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JOHDANTO
Nämä rakentamisohjeet on tarkoitettu Tervolan Kemijokivarren
osayleiskaava-alueelle rakentaville ja alueen tarkempaa
maankäyttöä suunnitteleville.
Ohje koostuu viidestä osasta:
I Nykytilanteen kuvauksesta
II Perusparantamis- ja korjausohjeesta
III Uudisrakentamisohjeesta
IV Maisemanhoito-ohjeesta ja
V Kehitettävien alueiden ohjeesta.
Ohjeilla pyritään tukemaan Kemijokivarren ainutlaatuisten
kulttuuri- ja luontoympäristöjen säilymistä. Kaikkein
edustavimmat ja arvokkaimmat paikat ovat myös kaikkein
herkimpiä uudelle rakentamiselle. Joillekin alueille on jo
rakennettu paljon uutta tai viljelyaukeat ovat kasvamassa
umpeen. Kokonaisuutena kuitenkin koko Kemijokivarsi on
merkittävä kulttuurimaisemakohde, jossa perinteisiin perustuva
rakentaminen ja kehittäminen edesauttaa maiseman säilymistä.
Lisärakentaminen arvokkaillekin alueille on mahdollista ja
alueen kehittymisen kannalta monesti toivottavaakin.
Kulttuuriympäristön säilyminen on kuitenkin kaikkien etu ja
kaikkien vastuulla.
Nämä rakentamisohjeet ovat yleispiirteiset, eivätkä korvaa
asiantuntevaa suunnittelua ja neuvontaa.

Oulussa 8.1.2004

Riitta Yrjänheikki
Arkkit. SAFA
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Ulla-Maija Oikarinen
arkkit.yo ( v. 2001)
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I NYKYTILANNE

Tervolan
Törmävaarassa on
Euroopan suurin,
kivikautinen
asuinpaikkalöytö
3500-2000
eKr.
Alueella on noin
300 asumuspohjaa.

ASUTUSHISTORIA

Kulttuuriympäristö-käsitettä ei ole virallisesti
määritelty, mutta ympäristöministeriö on sopinut,
että alueellisia kulttuuriympäristöhoitosuunnitelmia
tehtäessä se koostuu kolmesta eri elementistä:
rakennetusta miljööstä, perinnemaisemista ja
muinaisjäännöksistä. Sen merkittävin tunnus on
ihmisen toiminta alueella: viljely, rakentaminen ja
asuminen.

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

ARVOKKAAT KYLÄMILJÖÖT
suojelumääräykset

PERINTEINEN RAKENTAMINEN

RAKENNUSTEN MITTASUHTEET
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ASUTUSHISTORIA LYHYESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Runsaasti kivikautisiin asuinpaikkoihin viittaavia löytöjä, erityisesti Törmävaarassa
Ensimmäisiä historiallisen ajan asukkaita lappalaiset, asutus oli pyyntikulttuuriin sidottua
Suomalaisista uudisasukkaista ensimmäisiä olivat Paakkolan tienoille saapuneet hämäläiset
1100- luvulla myös karjalaisia tuli alueelle
Kemijoesta muodostui hämäläisten ja karjalaisten välinen rajajoki (joen itäpuolen karjalaisperäinen ja joen länsipuolen hämäläinen nimistö)
kiinteä asutus on alkanut Koivusta 1400-luvun alkupuolella.
1500-1600-lukujen vaihteessa Kemijokivartta asuttivat voimakkaasti myös savolaiset
1600-luvun puoliväliin asuneet lappalaiset joutuivat vähitellen vetäytymään, osa jäi
uudisasukkaiksi ja sulautui uuteen väestöön jättäen kuitenkin merkkinsä paikalliseen
nimistöön
1700-luvun alussa Suuri Pohjan sota ja ison vihan aika (1700-1721) aiheuttivat raskaita
tappioita Kemijokivarressa (kato- ja nälkävuodet)
1700-luvun lopulla väestömäärä kääntyi nousuun ja uudistiloja alettiin taas rakentaa
1800-luvulla kasvu Tervolan alueella oli hidasta mm. Krimin sodan 1856 ja 1860-luvun
lopun ankarien katovuosien vuoksi.
1900-luvun alussa Pohjois-Suomen asuttamista: Tervolan alueella asutus- ja viljelykelpoisia
soita (esimerkiksi Leivejoen ja Vähäjoen väliselle alueelle perustettiin 1920-luvulla peräti 70
uudistilaa)
1940- luvun lopulla Varejoelle asutuskylä (asukkaat Petsamosta)
1960-luvulle tultaessa väestö alkoi vähetä kaupungistumisen ja Ruotsiin muuton seurauksena
vanhimmat säilyneet asuinrakennusten osat ovat 1700-luvun lopulta
Nykyisin Tervolassa on n. 4000 asukasta, suurin osa Tervolan kuntakeskuksessa, jokivarren
molemmin puolin on myös useita eläviä kyliä

KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Kulttuuriympäristö-käsitettä ei ole virallisesti määritelty, mutta ympäristöministeriö on sopinut,
että alueellisia kulttuuriympäristöhoitosuunnitelmia tehtäessä se koostuu kolmesta eri
elementistä: rakennetusta miljööstä, perinnemaisemista ja muinaisjäännöksistä. Sen
merkittävin tunnus on ihmisen toiminta alueella: viljely, rakentaminen ja asuminen.
Kulttuuriympäristöön ei sisälly arvotusta. (Tarjanne 1995)
Ruotsissa, missä kulttuuriympäristöjen tutkimus on pitemmällä, määrittely on seuraava:
Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan niitä ajan myötä kerrostuneita jälkiä ihmisen tuotantoa ja
kulutusta varten tekemistä rakennelmista, joita voidaan pitää kokonaisuuksina ja yhteyksinä
maisemassa. Kulttuuriympäristö käsittää siis ihmisen vuorovaikutuksen luonnon kanssa. Toisin
sanoen, kulttuuriympäristöt ovat historiallisia yhteyksiä maisemassa määriteltynä ihmisen
näkökulmasta. (Johansson 1994)
Lappilaista ja tervolalaista kulttuuriympäristöä leimaa pohjoinen sijainti ja ilmasto- ja elinkeinotekijät. Tyypillistä kulttuurimaisemaa ovat laajat jokivarsipellot ja rakennukset joko yksittäisinä
pihapiireinä tai kylinä niiden keskellä. Maatalous on ollut näihin päiviin saakka kulttuurimaisemaa muovaava tekijä.
Voimakkain kulttuuriympäristöä muokannut vaihe oli kuitenkin Ossauskosken voimalaitoksen
rakentaminen 1961. Se peitti veden alle pohjoisen osan Peuran kylää.
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1960-luvulta lähtien maatalous on vähentynyt ja perinteinen jokivarsipeltomaisema on alkanut
metsittyä. Nykyään Tervola onkin sekoitus perinteistä jokivarren maalaismaisemaa ja
nykyaikaista asutusta kirkonkylän rivi- ja omakotitaloalueineen.
ARVOKKAAT KYLÄMILJÖÖT
Alueiden rakentamista koskevat seuraavat kaavamääräykset:
sk-2 VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIYMPÄRISTÖ, KYLÄALUE
Alueen kyläkuvalliset ominaispiirteet, asutusryhmien, peltojen ja raittien muodostama
kulttuuriympäristö tulee säilyttää. Rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevaan
kulttuuriympäristöön siten, että kylän perinteinen rakenne säilyy.
Alueen hoitamisesta ja ympäristön kunnostamisesta on laadittava tarkemmat toimenpide- ja
maisemanhoitosuunnitelmat viimeistään silloin, jos alueen peltoviljely lopetetaan. Alueelle ei
saa sijoittaa suuria, maisemakuvaa häiritseviä maatalouden talous-, huolto- tai
varastorakennuksia.
Pihapiirien täydennysrakentamisessa ja rakennuksissa tehtävät korjaus- ja muutostyöt tulee
tehdä siten, että rakennusten ja kylämiljöön luonne säilyy tai paranee.
Ylipaakkola: Vanhan rantatien / museotien varressa
Färinvaara-Mikkotervonperä- Pajarinvaara, Pesolanvaara ja Pellonperä.
Paakkola: Tossavanranta
Tervola: Kirkon ympäristö VK
Loue: Kurvilansaari, Vaajokisuu, Louejokisuu
Mattinen: Liimatanperä, Mattinen
Ossauskoski: Runkausjokisuu, Kössönperä
Peura: Lampelanperä
Suukoski: Ryynäsenniemi
Koivu: Rautatieaseman seutu VK …
Sk-1 VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA
RAKENNUSKOHDE
1. Tervolan kirkot, 2. Koivun rautatieasema, 3. Uitonpirtti
Valtakunnallisesti arvokas kylämiljöö, jonka eri aikakausilta oleva rakennuskanta on
säilytettävä alkuperäisessä asussaan. Pihapiirien täydennysrakentamisessa ja rakennuksissa
tehtävät korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä siten, että rakennusten ja kylämiljöön luonne säilyy
tai paranee.
Alueen puistojen ja hautausmaan ympäristön parantamisesta on laadittava tarkemmat istutus- ja
hoitosuunnitelmat, joilla on pyrittävä palauttamaan maiseman perinteinen ja puistojen
historiallinen tyyli.
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Vasemmalla Pesolanvaara ja kyläkuvallinen portti museotiellä sekä
maamerkkinä niemessä Kemijokiyhtiön entinen navetta.

PERINTEINEN RAKENTAMINEN
Uusien rakennusten suunnittelussa on otettava huomioon alueen perinteinen rakentaminen.
Rakennusten on toivottavaa näyttää tämän päivän rakennuksilta, mutta niiden tulisi jatkaa alueen
rakennusperinnettä eikä nujertaa sitä. Uudisrakennusten suunnittelussa voisi lähtökohdaksi ottaa
perinteisten rakentamisen periaatteet.
Peräpohjalainen pihapiiri
• Muoto suorakaide, nurkista avoin, kolmelta sivulta rakennettu
• Pihapiirin ulkopuolella vielä talousrakennuksia sekä palovaaran vuoksi myös saunat ja riihet
• Alkujaan pihapiireissä ei ollut kasvillisuutta: sääskien karkoittamiseksi pihapiiristä haluttiin
tuulinen
Asuinrakennukset
• 1700- luvulla savupirtit, yleisin paritupa –suorakaiteen muotoinen, tilaratkaisultaan
symmetrinen rakennus
• 1800-luvun alussa ulospäin lämpiävä savupiipullinen tulisija yleistyi
• 1800-luvulla lautarakenteisia kuisteja, eri tyylisuuntien mukaan koristeltuna
• talonpoikaista rakentamista 1900-luvun alkupuolelle saakka
• jälleenrakennuskaudella funkishenkisiä tyyppitaloja, kuutiomaisempi hahmo, perinteiset
rakennusmateriaalit ja -tekniikat
Elinkeinoihin liittyvät rakennukset
• Ladot, pyöreistä hirsistä tai rangoista, ylöspäin levenevä, punamullattu katto
• Kesänavetat, rungoltaan neliö, pyramidikattoinen, huipulla ilmaventtiili
• Aitat ja puovit pihapiirissä, riihet ja savusaunat kauempana palovaaran vuoksi
• Uitto- ja savottakämpät
Julkiset rakennukset
• Koulut ja nuorisoseuran talot, noudattavat yleensä vallalla olleita aikakauden
rakennusihanteita
• Rautatieasemat valtakunnallisten suunnitelmien mukaan
• Kirkot, vanhimpia, tärkeitä maamerkkejä
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RAKENNUSTEN MITTASUHTEET
Muoto
Päärakennus on korkea ja komea. Rakennuksissa on ollut yleensä ullakkokerros. Kapea runko
tekee rakennuksen sisätilat valoisammaksi, kun talon keskelle ei jää ikkunattomia tiloja.
Lattian voi nostaa selvästi irti maasta (rossipohja)
Huonekorkeus suurempi (vähentää ilmanvaihdon tarvetta)
Ullakkokerros (varastona, myöhemmin mahd. asuintiloiksi)
Kattokaltevuus 1:1 – 1:2

Esimerkkejä kuinka kattokulma ja eri runkosyvyydet vaikuttavat rakennuksen päädyn suhteisiin.

Avoimessa maisemassa pihasta ulospäin suuntautuvan sivu on suora ja ikkuna-aukotus selkeä.
Ikkunat ovat kapeita, korkeita ja keskenään samankokoisia. Pihan puolelle jäävällä sivulla on
kuisti tai veranta.

