1. Kfitke-iuvanto
Dokumentoidut tiedot
Muonionjoki ja siihen laskeutuvat joet kuuluvat Naiura 2000:n Tomion-ja
KalixjokienvesistOvcrkosloon.
Kfitkesuvanlo kuuluu Nonbottenin nfikyvoan historiaan, Non-bottenin kulttuuriperintOohjelmaan 1998 sekfl Nontottenin kulttuuriperint6ohjelman 2010-2020 esitykseen kylfin
sfiilyttamisesia sen avoiraen maiseman ja kylarakenieen vuoksi.
Suunniicltu LlS-alue (nmtasuoja-alueelle rakentaminen) koskee jossain mMrin kan.sallisia
etuja poronhoidon alueella.
Erityisii huomioita
Kylfimaiseman mahdollinen liivisifiminen ja laajentaminen.
Viljelysmaa ja niilyi pysyvSt cnnallaan.
Kylassa ei ole kunnallisia vesi- tai jatevesihuoltoa,
Muonion- ja Tomionjoet ovat rajajokia.
Muonionjoki Ruotsin puolclla luokitellaan kansallisiin cluihin, luonnon-.
kultniuripcrinnan-ja ulkoilmaelfiman suojeluun ja kuuluu Natura 2000 ohjelmaan. Jokea
ei lulla valjastamaan. Joella on leveS alku uscita suvaniojaja matalia koskia jotka
sovelluvat melontaan.
Tulvavaaraon suuri kuten useimmilla tuniurijoilla jotka yhlyvflt psajokcen. Joen rannat ja
saaret voivat vahingoinuvat jSilniahdOn yhtcydcssfi.
Rajajoki on tutkittu molcmman maan yhteisessil. Meanmaa^Mefin vayia hankkecssa ja
siita on valmislunut rajajokisuuimiielraa.
Ehtojen tMyttfiminen rantasuoja-alueelle rakentamisecn
Vacstfln kasvu edellyttM kylien voimistumista ja antaa penistan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankMynnin ja koulun. Koska yhtc>^ rajalla on Uivis voi
kumpikin maa hyOtya tasta.
Turismi niilla alucilla voimistuu kun luodaan houkuitelevia alueita asuinymparistOiksi.

YIeisesti
Katkesuvanto on kunnan pohjoisin kyla missa talot on rakennettu riviin eiupaassa 1920—
50 luvulla. KylSsta l6ytyy vanhoja kulttuuriymparistOja ja arvokkaita rakennuksia. Talot
on rakennettu rinieelle kyiatien vasemmalle puolelle ja viljelysmaat ovat kapealla kaistalla
joen ja lalojen valissa, mutta myos lantccn vaaraan pain.
to

Alueella on pcrintcincn maankayttO lukuun ottamaita eielaista kylan osaa. Viljelj^aai on
jaettu pieniin niittyosiin ojituksilla ja niityilla on laioja ja hcinaseipaita. Viljelysmaat
lOytyvai jyrkalta jokirinteelta ja ovat suurilta osin heinaniittyja jossa on useita sananjalkaja moholajeja jne.
Kyla on rakennettu pitkin maantie 99, jyrkalle rinteelle Muoniojoen rannalle. Maapera on
karkeasaosteista eika lulvariskeja tunneta kyialle.
Suomen puolclla rajaa on asutus paaosin maaialoutta ja yksittaisia taloja. Kylan
etelapuolella on levahdyspaikka jossa on ulkogrilli ja grillimOkki.
Kunnan kalidcsta sillasta Suomeen on loincn Muoniossa. Konmkti on yli rajan vfiestSn ja
toimintojen valilia. mones.sa talossa on suomalaista syntyperaa. Yhteiset viljelysmaat yli
rajan on vaikuttava kulttuurihistoriallinen perinne ja se mita joki merkitsee asutukselle
antaen alueelle kulttuurihistorialliscn arvon.

