankaan hautausmaac. 19 18 60 lisaantynyt
9. Kallinkankaan hautausmaa d. 47 40 60 pysynyt +1- samana
0. Tuiskuyaara a, 10 10 pysynyt ±/-samana

l0.Tuiskuvaara b. hävinnyt
I0.Tuiskuvaarac. 2 10 38 30 3 pysynyt ±/-s4mana
10. Tuiskuvaara d. 500 600 uusi
10. Tuiskuvaara e. hävinnyt
ll.Takakumpu SW 298 164 784 lisääntynyt
12. Suntionkumpu a. 8 3 pysynyt ±/-samana
12. Suntionkumpu b. •.. 21 uusi
13.Takakumpu NE 187 737 356 pysynyt ±/- samana
14.Kotikumpua. 113 3 vähentynyt
4. Kotikumpu b. 1 84 lisääntynyt

14. Kotikumpu c. 8 uusi
15. Hirvikumpu 153 IlO pysynyt +/- smana
16. Mykkä 43 7 133 lisääntynyt
Kallinkangas, Tornion puoli 19 2 0 0 hävinnyt
Kalkkimaa, Keskitalo NE 0 0 0 hävinnyt
17. Luikonniityn pohjoispuoli a. 50 0 30 pysynyt +/- samana
7. Luikonniityn pohjoispuoli b. 8 uusi

18.Hirsikankaanmäkia. 733 47 115 pysynyt +1-samana
18. Hirsikankaanmäki b. 170 336 165 21 vähentynyt
18. Hirsikankaanmäki c. 17 0 0 0 hävinnyt
18. Hirsikankaanmäki d. 27 jaettu osaesiintymä
18. Hirsikankaanmäki e. 30 jaettu osaesiintymä
8. Hirsikankaanmäki 1. 80 jaettu osaesiintymä
8. Hirsikankaanmäki d. ± e. ± f. 204 187 187 pysynyt ±/-samana
9. Kalkkimaan itäosa 32 7 48 pysynyt +1-samana

20. Kalkkimaa,Tuppivaara epävarma
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ketokatkero, Gentianella campestris, Gentianaceae, uhanalaiset kasvit, Kemi, Keminmaa, Tornio,
Kallinkangas
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