Tyypillisen perinteisen rakennuksen piirteitä voi soveltaa myös
uudisrakentamisessa.
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•

Selkeä perusmuoto ja
aukotus

•

Yksinkertainen katto

•

Komea kuisti

•

Kapea runko

•

Ullakko

•

Ikkunat puitteelliset,
samankokoiset
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II PERUSKORJAUS JA KUNNOSTUS

1.
2.
3.

Älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjattavissa
olevaa.
Selvitä vaurion syy ja poista se. Korjaa vasta sitten, ja
korjaa entiselleen.
Käytä samoja materiaaleja ja työmenetelmiä kuin
korjattavassa kohteessa. Älä kokeile uutuuksilla.
Uusimpien tutkimusten mukaan rakennetaan vain
uusimpia taloja.

YLEISET PERIAATTEET
”10 käskyä”

ARVOKKAIMMAT KOHTEET JA
KYLÄMILJÖÖT

TÄYDENNUSRAKENTAMINEN
ARVOKKAASSA PIHAPIIRISSÄ

ERI AIKAKAUSIEN
RAKENTAMISTAVAN
PERIAATTEET

Museoviraston entistämisavustukset
Avustukset
on
tarkoitettu
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden kohteiden konservointiin, kunnostamiseen (ei
perusparannukseen) tai historiallisen asun palauttamiseen.
Ehtoina tuen myöntämiselle on, että rakennuksen tai
alueen ominaisluonne ja historiallisuus säilyy (vain pienet
muutokset sallitaan), rakennuksen käyttö sopeutetaan
oleviin tiloihin ja työ tehdään perinteisin menetelmin ja
rakenteellisin ratkaisuin sekä alkuperäisin tai niitä
i
i l i
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PERUSKORJAUKSEN OPPAITA

YLEISET PERIAATTEET
Uutta ei aina kannata rakentaa, jos on mahdollista korjata vanhaa. Vanhaa rakennusta
kunnioittavalla korjauksella saadaan varmasti ympäristöönsä sopiva tulos.
Peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi tulisi aina tehdä kunto- ja käyttökelpoisuusarvio
korjattavasta rakennuksesta. Sen avulla voidaan laatia aikataulu korjaustoimenpiteille ja
toimenpiteet kohdistaa oikeisiin kohtiin. Etukäteissuunnittelu säästää yleensä myös rahaa.
Peruskorjauksessa on syytä käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Tietämättömyydellä
aiheutetaan usein tuhoisia rakennevirheitä, jotka alentavat kohteen historiallista ja taloudellista
arvoa. Lähtökohtana tulee olla se, että vain tarpeellinen korjataan. Liian raskaita rakenteita tai
ulkonäköä muuttavia (huonontavia) toimenpiteitä tulee välttää. Esim. ulkoverhouksen,
ikkunoiden ja ovien korjaamisessa riittää usein lahonneiden osien uusiminen tai halkeamien ja
kolojen kittaaminen.
Rakennuksen ulkopuolinen lisäeristäminen ei normaalisti ole taloudellisesti kannattavaa.
Myöskin ulkoverhouksen uusiminen on syytä harkita tarkoin. Mikäli ulkoverhous kuntonsa takia
joudutaan uusimaan, saattaa myös lisäeristäminen tulla kyseeseen. Tällöin tulee ikkunat siirtää
eristyksen verran ulospäin ja räystäitäkin tarvittaessa jatkaa, että julkisivupinta säilyy
hahmoltaan entisellään. Uusittavassa ulkoverhouksessa on syytä käyttää ulkonäöltään ja
materiaaleiltaan entisen tyyppistä verhousta ympäristökuvan säilymisen takia. Värit ja maalit
tulisi samasta syystä valita alkuperäisiä vastaaviksi. Levymäisiä ja muurattuja julkisivuja tulee
välttää. Samoin on syytä välttää puurakennuksissa epäluontevia materiaaleja kuten
lateksimaaleja, muoveja ja höyryä sitomattomia eristeitä.
Rakennusosien, kuten ikkunoiden ja ovien, korjauksessa pätevät samat periaatteet. Alkuperäiset
ja hyväkuntoiset tai niistä kunnostetut rakennusosat nostavat puurakennuksen arvoa.
Vähäinenkin muutos esimeriksi ikkunoiden puitejaossa kertautuu koko rakennuksessa ja muuttaa
helposti koko rakennuksen ulkonäön vieraaksi.

Hyvin tehty korjaus ei turhaan muuta
rakennuksen ulkonäköä.

Ikkunoita ei tule jättää liian syvälle julkisivuun ulkopuolisen
lämmöneristämisen yhteydessä.
Sisätilojen muutosten yhteydessä tulisi aina miettiä
vaikuttavatko ne huonontavasti tärkeisiin julkisivuihin.
Ikkunatyypin tai aukotusten suhteiden muuttaminen tuottaa
myös helposti alkuperäistyylille vieraan lopputuloksen.
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Rakennuksen vesikaton tulee olla hyväkuntoinen koko muun rakennuksen säilymisen ja
käyttökelpoisuuden takia. Kunnosta riippuen vesikaton voi paikata tai se uusitaan kokonaan.
Vesikaton tulee uusimisesta huolimatta säilyä suhteiltaan alkuperäisen tyyppisenä
ympäristökuvan säilymiseksi. Materiaalin on hyvä olla rakennuksen tyyliin sopiva eli
rakennusajankohtaa vastaava.
Toinen rakennuksen säilymiseen suuresti vaikuttava asia on perustusten kunto. Muutokset
perustamisoloissa näkyvät seinien, lattioiden ja muurattujen rakenteiden liikkumisena, mikä
saattaa heikentää rakenteita tai vaikuttaa käyttömukavuuteen. Perustuksia tulee tarkkailla aika
ajoin. Tuulettuva-alapohjaisissa rakennuksissa tulee lisäksi huolehtia, että alapohja pääsee
tuulettumaan kesäaikana. Näin vältetään home- ja lahovaurioiden syntyminen.
Rakennuksen laajentaminen on hyvä toteuttaa harjan suuntaisena. Myös kuistia on mahdollista
laajentaa. Laajennuksessa käytettävien materiaalien ja värien on oltava samat kuin muussa
rakennuksessa. Uusi tekniikka, esim. kosteat tilat, on hyvä sijoittaa laajennusosaan.
PERUSKORJAAJAN 10 KÄSKYÄ
1) Älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjattavissa olevaa.
2) Selvitä vaurion syy ja poista se. Korjaa vasta sitten, ja korjaa entiselleen.
3) Käytä samoja materiaaleja ja työmenetelmiä kuin korjattavassa kohteessa. Älä kokeile
uutuuksilla. Uusimpien tutkimusten mukaan rakennetaan vain uusimpia taloja.
4) Säilytä vanha rakenne. Ellei se olisi kelvollinen, ei talostasi olisi koskaan tullut vanhaa.
5) Älä laajenna taloasi ennen kuin olet ottanut sen kokonaan käyttöön. Laajenna sisällä. Ellei
talosi riitä sinulle, vaihda mieluummin taloa.
6) Useimmat vauriot johtuvat huonosta hoidosta ja väärästä korjauksesta. Älä laiminlyö
huoltotöitä.
7) Lämpötaloudelliset korjaukset eivät saa muuttaa talon ulkonäköä ulkona tai sisällä. Vanhojen
talojen kauneus on niiden herkästi tuhoutuvissa mittasuhteissa. Useimmiten riittää
rakenteiden tiivistäminen ja yläpohjan lisäeristys. Villaa mieluummin ylle kuin seiniin.
8) Hyväksy epäsäännöllisyyksiä. Hyväksy mutkia. Hyväksy vinoutta ja pientä
epäkäytännöllisyyttä. Hyväksy tyylikerrostumia ja vanhanaikaisia ratkaisuja. Hyväksythän
ryppyisen isoäitisikin.
9) Hylkää tyylijäljitelmät. Hylkää materiaalijäljitelmät. Hylkää omaperäiset koristeluideasi.
Hylkää haaveet alkuperäistämisestä: vanha rakennus ei ole koskaan ollutkaan alkuperäinen,
uusikin se on ollut vain kerran.
10) Jos sinulla on varaa rikkoa näitä käskyjä, sinulla on varaa rakentaa uusi mielesi mukainen
talo. Kenelläkään ei ole varaa väittää, että kaksisataavuotias talo on huonosti rakennettu.
(Panu Kaila: Talotohtori)

ARVOKKAIMMAT KOHTEET JA KYLÄMILJÖÖT
Valtakunnallisesti arvokkaat kylämiljööt keskittyvät Ylipaakkolaan ja Louelle. Yksittäisiä
miljöitä on myös kaikilla muilla osa-alueilla (ks, sivu 5 luettelo). Erotuksena maisemallisesti
arvokkaista alueista, näillä paikoilla on runsaasti vanhaa rakennuskantaa, joka muodostavat raitin
ja peltojen kanssa ehjän ja harmonisen miljöön. Rakennusten lisäksi tulee säilyttää kylän
asutusrakenne ja sen suhde muuhun ihmisen muokkaamaan ympäristöön.
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Maakunnallisesti merkittäviä kylämiljöitä on Varejoella, Kaisajoella ja Rannantiellä. Oleellista
on huomata, että myös 1900- luvun puolivälissä ja sen jälkeenkin rakennettu miljöö on arvokasta
ja uudemmankin rakennuskannan alkuperäinen tyyli tulee säilyttää. Erityisesti
jälleenrakennuskauden talotyypit ovat hyvin suosittuja asuntoja edelleen. Myös
maatalousrakennuksia eri aikakausilta tulee säilyttää, sillä miljöö ei synny pelkästään
asuinrakennuksista vaan kaikkien rakennustyyppien ja luonnonympäristön muodostamasta
kokonaisuudesta. Kokonaisuus on osastensa summa ja jokainen yksikkö on harmonian kannalta
merkityksellinen.