4. Muonionalusta
Dokumentoidut tiedot
Muonionjoki ja siihen laskeutuvat joet kuuluvat Namra 2000:n Tomion-ja
KalixjokienvcsistOvcrkostoon.
Muononalustalla oleva saari koskee kansallista eiua luonnonhoidon ja ulkoilmaelaman
suojclussa.
Suunniieltu LlS-alue (rantasuoja-alueelle rakentaminen) koskee jossain maarin kansallisia
etuja poronhoidon alueella.
Erityisia huomioita
Koko saari kuuluu Natura 2000 tarkoittaen etta kaikkeen uudisrakentamiseen tarvitaan
luvaL
Osa saaren aukeista niittyalueista ranta-alueella pidetaan vapaina rakennuksia mutta
lisarakennuksia voidaan rakentaa jo nyt olevien rakennusten laheisyyteen.
Natura 2000:n alueillc suunnitellaan Suojeluohjelmaa, missa nykyiset Biotroopit
(elinymparistOsuojelu) nakyvai, nain my6s tchdaan Muonionalustallc.
Rantasuojaluvat koskien maisemasuojaa hactaan laaninhallituksclta.
Rajajoki on tutkittu molemman maan yhteisessa. Meanmaa/Mean vayia hankkecssa ja
siita on valmistunul rajajokisuimnitelma.
Ehtojen tfiyttamincn ranla-suoja-alueellc rakentamisecn
Vaest5n kasvu edellyltaa kylien voimistumista ja antaa peru.stan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankaynninja koulun. Koska yhteys rajalla on liivis voi
kumpikin maa hyfttya tasta.
Turismi nailia alucilla voimistuu kun luodaan houkuttelevia alueita asuinymparistOiksi.
Vieisesti
Muonionalusta sijaitsee paaasiallisesti Muonionjoella olevalla saarella jonka yhdistaa
mantereelle siita. Alueella on niittyja ja sekametsaa. Saaren asutus on osaksi rannalla.
Vanhempi maatalousalue on korkeammalla alueella. Maapera on hiekkaista ja osaksi
kylvetty. Joki vinaa hitaasti ohi saaren ja olemassa oleva asutus on suojassa kcvattulvalla
ja maavyOryilia.

Saarella on useita muinaisjaannOksia. Saarella on mahdollisuus virkistyskalastukseen.
ravintola ja yopymismahdollisuus lOytyy kylassa. Kuusi kilometria pohjoiseen on
siliayhteys Suomen Muonioon.
Kylassa ei ole kunnallisia vesi- tai jatevesihuoltoa.

7. Parkajoki
Dokumentoidut tiedot
Muonionjoki ja siihen laskeutuvat joet kuuluvat Natura 2000:n Tomion-ja
Kal i xj ok icn vesistdverkostoon.
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoilmaelaman suojclussa.
Parkajoclla on suojeluohjehna viljelvsmaille suojeluluokka I.
Suunniteltu LIS-alue (rantasuoja-alueelle rakentaminen) koskee jossain maarin kansallisia
etuja poronhoidon alueella.
Erit>-isi9 huomioita
Rajajoki jakaa Parkajoen kohdalla poronhoidon ydinalueen joka on larkca syksy-ja
lalvilaidunmaa poroille. LIS-alue koskee ydinalueen laitamia. Syksylia alue on larkea
poroerotus-ja teiu3stusalue ja talvella Muonio poronhoidon voimapesa.
Rajajoki on tutkittu molemman maan yhteisessa, Meanmaa/Mean vayia hankkecssa ja
siita on valmistimut rajajokisuunnitelma.
Ehtojen tayttfiminen rantasuoja-alueelle rakentami.secn
Vaesl5n kasvu edellyttaa kylien voimistumista ja antaa perustan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankaynnin.
Turismi nailia alucilla voimistuu kun luodaan houkuttelevia alueita asuinymparisldiksL
Vlclsesti
Parkajoessa on seka maatalous-, pysyvB-ja vapaa-ajanasulusta. Asutus on etupaassa
itapuolella maantie 99 pitkin Muonionjokea.
Maapera muodosluu jaatikkSjokikerrostumisia joka loppuun jyrkasti jokeen. Pitkin
jokirantoja lOytyy picnempia hiekkadyyneja. Korkea ranta on suojassa kevatviiralta ja
lulvavaara on pieni. LIS-aluccn pohjoisosa on tarkea yTnpari-stO sen niitty-ja laidunmaan
vuoksi ja Parkajoen rannoilla kasvaa harvinaisia kasveja. Alue on enimmakseen
mantymetsaa.
Kylamaisemaan sopii mahdollinen tiivistaminen ja laajentaminen .
Kylassa ci ole kunnallisia vesi- tai jatevesihuoltoa.

8. Kiblanki
Dokumentoidut tiedot
Muonionjoki ja siihen laskeutuvat joet kuuluvat Natura 2000:n Tomion-ja
Kalixjokicnvesist5verkostoon.
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoilmaelaman suojclussa.
Suunniteltu LIS-alue (rantasuoja-alueellerakentaminen)koskee jossain maarin kansallisia
etuja poronhoidon alueella.
Kylissa on perinteinen asutuskulttuuri.
Maisema-suoja, (§ 19 naturvSrdslagcn) on osalla aluetta.
Erit>'isifi huomioita
LIS-alueen eielapaassa on alue joka kuuluu Maisemasuojaan § 19 naturN-irdslagen.
Ehtojen tayttSmincn rantasuoja-alueelle rakentamisecn
Alue sijaitsee tySmatkan paassa kaivosalueelta.
Vaestan kasvu edellynaa kylien voimistumista ja antaa perustan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankaynnin, kunnallisen vesi-jajatevesihuollon jne. Siita
voisi tulevaisuudessa edisiaa kumpaakin valtiota.
Turismi nailia alucilla voimistuu kun luodaan houkuttelevia alueita asuinymparistOiksi.
VIeiscsti
Kihlanki sijaitsee Muonionjoen rannalla ja kyla muodoslaa hyvin hoidciun
viljelysmaiseman jokikankaalla joka jatkuu myOs Yli ja Ala Kihlankijoen alajuoksulla.
Muonionjoki mutkittclee malalana ja leveana. viljelysmaisemat oval penimuotoisia ja
kumpareisia kasvaen valilia puulchtoja.
Asutus on sekalaista ja useimmal kartanot ovat 1920-luvulta. Maantie 99 laidassa on
mOkkikyla turismille ja muuten asutus on siella taalla niillyja pitkin jokea. Alueella on
paikallisia kullluuriarvoja.
Kihlangin kohdalla rannat oval korkeat ja muodosluval kallioisla ja moreenista mika tekee
rannoista hyvin muuttumaliomat. Kihlankijoki joka virtaa alueella on hyvai orgaaniset ja
kemiallisel arvot.
Ranla-alue kylien ymparilla on hyvin houkutteleva ja luonnonkaunis ymparisto
rakentamisecn koska edellytyksicn oval hyvai maaperan suhlecn.

9. Aarcvaara
Dokumentoidut tiedot
Muonionjoki ja siihen la.skeutuvai joel kuuluvat Natura 2000:n Tomion-ja
KalixjokienvesislSverkostootL
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoilmaelaman suojclussa.
Suunniteltu LIS-alue (rantasuoja-alueellerakentaminen)koskee jossain maarin kansallisia
etuja poronhoidon alueella.
Aareavaaran ja Huukin valilia on lOytynyl muinaisjaann6ksia 9000-luvulla c kr.
Kylissa on perinteinen asutuskulttuuri.
Maisemasuoja, (§ 19 naiurvardslagen) on osalla aluella.
Eritybifl huomioita
Muoniojoella on tassa kohlaa crityisen korkeita luonnon arvoja. Luontoinvenlaario on
tchty 1981 ja 2009 joka nayttaa mm hy\'an taimen, harrin ja lohikannan joessa. Eraissa
Muonionjoen sivujoista l5>lyy my&s saukkoja.
Aarcavaarassa on karkearakcntetsia kankaita. Lannessa ranta on korkea jajyrkka
Laheisyys tuleviin tyOpaikkoihin merkitsee paljon kyialle.
Maisemasuoja, (§ 19 nalurvirdslagen) on osalla aluetta.
Ehtojen tfiyTtSmincn rantasuoja-alueelle rakentamisecn
Alue sijaitsee tyOmatkan paassa kaivosalueelta.
VaeslOn kasvu edellyttaa kylien voimistumista ja antaa perustan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankaynnin, kunnallisen vesi-jajatevesihuollon jne. Siita
voisi tulevaisuudessa edisiaa kumpaakin valtiota.
Turismi nailia alucilla voimistuu kun luodaan houkuttelevia alueita asuinymparistSiksi.
VIebeati
Noin 200 vuotta vanha kyla on rakennettu molemmin puolin maantie 99 Aarevaaran
rintcille ja jokiranlamalle. Asutus on sekalaista ja muodistuu 1920-40 luvulla
rakcnnettuihin omakotiialoihin, vanhempaa hirsirakennusta aitiojen, navettojen ja lalojen
kanssa seka modemimpia omakotitaloja.
Kylasjsa on kunnallincn vesi- ja jaievesihuolto.
Rannat kylien ymparilla on houkutteleva ja luonnonkaunis ymparislfl ja hyvat ehdot
rakcniamiscen kosta maapera on alueella hyva.

10. Huukki
Dokumentoidut tiedot
Muonionjoki ja siihen laskeutuvat joet kuuluvai Natura 2000:n Tomion-ja
Kalixjokienvesislftverkostoon.
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoilmaelaman suojclussa.
Suunniteltu LlS-aluc (rantasuoja-alueelle rakentaminen) koskee jossain maarin kansallisia
etuja poronhoidon alueella.
Suojeluohjclma viljelysmaillc jotka sisaltavat laitumiaja niittyja.
Aareavaaran ja Huukin valilia on lOytynyi muinaisjaannfiksia 9000-luvulla e kr.
Kylissa on perinteinen asutuskulttuuri.
Maisemasuoja, (§ 19 nalurvikrdslagen) on osalla aluetta.
ErityisiS huomioita
Joki virtaa leveana ja matala Huukin ohi. Puissa nakyy jaa tekemia merkkeja mika
merkitsee ctt matalat paikat karsivat jaanlahdOsta.
Huukista lanieen on suoritettu mitoilettu vedcnkorkcus. Tama nayliaa etta jo 50-vuotinen
sade voi nostattaa vedenpintaa 4 cm keskivertovedenrajasta joessa.
Kyiasta lameen Leppanivassa on maisemasuoja. LIS-alue jatkuu edclleen iiaan
Ristimellaan. Edelleen lOytyy maisemasuoja-alue Risiimellasta eieiaan ja LIS-alueen
rajalla.
Koko Huukin kyla kuuluu suojeluohjelmaan jossa silia on luokka II laidun-ja
niittymaiden N-uoksi. Toinen luokka voi sisaiiaa my6s alueita joilla on korkeat luontoarvot
tai korkeat kulliuuri-ja ymparisi5arvot.
Tulevarakentaminenon suunnitcltava maisemasuojclun f>crusteellaja suuressa maarin jo
nykyisten rakennusten yhteyleen meisanreunoille ja muihin maisemapiireihin.
Ehtojen tayttarainen rantasuoja-alueelle rakentamisecn
Alue sijaitsee tyomaikan paassa kaivosalueelta.
VaeslOn kasvu edellyttaa kylien voimistumista ja antaa perustan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankaynnin, kunnallisen vesi-jajatevesihuollon jne. Siita
voisi tulevaisuudessa edisiaa kumpaakin valtiota.
Turismi nailia alucilla voimisluu kun luodaan houkuttelevia alueita asuinymparistOiksi.