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN ARVOKKAASSA PIHAPIIRISSÄ
Pihapiiri muodostetaan perinteiseen tapaan asuinrakennuksen ja piharakennusten kehystämäksi
suorakaiteen muotoiseksi pihapiiriksi. Näin syntyy pienilmastoltaan lämpötaloudellisesti
edullinen tila, joka erityisesti aukealle paikalle rakennettaessa tuo säästöä lämmityskustannuksiin
ja lisää pihan leikki- ja oleskelualueiden käyttömukavuutta.
Asuinrakennus sijoittuu mieluummin tontin näkyvimmälle paikalle siten, että se näkyy
ensimmäisenä pihapiiriin saavuttaessa. Vanha hirsiasunto voidaan jättää kesäpirtiksi, jos
asumistarpeet vaativat suuria muutoksia. Vanha, yksiaineinen hirsirakennus säilyy
kylmilläänkin, jos siinä on ehjä katto, riittävästi tuulettuva ala- ja yläpohja ja huoneiden
tuuletuksesta huolehditaan talvella savupiipun kautta ja kesällä ikkunoista.
Uudisrakennuksen tulee olla mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään olevaan
pihamiljööseen sopiva. Talousrakennusten tulee olla alisteisessa asemassa asuinrakennuksiin
nähden. Toiminnot tulee hajauttaa useampaan rakennukseen suojaisan pihapiirin luomiseksi.
Autot tulisi sijoittaa isompaan talousrakennukseen, jossa on myös muita ikkunallisia tiloja
ikävän hallimaisen vaikutelman välttämiseksi. Isot nosto-ovet tulisi maalata seinän väriseksi,
jotteivät ne korostu liikaa.
Kasvillisuus ja istutukset ovat oleellinen osa vanhan pihapiirin viehätystä. Istutustyylin tulisi olla
perinteinen, samoin kasvilajien. Ikkunan alle istutetaan syreeni- ja ruusupensaita tai pihlajaangervoa, kuistin laidoille humalaa tai muuta köynnöstä, pirtin päähän iso kotikuusi ja
kasvimaalle marjapensaita, raparperiä, yrttejä ja kesäkukkia. Perinteisiä puutarhan perennoja
ovat mm. ritarinkannus, akileijat, palava rakkaus, Suomentatar, ukonhattu ja suopayrtti.
Rantasaunan vieressä voi olla tuomia ja pihlajia. Taloon voi johtaa koivukuja.
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ERI AIKAKAUSIEN RAKENTAMISTAVAN PERIAATTEET
Rakentaminen kuvastaa aina aikansa ajattelutapaa ja varallisuutta. Rakentamisen kautta halutaan
ilmentää asukkaiden ominaisuuksia ja arvostuksia.
Rakennustyylit voidaan jakaa karkeasti viiteen eri vaiheeseen. Vanhin rakennustyyppi on 17001800 luvun hirsirakentaminen, josta esimerkkinä Lampelan talo Peurassa. Taloja laajennettiin
varallisuuden ja tarpeen mukaan ja osa talosta saattoi olla kylmillään tai keskeneräisenä vuosia.
Taloja ja aittoja myös jaettiin perintönä ja siirrettiin uusiin paikkoihin. Rakennukset olivat siis
elementtirakenteita (hirsielementti) hyvin ekologisia, pitkäikäisiä ja muunneltavia.
Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta ne voivat säilyä vuosisatoja.
Toinen vaihe on vuosisadan alun edistyksen aika, kansallisromantiikka ja klassismi.
Rakennustyyliä edustaa esim. Koivun rautatieasema ja muut seisakit, Pihlajamaan talo
Koivukylässä, Alaniska Suukoskella ja rapatut kansakoulut Koivussa ja Ylipaakkolassa.
Rakennusaineena oli edelleen hirsi. Rakennukset rakennettiin korkeammiksi, kuistit muuttuivat
kaksikerroksisiksi ja näyttäviksi pieniruutuisine ikkunoineen. Ikkunapuitteiden jakomalli muuttui
kuusiruutuisestaT-ikkunaksi tai yhdeksänruutuiseksi. Varallisuuden kasvaessa taloja ei enää
haluttu jakaa perintönä tai siirtää. 30-luvun lama pienensi rakennuskokoa.
Kolmas vaihe on sodan jälkeinen jälleenrakennuskausi 1940-1960. Tällöin suunniteltiin uusi
talotyyppimallisto. Näitä rakennuksia on erityisesti Varejoen asutusalueella, keskustassa ja
Koivussa sekä Louella. Rakentaminen oli jo 30-luvulla aloitettua amerikkalaistyyppistä
rankorakentamista, missä puutavaraa säästettiin. Suurin osa puutavarastammehan meni
sotakorvausten maksamiseen. Materiaalipulan vallitessa rakennettiin lämpötaloudellisesti
edullisia, kuutiomaisia ja lautaverhoiltuja, purueristettyjä taloja. Ullakkokerros otettiin
myöhemmin käyttöön. Talot ovat edelleen yksiaineisia eli puuta eri muodoissaan ja
rakennuksissa ei vielä ollut vesijohtoa tai kosteita tiloja. Kattomuoto on perinteinen harjakatto ja
kuisti lautaverhoiltu. Kriittinen kohta on matalahko, umpinainen betonisokkeli, joka estää talon
kylmillään säilymisen.
Neljäs vaihe on modernismi 1960-1980, jolloin perinteet heitettiin romukoppaan. Tyyliin kuului
matalat, leveärunkoiset ja loivakattoiset tai jopa tasakattoiset rakennukset uutena
julkisivumateriaalina tiili. Ikkunapinnat olivat isot halvan energian ansiosta. Rakennuksiin tuli
vesi- ja viemäriliitännät sekä saunat. Tärkeää oli suora yhteys asunnosta samalla korkeustasolla
olevalle pihalle. Seiniin ja kattoihin käytettiin moniaineisia ns. sandwich-rakenteita. Uudet
rakentamistavat johtivat nykyisin todettuihin kosteusvaurioihin, mikä useimmiten johtuu liian
matalasta perustamisesta ja vedeneristyksen puutteesta. Betoni ei ole vedenpitävä rakenne,
opittiin myöhemmin.
Viides vaihe, jälkimodernismi ja ”jälkiromantiikka” 1980 –2000… syntyi vastateesinä
modernismin ideologialle, joka hylkäsi perinteet, ekologian ja säästäväisyyden ja edusti
puhtaimmillaan 60-luvun optimismia ja tuhlailevaa elämäntapaa. Rakennukset muuttuivat
vähitellen korkeammiksi ja jyrkkäkattoisemmiksi ja viime vuosikymmenenä myös energian
säästöön, materiaalien ekologisuuteen ja rakenteiden toimivuuteen on kiinnitetty enemmän
huomiota. Teknisistä virheistä on otettu opiksi. Uusliberalismin mahtaileva elämänasenne
kuitenkin näkyy rakennusten suurentumisena ja koristeellisuuden lisääntymisenä, mikä ajoittain
johtaa mauttomuuksiin ja liialliseen kirjavuuteen.
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Kaikki nämä vaiheet ovat historiallisesti tärkeitä ja kunkin aikakauden rakennuksia tulee korjata
ajan tyylin mukaisesti.
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TUKEA RAKENNUSTEN KORJAUKSEEN
Ympäristöministeriön korjausavustukset
Avustukset on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän
ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen sekä säilyttämisen edellyttämiin
selvityksiin. Avustukset koskevat lähinnä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten
ulkopuolisia kunnostuksia sekä myös merkittävään maisema-alueeseen sisältyvän rakennetun
ympäristön hoitoa ja kunnostuksia. Avustuksista päättää Lapin ympäristökeskus ja hakuaika on
vuosittain syyskuun loppuun saakka.
Museoviraston entistämisavustukset
Avustukset on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden konservointiin,
kunnostamiseen (ei perusparannukseen) tai historiallisen asun palauttamiseen. Ehtoina tuen
myöntämiselle on, että rakennuksen tai alueen ominaisluonne ja historiallisuus säilyy (vain
pienet muutokset sallitaan), rakennuksen käyttö sopeutetaan oleviin tiloihin ja työ tehdään
perinteisin menetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin sekä alkuperäisin tai niitä vastaavin
materiaalein. Hakuaika on vuosittain syyskuun loppuun saakka.
Opetusministeriön seurantalojen korjausavustukset
Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille yhdistyksille tai muille oikeustoimikelpoisille
yhteisöille (säätiö, osuuskunta tms.) kansalaistoimintaan tarkoitettujen seurantalojen
korjaamiseen.
Valtion ja kunnan korjausavustukset
Omistusasuntojen parantamiseen voi hakea tukea valtion asuntorahastolta. Esimerkiksi
kunnostamislainalle on mahdollista hakea korkotukea. Kuntalta voi hakea korjausavustuksia
vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaustöihin, terveyshaittojen poistamiseen ja
asuinrakennusten kuntoarvioihin. Uusia avustuskohteita ovat tilojen käyttötarkoituksen
muuttaminen palvelutiloiksi ja nuorten asuntojen omatoiminen korjaustoiminta.
PERUSKORJAUKSEN JA PUURAKENTAMISEN OPPAITA
KORJAUSKORTISTO
Museovirasto
1. Yleiskortti
2. Lämmöneristyksen parantaminen
3. Ulkolaudoituksen korjaus
4. Huopakaton korjaus
5. Peltikaton korjaus
6. Tiilikaton korjaus
7. Peltikaton maalaus
8. Ikkunoiden korjaus
9. Ovien korjaus
10. Kuistin korjaus
11. Kosteiden tilojen rakentaminen
12. Keittomaali
13. Öljymaali
14. Tulisijat
15. Puukaupunkien pihat ja aidat
16. Hirsitalon rungon korjaus
17. Hirsirakennusten siirto
18. Pinkopahvi
19. Pärekatto
20. Tapettien historiaa

PUUTALON KORJAUS
Eino Niskala 1993
TALOTOHTORI
Panu Kaila 1999
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23. Kalkkimaali

III UUDISRAKENTAMINEN

RAKENNUSPAIKKA JA
PIHAPIIRI

ERITYISALUEILLE
RAKENTAMINEN

RAKENTAMISTAPA
VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO

LOMA-ASUNNOT JA
MATKAILURAKENTAMINEN

TUOTANTORAKENNUKSET
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RAKENNUSLUPAMENETTELYN ERI VAIHTOEHDOT YLEISKAAVOITETULLA
ALUEELLA
Ranta-alue
Alueella saa rakentaa kaavassa rakentamiseen merkityille alueille suoraan kunnan myöntämällä
rakennusluvalla. Jos halutaan rakentaa enemmän ja muualle kun A, AT, AM, ARM, RM tai RAalueille, tulee hakea poikkeamislupaa, jonka voi ranta-alueelle myöntää vain paikallinen
ympäristökeskus. Koska yleiskaavassa rakennusoikeus on jaettu kantatilaselvityksen perusteella
tasapuolisesti, poikkeamiseen tarvitaan erityisiä perusteita tai yleiskaavan muuttamista. Rantaasumiseen varatuilla alueilla, milloin haetun rakennuspaikan sijainti ei ole yleiskaavan
mukainen, tarvitaan poikkeamispäätös, jossa toimivaltainen viranomainen on kunta.
Ranta-alueen rajaus näkyy erillisessä mitoitus- ja rakennusoikeuslaskennan liitekartassa.
Ranta-alueen ulkopuolella
Asuinrakennuksen tai loma-asunnon rakentamislupa voidaan myöntää suoraan kunnassa
yleiskaavassa rakentamiseen osoitetuille alueille sekä kunnan poikkeamispäätöksellä M tai MTalueelle.
Maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarvittavia rakennuksia voidaan sijoittaa kunnan
myöntämällä rakennusluvalla M ja MT alueille.
Maisemallisesti arvokkaille peltoalueille MA-1 ja MA-2 tai ympäristöarvoja omaaville MY ja
MU-alueille asuntorakentaminen on kielletty.
MA-1 alueille voidaan rakentaa maatalouden harjoittamiseen liittyviä rakennuksia ja
rakennelmia muttei maatalouden suuryksikköä siihen liittyvine huoltotiloineen. Maatalouden
suuryksikkö tarvitsee aina suunnittelutarveratkaisun ja ympäristöluvan ja ne on sijoitettava MT
tai M-alueille.
Arvokkaimmalle ma-2 alueelle ei saa rakentaa käytännössä juuri mitään. Olevia latoja voidaan
ylläpitää ja uusia, vähäisiä varastorakennuksia voidaan rakentaa, mutta ne eivät saa aiheuttaa
maisemallista haittaa.
RAKENNUSPAIKKA
Rakennuspaikan valinta
Yleiskaavassa on esitetty ohjeelliset rakennuspaikat. Ne on pyritty sijoittamaan maiseman
kannalta sopivimpiin paikkoihin. Koska yleiskaava tehdään mittakaavassa 1:10 000 ja tehdyt
selvitykset rantojen tulvan ja sortumavaran osalta antavat vain likimääräisen tarkkuuden,
rakennuksen ja tontin paikka maastossa katsotaan tarkemmin rakentamislupahakemuksen
yhteydessä. Lähes kaikki tilat ulottuvat kapeina sarkoina rannasta sisämaahan päin satoja
metrejä. Näin ollen lähes jokaiselle tilalle, jolle on osoitettu rakennusoikeutta rannan tuntumaan,
löytyy varmasti turvallinen rakennuspaikka tarvittaessa myös etäämpänä rannasta.
Seuraavassa kaavamääräykset, jotka koskevat rannalle tulevia uusia lomarakennusten paikkoja.
Lisäksi etäisyyttä ja selvitystarvetta koskevat yleiset määräykset koskevat kaikkea rakentamista.
28.60

ALIN RAKENTAMISKORKEUS
Rakennuksen kosteudelle alttiiden rakenteiden tulee olla vähintään 1 metri
korkeammalla, kuin korkein havaittu tulvakorkeus. Rakentamisaluetta ei saa
pengertää enemmän kuin normaali perustamistapa vaatii.

5. Tulvavahingolle ja kosteudelle alttiiden rakenneosien tulee olla vähintään kaavakartassa
määrätyn alimman rakentamiskorkeuden tasolla, mikäli kaavan hyväksymisen jälkeen
valmistuvat selvitykset eivät muuta osoita, taikka rakennusluvan myöntävä viranomainen ei
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olosuhteista johtuen vaadi rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle. Rakentamisaluetta ei saa
pengertää enempää kuin normaali perustamistapa vaatii.
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RA

RA-1

RA-2

RA-3

LOMA-ASUNTOALUE
Rantaosuudella ei ole sortuma- tai eroosioriskiä. Maaperäsuhteet selvitetään
normaalin rakennuskäytännön mukaisesti.
LOMA-ASUNTOALUE
Rannan sortuma- ja eroosioriski on pieni. Rannan tuntumaan rakennettaessa on
suositeltavaa tehdä maaperä- ja liukusortumaselvitys
LOMA-ASUNTOALUE
Rannan sortuma- ja eroosioriski on olemassa. Rakentaminen rannan tuntumassa
edellyttää rantaluiskan maaperäolosuhteiden, liukusortuma- ja eroosioriskin
selvittämistä.
LOMA-ASUNTOALUE
Rannan sortuma- ja eroosioriski on ilmeinen. Rakentaminen rannan tuntumassa
edellyttää rantaluiskan uudelleen muotoilua tai tukemista maaperäselvitysten ja
geoteknisten suunnitelmien mukaisesti, jotka perustuvat maaperä- ja
liukusortumaselvityksiin.