VIcLsesti
Avoimet jokirannalla olevai lailumet, viljelysmaat ja niityi Huukissa lekevai kylSsia
perinieiscn maaialouskylan. Kaukaiset niilyl oval osaksi kuivattuja jankia ja heinamaat
oval pitkin jokea kuivaa maakerrostumaa.
Tie joka kulkcc kylan lapi rakcnnettiin 1933 ja asutus on tien molemmin puolin. lieta.
Tien reitti ja leveys oval sailyttamisen arvoisia.
Asutus on sekalaista ja maarayiyy maaialoisla ja omakolitaloista joista osia kaytctfiSn
kesamOkkeina ja my5s perinieisista vapaa-ajanasunnoista. Laajcnnusia on lapahtunui ja
rakennukset on rakennettu pelloillc nykyisten rakennuksien laheisyyteen. Kyialle joki on
tarkea.
Kylassa ei ole kunnallisia vesi- tai jatevesihuoltoa.
Jokirannal kylassa ovat houkuttelevia ja luotmonkaunis maisema antaa hy-vat lahtdkohdal
rakentamiseen silla maapera on hyvB alueella.

ll.Kolari
Dokumentoidut tiedot
Muonionjoki ja siihen laskeutuvat joet kuuluvat Namra 2000:n Tomion-ja
KalixjokienvesistSverkostoon.
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoilmaelaman suojclussa.
Suunniteltu LIS-alue (rantasuoja-alueelle rakentaminen) koskee jossain maarin kan.sallisia
eluja poronhoidon alueella.
Kolarisla lOylyy muinaisjaann6ksia muun muassa lervahautoja, saamelaisasuius 1600 luvulla
seka kivikirveen l6ydrtsta.
Maisemasuoja, (§ 19 nalurvirdslagen) on osalla aluetta Kolarissa ja TOrmasnivassa.
ErityLsia huomioita
Uudisrakentamiscn ja laajennuksien yhleydessa lulisi suojclle avoimia peltomaita
jokirannalla joka antaa nakOalan Suomeen pain.
Kolari on poronhoiloalue. Porol laiduntavat taalla lalviaikaan. Talvimokinia maarittelee
porojen maaran. Kuiicnkaan aluetta ei kayteia silla aluetta ei ole aidatlurajallcmika
merkitsee etta porol tulevai joen yli Suomesla ja laiduntavat alueella. Kaivosavaukscn
myOta haviaa iso osa poron laidunmaita pois mika laas antaa tailc alueelle suuren arvon.
Laidunta tapahluu kuivalla mantykankaalla missarakentaminenon eriiiain edullista ja voi
monella osin kuulua LlS-alueeseen.
Kolarinkohdalla rannat ovat jyrkat ja hiekkaiset ylempana maa on karkcaa kangasmaala
Ehtojen tayttimincn rantasuoja-alueelle rakeatamisecn
Alue sijaitsee tyiJmalkan paassa kaivosalueelta.
Vaest5n kasvu edellyttaa kylien voimistumista ja antaa pemsian julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankaynnin, kunnallisen vesi-jajatevesihuollon jne.
Turismi nailia alucilla voimistuu kun luodaan houkuttelevia alueita asuinymparistOiksi

^ Icisesti
Maantie 880 kulkee Kolarin kylan lapi joka sijaitsee Pajalasta pohjoiseen. Silla Kaunisjoensuussa yhdistaa Ruotsin ja Suomen. Asutus on molemmin puolin maantieia,
maatalous. omakotilalot joista moni on kesam^kkina seka kesamc^kkeja Talla alueella
joki on maudaja joessa on useita suvantoja vesi vinaa hitaasti. Vesi onraviniorikastaja
rantakasvisto on monilajinen.
Suvaimolla on rikas linlukanta.
Maantie 880 rakcnnettiin 1933 jolla on rikas ojanreimakasvillisuus.
Kylassa ci ole kunnallisia vesi- tai jatevesihuoltoa.

12. Kaunisjocnsuu
Dokumentoidut tiedot
Muonionjoki ja siihen laskeutuvat joet kuuluvat Natura 2000:n Tomion- ja
KalixjokicnvesislOverkostoon.
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoilmaelaman suojelussa.
Suunniieltu LIS-alue (rantasuoja-alueellerakentaminen)koskee jossain maarin kansallisia
eluja poronhoidon alueella.
ErityisiS huomioita
Uudisrakentamiscn ja laajcnnustcn yhleydessa ttdisi suojelle avoimia peltomaita
jokirannalla joka antaa nakfialan Suomeen pain.
Kaunisjocnsuu kuuluu poronhoiloalueeseen. Porol laiduntavat taalla lalviaikaan.
Talvimokinia maarittelee porojen maaran. Kuitenkaan aluella ei kaylcta silla aluetta ei ole
aidatiu rajallc mika merkitsee etta porol tulevai joen yli Suomesta ja laiduntavat alueella.
Kaivosavaukscn myOta haviaa iso osa poron laidunmaita pois mika taas antaa laile
alueelle suuren arvon. Laidunta tapahttiu kuivalla mantykankaalla missa rakentaminen on
erittain edullista ja voi monella osin kuulua LlS-alueesecn.
Ehtojen tayttamlncn rantasuoja-alueelle rakentamisecn
Alue sijaitsee tyOmalkan paassa kaivosalueelta.
Vacstfln kasvu edellyiiaa kylien voimistumista ja antaa pemstan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankaynnin, kunnallisen vesi-jajatevesihuollon jne.
Turismi nailia alucilla voimistuu kun luodaan houkuttelevia alueita asuinymparisioiksi
YIebesti
Kaunisjocnsuu on maantie 880 varrclla Pajalasta pohjoiseen. Silla yhdistaa Suomen ja Ruotsin
taalla.
Joki on matala ja joessa on useita suvantoja ja vesi virtaa hitaasti. Vesi on raviniorikasta ja
rantakasvisto on monilajinen. Metsa kasvaa aivan joelle asti. Kaunisjoesta l6ytyy
mielenkiinloisia kasveja.
Aivan sillan laheisyydcssa on sekatavarakauppa, bensiiniascma, lulli ja omakotilalo. Tama
LIS-alue missa on mahdollisuus kehittaa toimintoja mita jo on nyt ja vahvistaa yhteytta
Suomeen.

13. TarmSsniva
Dokumentoidut tiedot
Muonionjoki ja siihen laskeutuvat joet kuuluvat Naiura 2000:n Tomion-ja
Kalixjokienvcsistdverkostoon.
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoilmaelaman suojclussa.
Suunniteltu LIS-alue (rantasuoja-alueelle rakentaminen) koskee jossain maarin kansallisia
etuja poronhoidon alueella.
ErityisiS huomioita
Uudisrakcntamisen ja laajennusien yhleydessa lulisi suojelle avoimia peltomaita
jokirannalla joka antaa nSkoalan Suomeen pain.
T(5rmasniva kuuluu poronhoiloalueeseen. Porol laiduntavat taalla lalviaikaan.
Talviruokinia maarittelee porojen mSaran. Kuiicnkaan aluetta ei kaylcta silla aluetta ei ole
aidattu rajallc mika merkitsee etta porol mlevai joen yli Suomesta ja laiduntavat alueella.
Kaivosavaukscn myOta haviaa iso osa poron laidunmaita pois mika taas antaa tallc
alueelle suuren arvon. Laidunm lapahtuu kuivalla mantykankaalla missa rakentaminen on
erittain edullista ja voi monella osin kuulua LlS-alueeseen.
Ehtojen tSyttSmincn rantasuoja-alueelle rakentamisecn
,Alue sijaitsee tyOmalkan paassa kaivosalueelta,
Vae.sirtn kasvu edellyttaa kylien voimistumista ja antaa perustan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankaynnin. kunnallisen vesi-jajatevesihuollon jne. Siita
voisi tulevaisuudessa edisiaa kimipaakin valtiota.
Turismi nailia alucilla voimisluu kun luodaan houkuttelevia alueiui asuinymparisioiksi
YIeiscsti
Kesamfikkcja ja omakotitaloja on rakennettu maantie 880 varrelle ja Muonionjoen rarmalle
Joenrannalla kasvaa havupuita mika antaa visuaalisen mahdollisuuden uusiin rakcnnuksiin.
Tfimtasnivan kohdalla ranta on korkein lalla alueella. Kyla on arvokas kulttuuriymparistft