Yleiskaavamääräyksiä.
8. Loma-asunto ja talousrakennukset on sijoitettava vähintään 25 metrin ja sauna 15 metrin
etäisyydelle rannasta. Rakennusten tarkka sijainti maastossa ratkaistaan rakennuslupamenettelyn
yhteydessä.
15. Rantavyöhykkeelle rakennettaessa ja rakennuspaikkaa ratkaistaessa on erityisesti selvitettävä
ja otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole sortuman tai vyörymän vaaraa.

Tervolalainen insinööritoimisto Pohjan suunnittelu Ky on tehnyt rakennettavuusselvityksen
Kemijoen rannoista. Selvityksessä määritettiin rannat törmärannoiksi, jyrkiksi rinteiksi, loivaksi
rinteeksi ja matalaksi rannaksi. Rantatörmän korkeus vaihtelee 1-10 metriin. Kaikilla yllä
mainituilla rantatyypeillä, jos ei tehdä erillistä selvitystä, asuinrakennukset tulee sijoittaa
vähintään törmän juuresta ajatellun kaltevuustason 1:3 ulkopuolelle ja eroosion vuoksi vähintään
20 m etäisyydelle tulvavesirajasta.
Lisäksi on tehty riskiluokitus rantojen vakaudesta, sortuma- ja eroosioriskistä. Luokitus ei ole
ehdoton ja yhden jakson sisällä voi esiintyä riskiluokaltaan lievempiä rantakohtia.
Jokiyhtiö on verhonnut asuinrantoja kiveämällä rantaa vesirajasta ylöspäin. Rantaluiskan
verhoilu estää yleensä eroosion normaalin vesikorkeuden tuntumassa , mutta ei aina välttämättä
tulvaveden aikaista eroosiota ylempänä rantaluiskassa. Verhoilu ei myöskään yleensä anna
suojaa törmärannan tai jyrkän rinnerannan liukusortumaa vastaan.
RA-3 alueilla, missä ranta on riskialttein, tontille on tehtävä maaperä- ja liukusortumaselvitys,
mikäli asuinrakennus tai muu taloudellisesti merkittävä rakennelma sijoittuisi normaaliveden
vesirajasta / rannan vesipohjasta ajatellun kaltevuustason 1:5 sisäpuolelle ja lähemmäs kuin 20
m etäisyydelle tulvarajasta.
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RA-2 ja RA-1 alueilla vastaava selvitys on tehtävä, mikäli arvokas rakennus tai rakennelma
sijoittuu normaaliveden vesirajasta / rannan vesipohjasta ajatellun kaltevuustason 1:3
sisäpuolelle ja lähemmäs kuin 20 m etäisyydelle tulvarajasta.
Tämä sääntö yhdessä kaavamääräyksen rakentamisetäisyyksien kanssa kattanee useimmat
tapaukset, ongelmia ja selvitystarpeita on vähän.
Jyrkillä, yli 5 m korkeilla ja riskialttiilla rannoilla selvitystarve voi ulottua jopa 60 m etäisyydelle
rannasta.

10m

1:3

5m

1:5

0
vesiraja

10

15
sauna

20

25
asunto

30m

PIHAPIIRI
Vaikka perinteisesti monet pihapiirit sijaitsevat keskellä aukeaa peltoa, ei uusia rakennuksia
tulisi sijoittaa pelloille. Vanhat pihapiirit ovat sijoittuneet maisemallisesti parhaimmille paikoille
ja niiden paikat ovat vakiintuneet vuosisatojen aikana. Vielä avoimet peltomaisemat ovat tärkeä
osa arvokasta kulttuurimaisemaa ja uudet rakennusryhmät olisivat ”ylimääräisen” näköisiä.
Kemijoen rantaviljelykset ovat arvokkaita maisema-alueita ja huolimattomasti sijoitetut
rakennukset pilaisivat maisemaa.
Rakennusten sijoittelu
Asuinrakennuksen paikka tontilla riippuu tontin sijainnista ja ilmansuunnista. Rakennusten
suojaaman pihan tulisi suuntautua lämpimään ilmansuuntaan etelään tai länteen. Myös pihalta ja
rakennuksista avautuvat näkymät kannattaa ottaa huomioon.
Avoimilla kulttuurimaisema-alueilla rakennusten sijoittelussa on ensisijaisesti mietittävä
ympäristöön sopiminen. Kaikkein arvokkaimmilla alueilla lisärakentamista voidaan sijoittaa joko
olemassa olevaan pihapiiriin tai sopivaan metsäsaarekkeeseen.
Rakennuspaikan tulisi olla sellainen, että maanpinnan taso voitaisiin säilyttää ennallaan, jolloin
rakennukset istuvat maisemaan luontevammin.
Pihapiiri
Väljään maalaisympäristöön kannattaa rakennuksetkin sijoittaa väljästi. Perinteisestikin
rakennukset on sijoitettu pihapiirin ympärille. Pihapiiristä ja asuinrakennuksen ikkunoista tulisi
olla vapaata näköalaa luontoon ja laajempaan maisemaan ja suoraa näkymää naapurin ikkunaan
tulisi välttää. Sisäänkäynti taloon on pihan kautta, ei suoraan tieltä.
Kyläalueille voidaan rakentaa asuinrakennuksia ja loma-asuntoja vähintään 3000m2 tonteille.
Osa tontista voi ulottua kaavassa osoitetulle peltoalueelle, mutta se osa tulee hoitaa
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kaavamääräyksen mukaan avoimena viljelymaana, esim. perunapeltona tai lemmikkieläinten
hakamaana. Asuinrakennusten tonteille voi rakentaa enintään 300 k-m2 asunnon ja lisäksi talous, varasto- ja työtilarakennuksia. Maaseudulla on suositeltava perinteinen rakennusten
sijoittelutapa umpipihan muotoon, missä käynti rakennuksiin on sisäpihan puolelta. Autotalli
tulisi sijoittaa isomman, ikkunallisen varasto- tai työtilarakennuksen osaksi, jolloin uusi
rakentaminen muistuttaa enemmän perinteisiä pihapiirejä. Pienyrittäjyys, käsityöt ja
etätyöskentely vaatii pienehköjä työhuoneita tai verstaita, jotka on suositeltavaa sijoittaa
erilliseen piharakennukseen, mikä suo paremmin työskentelyrauhan ja asiakkaiden vierailut kuin
asunnossa työskentely. Tällaiseen rakennukseen voidaan myös luontevasti sijoittaa isompi
saunaosasto, kodinhoitohuone ja pieni sivuasunto. Melualueella oleviin pihapiireihin
rakennettaessa talousrakennukset tulee sijoittaa niin, että ne suojaavat oleskelupihaa melulta.
Melualueita koskee oma AT-1 kaavamerkintä, jonka mukaan tällaisille kyläalueille ei saa
perustaa uusia asuinpaikkoja.
Loma-asuntojen rakennusoikeus on 120 k-m2, josta 70 % eli noin 85 m2 voidaan sijoittaa
asuntoon ja loput talous- ja varastorakennuksiin. Rakennusten on oltava tyyliltään talomaisia,
esim. pieniä torppia tai kesäpirttejä riippuen ympäristön rakennuskannan tyylistä ja iästä.
Tarvittavat varastot ja autotallit tulee rakentaa erilleen päärakennuksesta pihapiirin muotoon.
Saunan sijoittamista erilliseen piharakennukseen kannattaa harkita, koska silloin saunan
perinteinen merkitys korostuu ja kaikki saunaan liittyvät tilat saadaan ikkunallisiksi ja
väljemmiksi. Myös jätehuoltomääräysten mukaiselle jätteiden lajittelulle tarvitaan omat tilansa.
Toimintojen jakaminen useampaan rakennukseen helpottaa myös rakennusten suunnittelua, sillä
pitkässä rakennusmassassa on tilojen sijoittelua vaikea saada toimivaksi ja julkisivua
maalaismaisemaan sopivaksi.

Pihalle tulee suunnitella alueet eri toiminnoille, jotta
pihasta tulisi toimiva. Pihan ja rakennuksen tilojen tulisi
olla yhteydessä toisiinsa. Maaseudulla talon sisäänkäynti
on aina ollut pihan puolella ja ympäröivään maisemaan
näkyvät julkisivut ovat ovettomia.
Etupiha on rakennuspaikan julkisin osa. Siihen sijoittuvat
sisääntuloväylät. Etupihan kasvillisuudella suojataan ja
rajataan yksityistä aluetta.
Oleskelupiha sijaitsee lähellä rakennusta, aurinkoisella ja
katseilta suojaisassa paikassa. Paikka voi olla avoin terassi,
lasitettu kuisti tai –veranta. Talon oleskelutiloista tulisi olla
suora yhteys pihalle. Tilan käyttökelpoisuutta lisää sujuva
yhteys
keittiöön,
jolloin
ruokailu
ja
osa
ruuanvalmistuksesta on helppo siirtää ulos.
Lasten leikkipaikka sijoitetaan mahdollisimman kauas
ajoteistä ja muista liikennealueista. Alueelle on hyvä olla
näköyhteys oleskelupihalta ja asunnon sisätiloista.
Hyötypuutarha sijoitetaan aurinkoiseen, lämpimään
paikkaan ja maaperän tulisi olla mahdollisimman hyvä.
Monia hyötykasveja voidaan käyttää myös koristekasvien
tapaan (esimerkiksi marjapensaat, raparperi).
Huoltopihalla
sijaitsevat
roskien
säilytysja
tomutuspaikat. Pyykinkuivaus tulisi mahdollisuuksien
mukaan sijoittaa erilleen.

Pihaoppaita:
LUONNONKASVIT PUUTARHASSA
Pentti Alanko 1996
KOTIPIHAN KUKKANIITTY
Maa- ja kotitalousnaisten keskus 1996
PALAVA RAKKAUS JA SÄRKYNYT SYDÄN SEKÄ
MUUT PERINTEISET KORISTEKASVIT
Pentti Alanko – Pirkko Kahila 1992
METSÄKUKKIA
LUONNONKASVIT PUUTARHASSA
Metsälehti Kustannus Viherympäristöliitto ry 1996
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ERITYISALUEILLE RAKENTAMINEN
Pientalorakentaminen
Kyläalueille rakentaminen
AT KYLÄALUE.

Alueelle saa rakentaa pientaloja ja loma-asuntoja kyläkuvan ja maiseman kannalta sopiville paikoille.
Kunkin asuntoyksikön rakennusoikeus A, AT ja AT-1 alueilla on 300 k-m2. Lisäksi rakennuspaikalla voi
olla talous- ja varastorakennuksia enintään 10 % tontin pinta-alasta.
Asunnon rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m2.

Olemassa olevaa pihapiiriä täydennetään niin, että muodostuu suorakaiteen muotoinen, yhdeltä
sivulta avoin pihapiiri. Uusi rakennus voi myös korvata käytöstä poistuneen, mahdollisesti
huonokuntoisen talousrakennuksen. Uudisrakennukset tulisi sijoittaa muodostuneeseen
rakenteeseen niin, etteivät ne oleellisesti poikkea olemassa olevasta rakennuskannasta.
Melualueelle rakentaminen
AT-1 KYLÄALUE, JONNE EI SAA MUODOSTAA UUSIA RAKENNUSPAIKKOJA.

Melualueelle sijoittuva kyläalue, jossa olemassa olevia pihapiirejä voidaan ylläpitää
täydennysrakentaa. Uudisrakennukset on sijoiteltava niin, että ne suojaavat pihaa liikennemelulta.

Melualueille ei ole osoitettu
täydentää kaavan sallimissa
mahdollisesti huonokuntoisen
Uudet rakennukset eivät saa
rakennukset.