32, KongSnen
Dokumentoidut tiedot
Tomionjoki ja siihen laskeutuvat joet kuuluvat Natura 2000:n Tomion-ja
Kalixjokienvesistfivcrkosloon.
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoilmaelaman suojclussa.
Suunniteltu LIS-alue (rantasuoja-alueelle rakentaminen) koskee jossain maarin kansallisia
etuja poronhoidon alueella.
Konganen kuuluu kunnan kulttuuriymparisl6ohjehnaan missa suoja-arvo on luokkaa II
kasitiaen viljelysmaiia. KSngascn Ruukista lOytyy muinaisjaannOksia rautaieollisuuden
toimirman jaljilta.
ErityisiS huomioita
Rakennetiae.ssa alueella on otettava huomioon tarkeat kulttuuriarvoL
Kalastus on tarkea turismille.
Kongasesia alavirtaan yhlyvat Muonionjoki ja Tomionjoki mista kasvaa harvinaisia
yrltikasveja. KOngasesta lameen on maisemasuoja.
KOngasen Ruukkija jokien yhdyniakohia jateiaan LIS-alueen ulkopuolelle sen tarkcan luonnon
ja kulttuuriarvojen vuoksi. Puolisaari missa KOngasen Ruukki sijaitsee jateiaan kokonaan LISalueen ulkopuolelle clici sen kulttuuri arvoja vahingoilela.
Ehtojen tSyttSminen rantasuoja-alueelle rakentamisecn
Alue sijaitsee tyOmatkan paassa kaivosalueelta.
Vaesifin kasvu edellyttaa kylien voimisumiista ja antaa perustan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdoUistaa kaupankaynnin, kunnallisen vesi-jajatevesihuollon jne.
Turismi nailia alucilla voimisluu kun luodaan houkuttelevia alueila asuinymparisioiksi.
Vasiataksecn kysyntaSn alueella on tarkea asia kutuian kehitykseen.
YIeiscsti
KOnganen on laanin vanhin rautaruukki jonka juuret ulottuval 1600 luvulle. Maisema on
havupuiden peilossa ja viljelysmaat leviavat joen ranlaiOyraallc. TSaita 16yiyy viljelyksia
ja laiduntamaita seka erittain larkeita kulttuuriymparist5ja kan.sallisen cdun valvovia
alueita rakennusten, rakennusrakenleissa, vanha kirkkomaa ja kultluurinen maa. Lahinna
kartanoa olcvat viljelysmaat on parhaiten yllapidctty.

•

Kartanon ymparilla on sailynyl useita crilaisia rakennuksia, rmvelia, mukinvarasto, koulu
ja kylakauppa. Koski on erittain tarkea matkailukohde,ravintolaja mOkkivuokraus oval
avoinna kcsaaikaan. Ruokojarvi ja Pahtajar%'i ovat mielenkiinloisia paikkoja m6kkikylillc
ja luonnonvaraiscllc matkailullc. Yhteinen vesi-ja jaievesihuolto puultuu.
Pajala ja Kfinganen oval Tomionjoen rannalla aivan rajajoen varrella missa joet yhiyvai ja
muodoslavalrajajoenSuomeen.

35. Kassa
Dokumentoidut tiedot
Tomionjoki ja siihen laskeutuvat joet kuuluvat Naiura 2000:n Tomion- ja
KalixjokienvesistOverkostoon.
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoilmaelaman suojclussa.
Suunnilelm LIS-alue (rantasuoja-alueellerakentaminen)koskee jossain mSarin kansallisia
eluja poronhoidon alueella.
Laidun-ja pellomaat Kassa/Torincn, Kaartinen ja Jarhoincn kuuluvat perintcisecn
maanviljelyalueeseen pitkin jokirinnetiaja luokitellaan suojaluokkaan II.
Paikalta l5ytyy muinaisjaannOksia puu- ja myllytoiminnasta seka jaannoksia kanavasla.
Suurin osa kuuluu alueesta maisemansuojeluun.
Ka.ssa on tarkea kulttuuriymparisiO.
ErityisiS huomioita
Tupojoki laskeerajajokeenTorisen kohdalla missS on kulttuuriymparistOlle tarkeat
laidun-ja pellomaat.
Alueella on enimmakseen ymparivuolinen asutus. Asuiuksen tiivistaminen sen ulkolaitoihin keskittaa asuiuksen ja jattSa enemman alueita julkiscen kayttOOn rannalla
(jokamiehenoikeus).
Sattajarven poronhoiloalue Kaartisen ja Kassan valilia on muultovayia poroille
pohjoisesta pain.
Ehtojen tSyttSminen rantasuoja-alueelle rakentamisecn
.Alue sijaitsee tySmalkan paassa kaivosalueelta.
vaeston kasvu edellyttaa kylien voimistumista ja antaa pemstan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankaynnille, kunnallisen vesi-jajatevesihuollon jne.
Turismi nailia alucilla voimisluu kun luodaan houkuttelevia alueita asuinymparisioiksi.
Vastalakseen kysyniaan alueella on tarkeS asia kunnan kehitykseen.

YIeisesti
Kyla on rakennettu pitkin Tomionjokea. Asutus on enimmakseen maantie 99 varrella
pienina taloryhmina koko mericilyn LIS-alueen sisalla. Viljelysmaat oval avoimia
laiiuminaja peltoja ja puroja ja kumpareita.
.Asutus on paaasiassa 1920-40 luN-uIlarakennettujataloja joista osa on uudislettu. Era
vanhoja hirsilaloja on jaljelia, KokoraniavyOhykeTorisesta Jarhoiseen luokitellaan
larkeaan kuliluurihisiorialliseen luokkaa 11. Maanviljelysmaille ei rakenneta .
Asutus pellomaille pyritaan valltamaan. Kassassa on levahdys/pysahdyspaikka. Maa
laskee jyrkasti jokeen ja rannat oval metsaiset. Levahdyspaikan laheisyydcssS on jalo-oja
joka virtaa rehevan kasviston lapi.
Tulvavaaraa ei tunneta jokiosuudella. Joessa on matalia koskia ja suurikivisei rannat.
Kapeanrantaviivanjalkccn nousec maa korkcilla hickkaisillaranlaiOyrailla.Kassan
kohdalla maa victiaa jyrkasti jokea kohti.

38. Torincn
Dokumentoidut tiedot
Tomionjoki ja siihen laskeutuvat joel kuuluvat Natura 2000:n Tomion-ja
KalixjokienvesistOverkostoon.
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoiUnaelaman suojclussa.
Suunnilelm LIS-alue (rantasuoja-alueelle rakentaminen) koskee jossain maarin kansallisia
etuja poronhoidon alueella.
Laidun-ja pellomaat Kassa/Torinen, Kaartinen ja Jarttoinen kuuluvat perintcisecn
maanviljelyalueeseen pitkin jokirinnetta ja luokitellaan suojaluokkaan 11.
Paikalta lOylyy muinaisjaannOksia puu- ja myllytoiminnasta seka jaannOksia kanavasla.
Suurin osa kuuluu alucesUt maisemansuojeluun.
ErityisiS huomioita
Tupojoki laskeerajajokeenTorisen kohdalla missa on kulttuuriymparisiOlle tarkeat
laidun-ja pellomaat
Alueella on enimmakseen ymparivuolinen asutus. Asuiuksen tiivistaminen sen ulkolaiioihin keskittaa asuiuksen ja jaiiaa enemman alueila julkiscen kSyttOOn rannalla
(jokamiehenoikeus).
Sattajarven poronhoiloalue Kaartisen ja Kassan valilia on muuttovSyla ptuoille
pohjoisesta pain.
Ehtojen tSyttSminen rantasuoja-alueelle rakentamiseen
Alue sijaitsee tyOmalkan pSassS kaivo.salueella.
VaeslOn ka-svu edellyttaa kvlien voimistumista ja antaa pemsian julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka malidolli.siaa'kaupankaynnille. kunnallisen vesi-jajatevesihuollon jne.
Turismi nailia alueilla voimisluu kun luodaan houkuttelevia alueita asuinymparisioiksi.
Vastalakseen kysyntaan alueella on tSrkea asia kunnan kehitykseen.

YIeiscsti
Kyla onrakennettupitkin Tomionjokea. Asutus on enimmakseen maaniie 99 varrclla
pienina taloryhmina koko merkilyn LIS-alueen sisalla. Viljelysmaat ovat avoimia
laiiuminaja peltoja ja puroja ja kumpareita.
Kl

.Asutus on paaasiassa 1920-40 luNulla rakennettuja taloja joista osa on uudislettu. Era
vanhoja hirsilaloja on jaljelia. Koko raniavyOhyke Torisesta Jarhoiseen luokitellaan
tarkeaan kulliuurihistoriallisccn luokkaa II. Maanviljelysmaille ei rakenneta .
Asutus pellomaille pyTiiaan vaittamaan. Kassassa on levahdys/pysahdyspaikka. Maa
la-skee jyrkasti jokeen ja raiuiai ovat metsaiset. Levalidyspaikan laheisyydessa on jalo-oja
joka virtaa rehevan kasviston lapi.
Tulvavaaraa ei tunneta jokiosuudella. Joessa on matalia koskia ja suurikivisei rannat.
Kapean rantaviivan jaikeen nousec maa korkeilla hickkaisilla ranlaiOyrailla- Torisen
kohdalla maa vieliaa jyrkasti jokea kohti.