Perinteinen pihapiiri.
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ja

uusia rakennuspaikkoja. Olemassa olevia pihapiirejä voidaan
rajoissa. Uusi rakennus voi korvata käytöstä poistuneen,
talousrakennuksen tai se voi toimia piha-alueen melusuojana.
olla kooltaan merkittävästi isompia kuin paikalla jo olevat

Rakentaminen arvokkaalle kulttuuriympäristöalueille
sk-2, VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIYMPÄRISTÖ, KYLÄALUE.
Alueen kyläkuvalliset ominaispiirteet, asutusryhmien, peltojen ja raittien muodostama kulttuuriympäristö
tulee säilyttää. Rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevaan kulttuuriympäristöön siten, että kylän
perinteinen rakenne säilyy.
Alueen hoitamisesta ja ympäristön kunnostamisesta on laadittava tarkemmat toimenpide- ja
maisemanhoitosuunnitelmat viimeistään silloin, jos alueen peltoviljely lopetetaan. Alueelle ei saa
sijoittaa suuria, maisemakuvaa häiritseviä maatalouden talous-, huolto- tai varastorakennuksia.
Pihapiirien täydennysrakentamisessa tehtävät korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä siten, että rakennusten
ja kylämiljöön luonne säilyy tai paranee.
ma-1, VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ MAISEMA-ALUE JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ.
Alueen maisemalliset ja ympäristölliset ominaispiirteet: peltojen yli avautuvat jokinäkymät ja
ympäristöstä erottuvat puustoiset vaarametsät tulee säilyttää. Rakentaminen ja ympäristönhoito tulee
sopeuttaa alueen maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.
ma-2, MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ MAISEMA-ALUE JA KULTTURIYMPÄRISTÖ.
Alueen maisemalliset ominaispiirteet ja luonnon erityiskohteet tulee säilyttää. Ympäristön hoidossa on
edistettävä luonnon erityispiirteiden ja –kohteiden säilymistä. Rakentaminen tulee sopeuttaa alueen
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Nykyisin kehitetään erilaisia perinnetalomalleja
valmistaloille.
2001
asuntomessukohde
Kotikartano, Kastelli-talot
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RAKENTAMISTAPA
Peltoaukeille ja niiden reunamille sijoittuvat uudisrakennukset tulee rakentaa hahmoltaan
maaseutumaisen ryhdikkäiksi. Mikäli rakennetaan vuoraamaton hirsirakennus, tulee se toteuttaa
lyhytnurkkasalvoksella ja höylä- tai veistetystä hirrestä. Aukeille alueille ei tule rakentaa
pyöröhirsi rakennusta, jossa on pitkänurkka salvosrakenne. Koska uudisrakennusten piha-alueilla
ei ole olemassa olevaa kasvillisuutta, on uuden rakennusryhmän itsessään muodostettava
avoimeen maisemaan sopeutuva kokonaisuus. Piharakennukset tulee suunnitella niin, ettei niiden
koko kasva lähelle asuinrakennusten kokoa.
Muoto
Päärakennus on korkea ja komea. Rakennuksissa on ollut yleensä ullakkokerros. Matala ja
syvärunkoinen rakennus poikkeaa olemukseltaan liikaa perinteisestä ympäristöstä. Kapea runko
tekee rakennuksen sisätilat valoisammaksi, kun talon keskelle ei jää ikkunattomia tiloja.
Lattian voi nostaa selvästi irti maasta (rossipohja)
Huonekorkeus suurempi (vähentää ilmanvaihdon tarvetta)
Ullakkokerros (varastona, myöhemmin mahd. asuintiloiksi)
Kattokaltevuus 1:1 – 1:2
Hirsipientalo
kaupunkiin,
kilpailu
Oulun
arkkit.
osastolla
2001,
voittajaehdotus Marko Pulli .
Tyypillisen
perinteisen
rakennuksen piirteitä eli
mittasuhteita, materiaaleja,
värejä ja aukotusta voi
soveltaa
myös
uudisrakentamisessa. (Eija
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Materiaalit ja värit
Julkisivujen päämateriaalina tulisi olla puu. Puuverhous soveltuu parhaiten maalaismaisemaan.
Myös höylähirsirakennukset ovat mahdollisia. Lautaverhousta voidaan elävöittää harkiten
vaihtamalla verhouslautojen suuntaa, leveyttä, profiilia, pintakäsittelyä tai väriä; lopputuloksen
on kuitenkin oltava harmoninen. Samasta syystä on hyvä välttää rakennusosien (esim.
ikkunoiden) voimakasta koristelua varsinkin avoimessa maisemassa. Sisäänkäyntikuisti on
perinteisesti ollut se rakennusosa, johon on käytetty koristeaiheita muuta rakennusta enemmän.
Julkisivun väriksi puna- tai keltamulta taitetulla valkoisella korostettuna on varma valinta. Toki
muutkin vaaleat, lämpimät sävyt sopivat Kemijokivarren maalaismaisemiin. Puhtaita ja kylmiä
perusvärejä (esim. valkoinen, sininen) tulee välttää. Aina tulee sovittaa värit ympäristöön ja
naapurustoon sopiviksi.
Kattomateriaaleista sopivia ovat huopa, tiili ja pelti. Katon värin tulee olla hillitty, tumman
harmaa, ruskea tai lämmin punainen. Katteen väri on hyvä sovittaa olevan naapuruston
asuinrakennusten katteen väreihin.

Asunto on suositeltavaa rakentaa kellarillisena, kuutiomaisena massana, joka on
lämpötaloudellisesti
edullinen.
Ekologisessa
rakennuksessa
voi
olla
erilaisia
lämpövyöhykkeitä edeten ytimen sydänmuurista lämpimiin oleskelutiloihin +20c, viileisiin
makuutiloihin +17c ja vaihettumisvyöhykkeen varasto- ja talvipuutarhatiloihin +10c.
EKOLOGISEN RAKENTAMISEN PERIAATTEITA:
Käytetään kestäviä, perinteisiä rakennusmateriaaleja ja yksinkertaista (yksiaineista) ja
selkeää rakennustapaa. Yksiaineisuus = esim. puutuotteet: hirsi, lauta, paperi, selluvilla,
(heinä, turve) ja kivituotteet: tiili, harkko, luonnonkivi, hiekka, lecasora, kivilaatat, (lasi)
Taloudellisuus saavutetaan kuutiomaisella rakennusmassalla ja tehokkailla
pohjaratkaisuilla.
Pienet ikkuna-aukot ja niiden sijoittelu ilmansuuntia hyödyntäen säästää energiaa.
Rakennus voidaan jättää kylmilleen vesipistettä lukuun ottamatta.
Rakentamisessa käytetään mahdollisimman paljon paikallisia tai lähiseudun materiaaleja.
Energian / lämmönlähteenä paikallista energiaa joko passiivisesti tai aktiivisesti
hyödyntäen: maalämpö, aurinkolämpö ja -sähkö, tuulivoima, puu.

VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO
Yleiskaavamääräyksiä:
10.Jätevedet on käsiteltävä siten kuin valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla määrää.
Jätevesien käsittelystä ja vesihuollosta on esitettävä erillinen suunnitelma rakennusluvan yhteydessä. Vesihuoltolain
6 §:n mukaisella vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vesihuolto ja jätevesien käsittely ratkaistaan rakennusluvan
yhteydessä. Kaikki jätevedet tulee puhdistaa ja puhdistuksen jälkeinen maaperäimeytys on sallittu vain, mikäli
maaperä on siihen soveltuvaa. Imeytyskentän etäisyys rannasta on oltava asunto- ja matkailupalvelualueilla
vähintään 30 m ja loma-asuntoalueilla vähintään 20 m.

pv-1 VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE.
Alueella rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18§ sekä ympäristönsuojelulain 1
luvun 7-8 §:t. Käymälä-, jäte ja pesuvesien käsittely ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Rakennuslautakunnan
on pyydettävä asiasta alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.

Suurimmalla osalla osayleiskaava-aluetta ei ole yleistä viemäröintiä. Haja- ja loma-asutuksen
vähäisetkin jätevedet saattavat riittämättömästi käsiteltynä aiheuttaa haitallisia muutoksia
vesistöissä ja pohjavesissä. Kaavamääräyksillä ohjataan jätevesien käsittelyä. Alueella on myös
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vedenhankinnalle
tärkeitä
ympäristökeskuksen lausunto.

Vähäisten sauna- ja
pesuvesien
imeytyskaivo
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pohjavesialueita,

joillee

rakentamisesta

tulee

pyytää

LOMA-ASUNNOT JA MATKAILURAKENTAMINEN
RA LOMA-ASUNTOALUE
Yleiskaavamääräys:
7. kunkin loma-asuntoyksikön rakennusoikeus on 120 k-m2.Rakennuspaikalle voidaan rakentaa enintään kolme
erillistä rakennusta; loma-asunto, sauna ja varastorakennus. Loma-asunto saa olla kooltaan enintään 70 %
rakennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta. Loma-asunnon tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m2 ja
rantaan sijoittuvalla rakennuspaikalla tulee olla vähintään 50 m yhtenäistä rantaviivaa.
8. Loma-asunto ja talousrakennukset on sijoitettava vähintään 25 metrin ja sauna 15 metrin etäisyydelle rannasta.
Rakennusten tarkka sijainti maastossa ratkaistaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Loma-asuntojen sijoittelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin vakituisten asuntojenkin
suhteen. Erityisesti avoimille paikoille sijoittuvat loma-asunnot on pyrittävä tekemään
talomaisiksi, jotta ne sopeutuvat kylämaisemaan.
Loma-asuntorakentaminen metsäisille rannoille ja kyläalueelle
RA, RA-1, RA-2, RA-3 Loma-asuntoalue.
Jokivarressa on paikkoja, joissa rannat ovat sortuma-alttiita. Alueet on luokiteltu
sortumisherkkyydeltään ja selvitystasoltaan neljään luokkaan. Näillä alueilla on tehtävä
tarkemmat maaperäselvitykset ja rakennusten etäisyys rannasta on oltava muita alueita suurempi.
(ks rakennuspaikan valinta s. 17-18 )
Metsän sisällä voidaan pihapiiri muodostaa periaatteessa vapaammin kuin aukeilla alueilla.
Olemassa oleva puusto rajaa pihaa siellä, missä rakennuksia ei ole. Rakennuksia sijoittaessa
tulee olemassa olevat rakennukset ja lähinaapurit kuitenkin ottaa huomioon, niin ettei oleellisesti
poiketa olemassa olevan ympäristön rakenteesta. Piha-alueen ympärille tulee jättää
mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa suojaamaan oleskelu- ja leikkialueita.
Olemassa oleva puusto tekee uudesta pihapiiristä myös valmiimman näköisen, niin että se
sopeutuu nopeammin ympäröivään maisemaan.
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Rakennusten väritys sovitetaan ympäristöönsä. Metsäisellä alueella se tarkoittaa, että on
mieluiten käytettävä tummia värisävyjä.

Metsiin sijoittuvien uusien loma-asuntojen tulee olla värisävyltään
tummia. Pihapiiriä muodostamassa tulee kuitenkin olla useampi kuin
yksi rakennus. (Kajaanin asuntomessukohde Woodfine, RakennusPartner Oy)

Kulttuurimaisemaan sijoittuva loma-asutus tulee rakentaa vakinaisen
asunnon tyyliin, tässä jälleenrakennuskauden ympäristöön sopivia
mökkimalleja.
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RM MATKAILUPALVELUJEN ALUE
Alueen rakennusoikeus on osoitettu kullekin tilalle erikseen. Alue on tarkoitettu matkailu-,
maatilamatkailu-, loma- tai leirintäalueeksi. Alueelle voidaan rakentaa myös kalastusta,
metsästystä ja retkeilöyä palvelevia tiloja. Rakennuslupahakemuksessa on esitettävä koko aluetta
koskeva rakentamis- ja käyttösuunnitelma sekä vesihuolto- ja ympäristönhoitosuunnitelmat.
Maatilamatkailu
Olemassa oleville kyläalueille osoitetut maatilamatkailutoiminnot suunnitellaan niin, että ne
täydentävät olevaa rakennetta ja ottavat huomioon ympäröivät rakennukset. Ohjeet löytyvät
kohdasta kulttuuriympäristöön rakentaminen.
Uudet alueet, jotka eivät sijaitse kyläalueen läheisyydessä tai avoimessa, arvokkaaseen
kulttuuriympäristöön liittyvässä maastossa, voidaan toteuttaa modernilla tavalla. Silloinkin on
huomioitava alueen erityispiirteiden tuomat vaatimukset.
Maatilamatkailuun liittyviä ohjelmapalveluja ovat mm. jokikalastus, marjastus, ratsastus, poroja moottorikelkkasafarit sekä perinnekäsityökurssit, jotka vaativat pihapiiriin omat varasto- ja
toimintatilansa.
Räinän leipomo-kahvila
Ossauskoskella sijaitseva Räinän leipomo-kahvilan yhteydessä on matkailupalvelujen
laajentamisaluetta valtatien molemmin puolin. Alueelle voidaan sijoittaa esim. majoitus- ja
ohjelmapalvelutiloja.
Muinaisrakentaminen
Matkailun vetovoimatekijä Tervolassa on runsaat, kiinteät muinaisjäännökset. Ossauskosken
rannoilla olevat kohteet sijaitsevat osana kulttuuriympäristöä ja niitä voidaan helpoiten
hyödyntää matkailun kehittämisessä rekonstruoimalla kivikauden asumuksia lähellä olevalle
maisemavaurioalueelle matkailumajoitus ym. tiloiksi. Ossauskosken yläpuolinen laaja
jokinäkymä muistuttaa kivikauden aikana ollutta jokisuistomaisemaa.
Törmävaaran alue on niin arvokas, että sen kohteet tulee museoida. ja pieni osa rekonstruoida.
Mahdolliset matkailupalvelut tulee sijoittaa suojelualueen viereen kylän keskustaan tai
Törmävaaran itärinteelle. Täällä muinaishistoria-aiheeseen voitaisiin liittää muut eräharrastukset
kuten metsästys, marjastus ja järvikalastus sekä muinaiseen elämänmuotoon liittyneet
käsityökurssit.
Kunnan muinaishistoria on niin merkittävä, että siitä voidaan kehittää kunnan matkailun
pääteema, jota toteutetaan nykyaikaan sovellettuna myös keskustan matkailualueilla ja
opastuskeskuksessa sekä valtatien varteen rakennettavilla mainossymboleilla.

Modernia
hirsirakentamista Yli-Iin
Kierikin
muinaismuistoalueella.
Suunnittelu
Reijo
Jallinoja.
Toteutus
Vaaran
Aihki-talot
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TUOTANTORAKENNUKSET
MAATALOUSTUOTANTO
Maatalouskulttuurin muutos on tuonut mukanaan uudentyyppiset tuotantorakennukset. Myös
näiden suunnittelussa tulee ottaa vanha rakennuskanta ja -perinne huomioon. Viime vuosina on
arkkitehtuurikilpailuilla tehty tuotekehittelyä uudentyyppisistä ja vanhaan rakennustekniikkaan
pohjautuvista maaseudun tuotantorakennuksista.
Maatalouden suuryksiköt ovat kooltaan niin suuria, etteivät ne sovi perinneympäristöön tai
lähelle jokea. Suuryksiköt onkin sijoitettava tilan etäisimpään kolkkaan, peltojen ja metsän
reunaan. Usean tilan suuryksiköt voidaan tarvittaessa sijoittaa rinnakkain, jolloin liikenneväylien
rakentamisessa säästetään ja yhteinen huoltoliikenne on mahdollista.
Rakennusmateriaaliksi suositellaan teräselementtejä tai harkkomuurausta. Pihattoihin ja
suojakatoksiin suositellaan puuta. Sisustukseen valmistetaan esim. aita- ja seinäelementtejä
kierrätysmuovista. Julkisuvun värien tulee olla maastoon sopivia tummaa sinistä tai
teräksenharmaata. Harkkorakenteet voidaan rapata värjäämättömällä laastilla.

TEOLLISUUSRAKENNUKSET
Teollisuusrakennukset sijoittuvat pääosin asemakaavoitettaville alueille. Asuntoalueen viereen
sijoittuvat teollisuusrakennukset suositellaan rakennettavaksi puusta. Teollisuusalueella voidaan
käyttää vaaleaa harkkoa tai teräselementtejä. Rakennusmateriaali riippuu yrityksen tuotannosta
ja imagosta. Toimintojen sijoittelussa tulisi huomioida laajenemissuunnat ja rakennuksilla
peitettävät näkymät. Myös aitojen rakentaminen on suositeltavaa.
Alueiden viihtyisyyteen ja järjestykseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tavaroiden
varastointi tulisi järjestää joko seinällisissä katoksissa tai umpipihalla. Piha-aluetta tulee jaotella
pysäköintiin, huoltoon ja asiakaspihaan.
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IV MAISEMANHOITO

KOIVU – SUUKOSKI
KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO

PEURA – OSSAUSKOSKI
MAISEMAVAURIOIDEN KORJAUS

LOUE – MATTINEN
PERINNEMAISEMA-ALUEIDEN
YLLÄPITO

TERVOLA – VAREJOKI
METSIEN JA RANTOJEN HOITO

PAAKKOLA – YLIPAAKKOLA
RANTOJEN KUNNOSTUS
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ms-2

SUOSITUS SUUNNITELTAVAKSI ALUEEKSI
Alueelle
suositellaan
laadittavaksi
yksityiskohtaisempi
maisemanhoitosuunnitelma, jossa on pyrittävä palauttamaan alueen luonnon
ominaispiirteet ja edistettävä elinympäristöjen monimuotoisuutta ja ekologista
tasapainoa. Alueelle voidaan rakentaa matkailua ja virkistystä palvelevia reittejä
ja rantautumispaikkoja.
Kemijokivarteen on rajattu kolme suuraluetta: Ossauskoski, Paakonniemi-Kaissaari
ja Paakkolan Tossava-Raatikanperä, joilla maisemaa tulisi voimalaitosrakentamisen
jäljiltä kunnostaa ja hoitaa paikan kauneus- ja virkistysarvojen kohentamiseksi.
Pakkolan ja Kaissaaren alueet ovat erityisen merkittäviä luontoarvoiltaan sekä
kulttuuri- ja perinnemaisemien kannalta. Alueilla voidaan kehittää vetovoimaisia
matkailu- ja virkistyspalveluja.
Ossauskosken ympäristön maisemointi ja kalaporras lisää alueen virkistysarvoa.
Tässä ohjeessa annettavilla yleispiirteisillä ohjeilla alueita ei voida kehittää, vaan
tarvitaan tarkemmat maisemanhoitosuunnitelmat.
Muita, pienempiä maisemoitavia kohteita ovat Ossauksen voimalaitosympäristöt ja
muuntamokentät, vanha soranottoalue Honkasenkankaalla, Mattisenperän raviradan
ympäristö ja keskustassa valtatien ympäristön ja Viian virkistysalueiden
kunnostaminen.
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KOIVU – SUUKOSKI - KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO

Koivun asemanseutu on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, jota koskee seuraava
kaavamääräys.
sk-1
VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA
RAKENNUSKOHDE
Valtakunnallisesti arvokas kylämiljöö, jonka eri aikakausilta oleva rakennuskanta on säilytettävä
alkuperäisessä asussaan. Pihapiirien täydennysrakentamisessa ja rakennuksissa tehtävät korjaus- ja
muutostyöt tulee tehdä siten, että rakennusten ja kylämiljöön luonne säilyy tai paranee. Alueen puistojen
ja hautausmaan ympäristön parantamisesta on laadittava tarkemmat istutus- ja hoitosuunnitelmat, joilla
on pyrittävä palauttamaan maiseman perinteinen ja puistojen historiallinen tyyli.

Koivun kylällä kulttuurimaiseman arvon säilyttämiseksi on oleellista rantapeltojen ja niiden yli
avautuvien jokinäkyminen säilyminen. Kylän keskipiste on rautatieaseman ympäristö. Alueella
sijaitsee mm. järjestötalo, Rauhanyhdistus ja Osuuskauppa Lapinmaan vanha kaupparakennus.
Radan varressa on kaksi pientä asuinrakennusta 50-luvun alusta. Koivu-Kaasilan talo on 20luvulta sekä Konttila, joka on rakennettu 1800-luvulla. Rautatieasemaan liittyviä rakennuksia
ovat junalähettäjän asunto, piharakennukset ja tiilinen vesitorni. Lisäksi alueella on pari
uudempaa, matalaa 70-80-luvun rakennusta.
Asema-alueen ja entisen kaupan ympäristön käsittävällä kehittämis- ja hoitosuunnitelmalla on
mahdollista luoda pieninkin keinoin viihtyisä kyläkeskus, jonka kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan kruunun asemarakennukset ja arvokas asemapuisto muodostavat. Aikanaan
asemapuistot ovat olleet hyvin tyylikkäästi istutettuja ja hoidettuja, mihin tilanteeseen tulisi
uudelleen pyrkiä. Tunnusomaisia asemamiljöille ovat sembramännyt tai lehtikuuset,
syreenipensaat ja laiturilla kesäkukkaruukut. Aseman eduslaituri tulisi tasoittaa ja sorastaa tai
kivetä. Puupenkit kuuluvat puiston ja laiturin kalustukseen. Nykyaikaa edustamaan voidaan
lisätä huvimaja ja puistovalaistus. Asemapuisto toimisi myös kyläläisten lähipuistona ja nuorison
kokoontumispaikkana.
Alueen rakennukset tulisi kunnostaa alkuperäiseen asuunsa ja pihapiirin uudisrakennusten tulisi
noudattaa saman aikakauden rakentamisperiaatteita. Uudisrakentaminen ei saa alistaa vanhaa
rakentamista, vaan sen tulisi olla mittakaavaltaan samaa tai pienempää kokoluokkaa. Eri
aikakausien kerrostumien tulisi näkyä sekä yksittäisissä rakennuksissa että koko alueella.
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PEURA-OSSAUSKOSKI - MAISEMAVAURIOIDEN KORJAUS
Alueiden maisemointi liittyy oleellisena osana alueen kalastuksen, matkailun ja virkistyskäytön
kehittämiseen. Kössönperän ja Peuran Lampelanperä ovat valtakunnallisesti merkittävää,
kulttuurihistoriallista ympäristöä ja sitä koskee ohjeet kulttuuriympäristön hoidosta ja
näkymäaukkojen säilyttämisestä maisemassa.
Maisemointitarvetta on osoitettu Honkasenkankaan soranottoalueelle, jonka korkea
rantatörmä ulottuu Kemijoen rantaan. Toinen maisemoitava alue on patopenkkojen
yläpuolinen ranta ja voimalaitoskentät sekä koskiuoman vesittäminen. Lisäksi vireillä on
kalaportaiden tai –hissien rakentaminen Kemijoen voimalaitoksiin.
Patopenkkojen, voimalaitoskentän ja koskiuoman maisemointi
Tällä alueella kaikki rannat on rakennettu patopenkoiksi, joita Kemijokiyhtiö hoitaa. Penkkoihin
ei saa kasvaa puita, joten maiseman suojaamiseksi tai rajaamiseksi haluttu puusto tai
puusaarekkeet istutetaan peltojen reunoille tai patopenkalla kulkevan tien laidalle harvahkoksi
puukujaksi. Samoin voimalaitoksen muuntamokenttä tulee pitää puustosta vapaana, mikä tekee
maisemaan ikävän aukon. Oleellista onkin tällä kohdalla Lampelanperälle johtavan tievarren
istuttaminen esim.koivukujiksi, mikä pehmentää maisemaa tieltä katsottaessa. Linjojen kohdalla
voi olla matalampia pensasryhmiä esim. orapihlajasta ja pihjaja-angervosta.
Koskiuoman entisöinti pohjapatoineen ja pienine saarineen sekä mahdollinen kalaporras vaatii
erilliset, tarkat maisemointisuunnitelmat ja selvitykset ympäristön tilasta ja muuttuvien
olosuhteiden vaikutuksista. Kalaportaan rakentaminen ja kosken maisemointi parantaa joen
kasvi- ja eläinkannan elinoloja. Entistämisessä tulisi pyrkiä kasvillisuudeltaan ja näkymiltään
mahdollisimman luonnonmukaisiin ja helppohoitoisiin ratkaisuihin. Kosken vesipinnat tulee
muokata pohjapatojen avulla siten, että paljasta kivikkoa jää mahdollisimman vähän. Vaikka
kosken pärskeitä ei enää voikaan palauttaa, tavoitteena on kuitenkin mahdollisimman
pulppuileva vedenpinta, kivikkoiset könkäät pohjapatorakennelmien välissä.
Maisemointi voitaneen liittää osaksi alueen matkailun- ja virkistyspalvelujen kehittämishanketta,
jonka osallisia voivat olla kunta, Kemijokiyhtiö, kylätoimikunnat ja asukkaat sekä
Ympäristökeskus.