39. Kaartinen
Dokumentoidut tiedot
Tomionjoki ja siihen laskeutuvat joel kuuluvat Natura 2000:n Tomion-ja
KalixjokienvesistOverkostoon.
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoilmaelaman suojclussa.
Suunniteltu LIS-alue (rantasuoja-alueelle rakentaminen) koskee jossain maarin kan.sallisia
etuja poronhoidon alueella.
Laidun-ja peltomaal Kassa/Torinen, Kaartinen ja Jarhoincn kuuluvat perintcisecn
maanviljelyalueeseen pitkin jokirinnetta ja luokitellaan suojaluokkaan II.
Paikalta lOytyy muinaisjaannOksia puu-ja myllytoiminnasta seka jaannOksia kanavasla.
Suurin osa kuuluu alueesta maisemansuojeluun.
Erity isiS huomioita
Alueella on enimmakseen ymparivuolinen asutus. Asuiuksen tiivistaminen .sen ulkolaiioihin keskittaa asuiuksen jajatiaa enemman alueila julkiscen kayttOOn rannalla
(jokamiehenoikeus).
Kunnallincn vesi-ja jaievesihuolto on osassa kylaa.
Sattajarven pt)ronhoitoalue Kaartisen ja Kassan valilia on muuttovayla poroille
pohjoisesta pain.
Ehtojen tSyttSminen rantasuoja-alueelle rakentamisecn
Alue sijaitsee tyOmalkan pSSssa kaivosalueelta.
VaeslOn kasvu edellyttaa kylien voimistumista ja anma perustan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankaynnille, kunnallisen vesi-jajatevesihuollon jne.
Turismi nailia alueilla voimistuu kun luodaan houkuttelevia alueila asuinymparisioiksi.
Vastalakseen kysyntaan alueella on tarkea asia kunnan kehitykseen.

YIeisesti
Kyla on rakennettu pitkin Tomionjokea. Asutus on enimmakseen maanlic 99 varrella
pienina taloryhmina koko merkilyn LIS-alueen sisalla. Viljelysmaat oval avoimia
laiiuminaja peltoja ja puroja ja kumpareita.
Asutus on paaasia.ssa 1920-40 luvulla rakennettuja taloja joista osa on uudislettu. Era
vanhoja hirsilaloja on jaljelia, Koko raniavyOhyke Torisesta Jarhoiseen luokitellaan
tarkeaan kulttuurihisiorialliseen luokkaa II. Maanviljelysmaille ci rakenneia.
Tulvavaaraa ei tunneta jokiosuudella. Joessa on matalia koskia ja suurikivisei rannat.
Kapean rantaviivan jaikeen nousec maa korkcilla hickkaisilla ranlaiOyrailla. Kassan
kohdalla maa vietiaa jyrkasti jokea kohti

40. Jarhoincn
Dokumentoidut tiedot
Tomionjoki ja siihen laskeutuvat joel kuuluvat Natura 2000:n Tomion-ja
KalixjokienvesistOverkostoon.
Joella on kansallinen etu luonnonhoidon ja ulkoihnaeiaman suojclussa.
Suunniteltu LIS-alue (rantasuoja-alueelle rakentaminen) koskee jossain maarin kansallisia
etuja poronhoidon alueella.
Laidun-ja peltomaal Kassa/Torinen, Kaartinen ja Jarhoincn kuuluvat perinieiseen
maanviljelyalueeseen pitkin jokirinnetta ja luokitellaan suojaluokkaan II.
Paikalta lOytyy muinaisjaannOksia puu-ja myllytoiminnasta .seka jaannOksia kanavasta.
Suurin osa kuuluu alueesta maisemansuojeluun.
ErityisiS huomioita
Alueella on enimmakseen ymparivuolinen asuttis. Asuiuksen tiivistaminen sen ulkolaitoihin keskittaa asutuksen ja janaa enemman alueila julkiscen kayltOOn rannalla
(jokamiehenoikeus).
Ehtojen tSyttSminen rantasuoja-alueelle rakentamiseen
Alue sijaitsee tyOmatkan paassa kaivosalueelta.
VaestOn kasvu edellyiiaa kylien voimistumista ja antaa pemstan julkiselle ja kaupalliselle
huollolle joka mahdollisiaa kaupankaynnille. kunnallisen vesi-jajatevesihuollon jne.
Turismi nailia alueilla voimisluu kun luodaan houkuttelevia alueila asuinymparisioiksi.
Vastalakseen kysyntaan alueella on tarkea asia kunnan kehitykseen.
YIeiscsti
Kyla on rakennettu pitkin Tomionjokea. Asutus on enimmakseen maantie 99 varrclla
pienina taloryhmina koko merkilyn LIS-alueen sisalla. Viljelysmaat oval avoimia
laiiuminaja peltoja ja puroja ja kumpareita.
Asutus on paaasiassa 1920-40 luvulla rakennettuja taloja joista osa on uudislettu. ErS
vanhoja hirsilaloja on jaljelia, Koko raniavyOhyke Torisesta Jarhoiseen luokitellaan
tarkeaan kulttuurihisiorialliseen luokkaa 11. Maanviljelysmaille ei rakenneia.
l ulvavaaraa ci tunneta jokiosuudella. Joessa on matalia koskia ja suurikivisei rannat.
Kapean rantaviivan jaikeen nousce maa korkeilla hickkaisilla ranlaiOyrailla. Kassan
kohdalla maa viettaa jyrkasti jokea kohti