Ossauskoski keväisen tulvajuoksutuksen aikaan.

Ossauskoski ennen valjastamista.

36

Honkasenkankaan soramonttujen maisemointi
Yleisenä maisemointiohjeena tulee avoimet soramontut muotoilla ja metsittää, kun ne eivät ole
enää käytössä. Maa-ainesten ottoalueen maisemointi tulee suorittaa niin, että lopputuloksena
syntynyt maiseman muoto sopeutuu laajempaan ympäröivään maisemakuvaan. Mekaanisesti
kaivettujen kuoppien jyrkät reunat tulee muotoilla luontevaan pyöristettyyn muotoon ennen
alueiden metsitystä. Yleisesti käytetty luiskauskulma on moniin paikkoihin liian jyrkkä, pienikin
loivennus tekisi luiskista luontevammat. Osa kuopista voidaan rakentaa pieniksi
pohjavesilammiksi, joiden ääreen matkailumajoitusta rakennetaan.
Ossauskosken ympäristössä on kivikautisia löytöjä ja alue onkin ollut asutettu vuosituhansia
sitten. Luonteva tapa korjata syntynyt maisemavaurio, on tehdä se matkailu- ja
virkistyspalveluiden kehittämisen yhteydessä. Tällä alueella voidaan asuinkotia rekonstruoida
matkailupalveluiden käyttöön, samalla kun maa-ainesten vyörymistä jokeen ehkäistään
tukemalla rantaa. Alueelle on laadittava tarkempi käyttösuunnitelma eri toimintojen, palvelujen
ja rakentamisen sijoittelusta. Alue on pohjavesialuetta ja erittäin kulutusherkkää hiekkakangasta,
jonka rakentaminen vaatii erityistä huolellisuutta ympäristövaurioiden välttämiseksi.
Periaatepiirros kivikautisista Ossauskosken rantapenkereille rekonstruoitavista asuinkodista.
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LOUE – MATTINEN - PERINNEMAISEMIEN YLLÄPITO
MA-1 MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.
Kyläkuvan kanalta merkittävä viljelys, joka on pyrittävä hoitamaan avoimena niitty- tai peltoviljelyksinä
tai maisemaniittynä. Alueelle sallitaan vain maatalouden harjoittamiseen tarvittava rakentaminen.
MA-2 MAISEMALLISESTI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖLTÄÄN ARVOKAS PELTOALUE.
Kyläkuvan kannalta merkittävä viljelys, joka on pyrittävä hoitamaan avoimena niitty- ja peltoviljelyksinä
tai maisemaniittynä. Alueelle ei sallita asunto tai maatalousrakentamista vähäisiä lato- ja
varastorakennuksia lukuunottamatta.
13. Ranta-alueelle sijoittuvilla M, MU, MY, MA-1 ja MA-2 alueilla ei saa suorittaa maisemaa
muuttavatoimenpidettä ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.

Kulttuurimaiseman rungon muodostavat aukeat joenrantaviljelykset, joilta on komeita näkymiä
joelle. Maisemien avoimena säilyminen ja merkittävien näkymien avaaminen ylläpitää ja lisää
maiseman arvoja. Parasta tietenkin olisi, jos alueet säilyisivät viljelykäytössä. Viljelyn loputtua
alueita tulisi pitää avoimina niittyinä vaikka maisemanhoitotöinä. Maisemanhoitoon on
mahdollista saada tukea, jos alueet ovat riittävän laajoja ja liittyvät toimivaan maatilaan.

Alueen arvokkainta maisema-aluetta Raanionperällä Kurvilansaaressa.

Perinnemaisema-alueet
mav
mam
map

VALTAKUNNALLISESTI /
MAAKUNNALLISESTI /
PAIKALLISESTI ARVOKAS PERINNEMAISEMA-ALUE.
… arvokas perinnebiotooppi, jonka säilyminen on pyrittävä turvaamaan
laiduntamalla tai maisemanhoitotyönä.

Alueella olevia perinnemaisematyyppejä ovat kedot, tuoreet ja kosteat niityt, tulvaniityt sekä
haat ja metsälaitumet.
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Perinnemaisemat ovat syntyneet perinteisten maankäyttömuotojen muovaamina. Muuttuvan
maatalouskulttuurin myötä perinnemaisemat ovat häviämässä. Nämä luonnonympäristöstämme
poikkeavat kasvi- ja eläinyhteisöt edustavat luonnonarvojen lisäksi myös kulttuurihistoriallisia ja
maisemallisia arvoja. Perinnebiotooppien kadotessa katoaa myös osa omaa kulttuuriperintöämme.
Perinnebiotooppeja hoidetaan pääasiassa laiduntamalla, niittämällä ja ajoittain puita, puuntaimia
ja pensaita poistamalla. Niiton ja laidunnuksen tulisi mielellään täydentää toisiaan. Alueille ei
saa tulla ravinteita enempää kuin karjan tai niiton mukana poistuu. Tämä edellyttää, ettei kohteita
lannoiteta eikä torjunta-aineita käytetä. Karjalle ei myöskään saa antaa lisärehua perinnebiotoopilla laiduntamisen aikana. Lisäruokinnan sijasta tulisi pyrkiä suunnitelmalliseen
laidunkiertoon. Niittyjä hakoja ja metsälaitumia tulee laiduntaa erillään peltolaitumista, jotta
runsasravinteisilta alueilta ei karjan lannan mukana siirry ravinteita perinnebiotoopeille.

Laiduntaminen on eräs perinnemaisemaa ylläpitävä toimenpide.

TUKEA MAISEMANHOITOON
Maisemanhoitoon on mahdollista saada avustuksia
(kansallista
rahoitusta
ja
EU-tukia).
Rakennerahastojen alueellisten tavoiteohjelmien
mukaisesti myönnetään tukea maisemallisesti
tärkeiden
maaseudun
perinnerakennusten,
rakennelmien ja kulttuuriympäristöjen hoitamiseen
sekä alueen erikoispiirteiden ja kulttuurin säilymiseen
tarkoitetuille
hankkeille.
Tarkempaa
tietoa
haettavissa olevista avustuksista antavat:
kunnan maaseutuviranomaiset
Lapin TE-keskuksen maaseutuosasto (016)
329 4111
Lapin Maaseutukeskus (016) 331 1700
Lapin liitto
Lapin ympäristökeskus (016) 329 4111
Maa- ja metsätalousministeriö, maatalouden
ympäristötuet
Maanviljelijät voivat tehdä 5- tai 10-vuotisia
erityistukisopimuksia maiseman kehittämistä ja
hoitoa, luonnon monimuotoisuuden edistämistä tai
perinnebiotooppien hoitoa varten. Tukea haetaan
Lapin TE-keskuksen maaseutuosastolta.

OPPAITA PERINNEMAISEMIEN
HOITOON
TOUKOHÄRKÄ JA KULTASIIPI,
Niityt ja niiden hoito
Haeggström – Heikkilä - Peiponen 1995
VIIKATTEEN, KARJAN JA TULEN
LUOMAT PERINNEMAISEMAT
Maaseutukeskusten Liiton julkaisuja n:o
856, 1993
KETO-OPAS
Suomen luonnonsuojeluliitto 1993
KETOJEN JA NIITTYJEN HOITOOPAS
Kati Heikkilä – Pekka Borg – Aila
Tarviainen
Suomen luonnonsuojeluliitto
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KESKUSTA – VAREJOKI - METSIEN JA RANTOJEN HOITO

Rantojen hoito
Tervolan keskustan kohdalla sillankorvan
tulvarantoja suositellaan
voimakkaasti
muotoiltavaksi niin, että mahdollistetaan
rannan
tehokkaampi
virkistyskäyttö.
Alueelle voidaan raivata matala sivuoma
tulvalle, josta muodostuisi kosteikkolehto.
Rannan puolella maata korotetaan laakean
harjumaiseksi muodostumaksi niin, että
sinne voidaan rakentaa matkailutoimintoja.
Kaissaaren
vyöryviä
rantoja,
valtakunnallisesti
arvokasta
perinnemaisemaa on syytä tukea siten, ettei
saari vähän kerrassaan huuhtoudu Kemijoen
kevättulviin.
Ks. rantojen kunnostus, Paakkolan osa-alue.

Metsien hoito Törmävaarassa ja Löylyvaarassa.
MY
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ
YMPÄRISTÖARVOJA.
Alueelle saa rakentaa vain retkeily- ja ulkoilureittejä taukopaikkoineen. Metsänhoidossa on huomioitava
alueen maisema-arvot ja virkistyskäyttö. Metsätaloustoimenpiteitä suunniteltaessa ja tehtäessä on
otettava huomion alueen maisema- ja ympäristöarvot. Metsänhakkuu on sovitettava alueen
erityisluonteen edellyttämällä tavalla. (MetsäL 6 §)

Lakialueet jätetään yleensä koskematta ja korkeilla paikoilla puuston ääriviivat säilytetään
yhtenäisinä. Mäkialueilla uudistettaessa käytetään hyväksi maaston mahdollisuudet ja
uudistusalat rajataan mahdollisuuksien mukaan rinteen korkeuskäyrien suuntaisina.
Avohakkuualat rajataan luonnollisten kasvupaikkarajojen ja maiseman muotojen mukaisesti
välttäen kaavamaisuutta ja yhtenäisiä laajoja aloja. Avohakkuualan sisälle jätetään
käsittelemättömiä painanteita, saarekkeita, niemekkeitä, puuryhmiä ja yksittäisiä maisemapuita,
joilla aukko saadaan sopeutettua maisemaan ja näyttämään pienemmältä. Horisonttiviivan
pirstomista tulee välttää. Tämä on mahdollista käyttämällä hyväksi luonnollisia kuviorajoja tai
jättämällä näkyviin kohtiin käsittelemättömiä kuvioita.
Maisemakuvallisesti aroilla kohteilla pyritään käyttämään luontaista uudistamista. Alueella
olevat metsälain mukaiset erikoiskohteet kuten kivikot, lähteet, lähdekorpi ja puronvarsi sekä
suolampi ja uhanalaisten kasvien esiintymät on huomioitava lain edellyttämällä tavalla.
Ranta-alueella ja peltojen reunapuustoalueille tulee jättää riittävät suojavyöhykkeet, joita ei
hakata. Jo käsittelysuunnitelmavaiheessa on otettava huomioon toiminnan vaikutukset
maisemaan ja sen kokonaiskuvaan.
Alueelle kohdistuu ulkoiluun ja matkailuun liittyviä kehittämispaineita, mistä syystä alueen
metsien käyttö on suunniteltava hyvin huolellisesti. Koska alueella on runsaasti muinaismuistoja,
maanpinnan muokkausta ei tulisi tehdä ilman ennakkotutkimuksia, sillä todennäköisesti
asutuskuoppia ja muita löytöpaikkoja on ympäri vaaraa.
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Metsien hoito-opas
METSÄLUONNON ARVOKKAAT
ELINYMPÄRISTÖT
Markku Meriluoto – Timo Soininen
Metsätalouden kehittämiskeskus
Tapio 1998

Kaisajokisuu on maisemallisesti ja kyläkuvallisesti keskeistä aluetta, jossa maisemaa tulisi
hoitaa ja raivata niin, että valtatiellä kulkija näkee saapuvansa kuntakeskukseen.
1. Rautatieaseman ympäristöä tulisi raivata ja rakennukset kunnostaa
2. Teollisuuslaitosten ympäristön siistiminen, näkyvyys rautatielle ja maantielle, puukujat
katujen varteen ja rautatien varsi puistomaiseksi.
3. Kaisajokisuun puuston harventaminen jokinäkymien parantamiseksi
4. Ulkoilupolku Kaisajoen etelärannalle, kylän pelikentät joen ja radan väliin
5. Puuston harventaminen, jotta valtatieltä näkyy rautatielle ja Kaisajoen koululle.
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PAAKKOLA – YLIPAAKKOLA - RANTOJEN KUNNOSTUS

Tossava-Raatikanperän maisemointi- ja kunnostussuunnitelma
Pakkolassa on noin 8 kilometrin mittainen jakso jokiuomaa, johon tulisi laatia
maisemanhoitosuunnitelma. Tulvarannoille syntyneet altaat
ja joen matalikot voivat
kunnostettuna muodostaa jokiluonnon ekologian kannalta mielenkiintoisen luonnonympäristön.
Aluetta tulisi kehittää niin, että siitä syntyy lintujen ja kalojen suosima elinympäristö.
Retkeilykäyttöä edesauttaa kulkureittien ja rantautumispaikkojen lisääminen rantaan ja saariin
paikoille, missä ne eivät häiritse lintuja. Maiseman siistiminen lisää alueen kiinnostavuutta
retkeilyyn ja kalastukseen. Maisemanäkymiä tulee avartaa niittämällä saariin ja rantaan avoimia
alueita sekä raivaamalla pusikoita. Vyörymäalttiita rantoja voi tukea esimerkiksi niin, että rantaa
sitovien rakenteiden annetaan peittyä kasvillisuudella. Pienet, matalat rantasaaret voidaan
rakentaa joko ruohikkoisiksi lintusaariksi tai lampaiden laitumiksi. Etäämpänä rannasta olevat,
korkeammiksi rakennetut saaret voivat olla metsäisiä.
Rantatien mantereen puolella olevat altaat tulisi maisemoida rannoiltaan puistomaisiksi ja
pajukoita runsaasti harventaa. Rantaa sitomaan voidaan istuttaa puu- ja pensasryhmiä. Sopivia
lajeja ovat eri pajulajit, raita, leppä, tuomi ja koivu sekä pensaista erilaiset angervot ja isot
rantaperennat kuten kurjenmiekka, mesiangervo, purppurapunalatva ja rantakukka sekä kaislat,
ruoót ja heinät.
Vanhan rantatien varteen tulisi rakentaa pieni pysäköintialue ja palvelupiste, missä vuokrataan
veneitä ja kanootteja. Alueella voi olla myös esim. pieni kalakämppä majoitusta varten,
tulentekopaikka ja uimaranta rantasaunoineen. Tiloja voisivat vuokrata sekä paikalliset asukkaat
että matkailijat.
Alueelle tulee laatia tarkemmat maisemointi- ja istutussuunnitelmat. Maisemointi ja kunnostus
voitaneen liittää osaksi alueen matkailun ja virkistyspalvelujen kehittämishanketta, jonka
osallisia voivat olla kunta, Kemijokiyhtiö, kylätoimikunnat ja asukkaat sekä Ympäristökeskus.
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Voimatalousrakentaminen on muuttanut jokiympäristön järvimäiseksi altaaksi. Vaikutukset ovat
erityisen voimakkaita Paakkolan-Ylipaakkolan alueella. Erämainen näkymä Suvannonvaaran
kohdalta kohti Keminmaan rantoja.

Jokinäkymät ovat maiseman ja kyläkuvan
kannalta erittäin tärkeitä ja ne tulee
säilyttää
raivaamalla
puustoa
näkymäakselien
kohdalla.
Rantojen
viljelykäyttö on parasta maisemanhoitoa.
Rantarakentaminen peittää jokinäkymät
pihapuuston kasvaessa.
Viljelemättömät rannat tulisi muuttaa esim.
kyläläisten yhteislaitumiksi.

itti, kulttuurihistoriallinen miljöö
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V KEHITETTÄVÄT ALUEET

KOIVU-RYYNÄSENNIEMIVAMMAVAARA
CARAVAN- JA ULKOILUKOHDE

RÄIHÄNKANGAS-OSSAUSKOSKIKOIVUKYLÄ
KALASTUSMATKAILUKOHDE

LOUEN KYLÄALUE
MAATILAMATKAILUKOHDE

TÖRMÄVAARA
ERÄMATKAILU- JA
MUINAISMUISTOKOHDE

PAAKKOLA-YLIPAAKKOLA
KULTTUURIMILJÖÖKOHDE
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KOIVU- SUUKOSKI
KEHITTÄMISKOHDE RYYNÄSENNIEMI-VÄHÄJOKI-VAMMAVAARA.
Alueen matkailu ja virkistyspalveluja voidaan kehittää monipuolisemmiksi osana Ossauskosken
matkailun kehittämishankkeita. Kehittäminen ja yhteistyö voi edistää tanssilavan menestystä,
laajentaa mökkimajoitusmahdollisuuksia ja parantaa ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa ja
joella.
KEHITTÄMISKOHDE KOIVUN KESKUSTA.
Kylän keskustan kehittäminen ja pienteollisuuden viriäminen voi elvyttää asemanseutua ja lisätä
alueen palveluja mm. monipalveluyrittäjiä. Osaajien verkostoituminen ja yhteistyö lisäisi
yrittäjyyttä ja kilpailukykyä.

PEURA-OSSAUS
KEHITTÄMISKOHDE RÄIHÄNKANKAAN RAVINTOLA-LEIPOMO
Alue toimii matkailijoiden väliseisakkina matkalla Lappiin tai etelään. Paikka toimii kunnan
matkailupalvelujen opastuspaikkana ja ohimatkaajien yöpymispaikkana. Alueelta voidaan
järjestää vene- ja pyöräilyretkiä Ossauksen muinaiskylään ja kalastuspaikoille. Rantapuistot ja
rantatie tulee kunnostaa viihtyisäksi. Retkiä Räihänkankaan muinaismuistopaikoille ja
lehtojensuojelualueille.
KEHITTÄMISKOHDE HONKASENKANGAS-KOIVUKYLÄ
Honkasenkangas on luonteva paikka kivikausi-imagon hyödyntämiseen ja rekonstruktioon.
Paikalle voidaan rakentaa kotamajoitusta, nuotiopaikkoja, saunakota, ansapolkuja yms. sekä
pysäköintialueen viereen modernit huoltotilat: peseytymispaikat ja keittiö yms. Kylällä olevat
pienyrittäjät voivat tarjota nykyaikaisia, vaihtoehtoisia majoitus- ja ohjelmapalveluja
Honkasenkankaan alkukantaiselle kivikausiasumukselle. Yrittäjien verkostoituminen ja yhteistyö
lisää alueen vetovoimaa ja saa turistit pysymään paikkakunnalla pitempäänkin kuin yhden yön.
Ohjelmapalveluna voi olla esim. ruoanvalmistus ja jokikalastus kivikauden tyyliin.

LOUE-MATTINEN
KEHITTÄMISKOHDE MAATILAMATKAILU LOUEN KYLÄLLÄ
Maatilamatkailu ohjelmapalveluineen voisi perustua yhteistyöverkostoon, jossa yksi tarjoaa
eläinharrastuksia perhelomailijoille, toinen metsästystä ja kalastusta ja kolmas erämaavaellusta ,
marjastusta ja luontohavainnointia. Majoitus voidaan järjestää maatilan pihapiiriin tai erillisiin
kämppiin sivujoilla tai erämaassa. Yksi yrittäjä voi harjoittaa välinevuokrausta; maastopyöriä,
kanootteja, veneitä, suksia, lumikenkiä, moottorikelkkoja jne. Joku voi hoitaa ruokapalvelun,
leipomiset ja kämppien muonavarastojen hoidon, erikoistua paikallisten perinneruokien
tarjoamiseen ja pitopalveluun. Muita hemmottelupalveluja sekä paikallisille että matkailijoille
ovat mm. kampaamo, käsi- ja jalkahoidot, hieronta, vyöhyketerapia, aromaterapia, turvekylpy
yms. erikoishoidot.
Kulttuurimatkailija haluaa tutustua alueen muinaishistoriaan ja kokeilla muinaisaikojen työtapoja
eri aiheisilla kursseilla, tutustua uudempaan kotiseutuhistoriaan pyöräretkellä, jonka varrelle
järjestetään erilaisia tutustumiskohteita kotiseutumuseoon, rautatieasemalle, kirkkoon,
kotiteollisuuskouluun, maatalousoppilaitokseen, kivijalostamoon, hirsirakennustehtaalle jne.
Kehittäminen on siis paljolti toimintojen organisoimista ja yksittäisten kohteiden kunnostusta ja
ylläpitoa esittelykunnossa, ei massiivisia uusia rakennelmia ainakaan alkuvaiheessa. Vanhoja
rakennuksia voidaan hyödyntää majoituksessa, mikä on elämys monille kerrostaloissa asuville ja
samalla vanhat rakennukset pysyvät kunnossa. Uudisrakentamista voidaan sijoittaa valtatien
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varteen osoitetuille palvelualueille mm. informaatiopiste kylän palveluista, myymälätiloja
paikallisille tuotteille, välinevuokrausta, tietotupa etätyöskentelyyn jne. Saaren tilalla oleva suuri
navettarakennus on myös potentiaalinen kehittämiskohde erilaisille matkailua ja virkistäytymistä
palveleville toiminnoille.
Jotta edellä mainitut palvelut ovat mahdollisia, vaatii se erilaisten ulkoilureittien ja alueiden
raivaamista, kyläympäristön virkistysalueiden ja uimapaikkojen kunnossapitoa, yleistä
ympäristön viihtyisyydestä huolehtimista niidenkin taholta, jotka eivät harjoita matkailua
työkseen. Tämä työ kuitenkin kohottaa myös paikallisten asukkaiden viihtyisyyttä ja voi
houkutella alueelle uusia asukkaitakin. Vireys voi herättää innostusta ja halua osallistua
yritysverkostoon, kun vastuu pienen erityispalvelun tarjonnasta ei ole niin pelottava kuin
itsenäisen yrityksen perustaminen.
KEHITTÄMISKOHDE LIIKENNEJÄRJESTELYT LOUEN KYLÄALUEELLA
Rautatie ja valtatie halkaisee kylän Louessa vaikeuttaen suoria, luontevia kulkuyhteyksiä
tulevaisuudessa. Alueelle tulisikin laatia erillinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, missä
selvitetään rautatien eritasokäytävä / valo-ohjattu tasokäytävä ratkaisu. Kevytliikenteen
yhteystarpeet selvitetään tarkemmin osana valtakunnallista pyöräilyverkostoa. Rautatien ja
valtatien välisen kaistan maankäyttö ja istuttaminen tulee suunnitella tarkemmin. Alueella tulee
jättää mahdollisuus sijoittaa junaseisake.
KESKUSTA –VAREJOKI
KEHITTÄMISKOHDE TEOLLISUUSALUEIDEN LAAJENNUKSET VIIASSA JA
HASTINKANKAALLA
MATKAILUPALVELUT PAAKONNIEMESSÄ JA TERVAKUKSALLA
Alueille laaditaan asemakaava, jossa alueet suunnitellaan tarkemmin. Turistireitti opastetaan
Tervakuksalta keskustaan ja Ossaukselle tai etelään Ylipaakkolan museotielle.
KEHITTÄMISKOHDE TÖRMÄVAARA - VAREJOKI
Alueella kehitetään kivikauden historiaan liittyviä matkailupalveluja. Alue entisöidään ja osittain
rekonstruoidaan historialliseksi nähtävyydeksi. Asiantuntijana voidaan käyttää paikallista
konsulttia, joka on tehnyt suunnitelman Aholanjänkän rantaan.
Ohjelmapalveluyrittäjät voivat järjestää kalastus- ja metsästysretkiä kivikauden erämaihin ja
kivikauden
aseilla.
Törmävaara-Löylyvaara.alueelle
rakennetaan
vaelluspolut
ja
moottorikelkkareitit Tervakuksalta.
Varejoella on lisäksi Paasilinnojen kirjailijakoti, josta kehitetään kulttuurimatkailijoiden
käyntikohde.
PAAKKOLA - YLIPAAKKOLA
KEHITTÄMISKOHDE KULTTUURIMATKAILUA MUSEOTIELLÄ JA
KOTISEUTUMUSEOSSA, VIIHTYMISTÄ VESILLÄ JOKISAARISTOSSA
Alueen vetovoima on Ylipaakkolan kulttuuriympäristössä ja hienoissa maisemanäkymissä.
Maiseman hoito ja vanhojen rakennusten ylläpito sekä majoituspalvelujen tarjoaminen niissä
tarjoaa elämyksiä. Pesolanvaaran RM-alueelle rakennettava matkailumajoitus tulee suunnitella
huolellisesti ja sopeutua arvokkaaseen kulttuurimiljööseen. Rannassa oleva jokiyhtiön navetta on
säilytettävä ja kunnostettava varovaisesti matkailu- ja ohjelmapalvelukäyttöön.
Alue soveltuu pitempiaikaiseen oleiluun, pyöräilyyn ja veneilyyn sekä esim. käsityökursseihin
kotiseutumuseon tai yhteydessä.
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