KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVA
TERVOLAN KUNTA
OSA-ALUE I: KOIVU – SUUKOSKI
LÄHTÖKOHDAT
TAVOITTEET
MITOITUS
8.1.2004. SELOSTUS

TERVOLAN KUNTA
Hyväksytty kunnanvaltuustossa
29.1.2004, 9§ mukaisesti

YMPÄRISTÖTAITO OY

1. LÄHTÖKOHDAT

SISÄLTÖLUETTELO
1.

LÄHTÖKOHDAT
1.1 Maisemarakenne
1.2 Maisemallisesti merkittäviä alueita
1.3 Kasvillisuus
1.4 Eläimistö
1.5 Kulttuuriympäristöt ja perinnemaisemat
1.6 Kyläkuva-analyysi
1.7 Rantatyypit
1.8 Liikennemuodot, saavutettavuus, haitat, esteet, rajoitteet

3
4
5
5
5
6
7
10

2.

TAVOITTEET

11

3.

MITOITUS
3.1 Mitoitusperusteet ja lähtötilanne
3.2 Uudisrakentamisen mitoitukseen vaikuttavat seikat
3.3 Luonnosvaiheen mitoitusperiaatteet
3.4 Yleiskaavaehdotus I
3.5 Yleiskaavaehdotus II

4.

5.

6.

12
12
13
14

SELOSTUS
4.1 Kokonaisrakenne
4.2 Elinkeinot: palvelut, alkutuotanto, jalostuselinkeinot
4.3 Liikenne ja tekninen huolto
4.4 Asuminen ja loma-asutus
4.5 Virkistys- ja matkailupalvelut
4.6 Suojelu- ja erityiskohteet
4.7 Kehitettävät alueet, muuttuvat alueet

16
16
17
18
19
20
21

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
5.1 Vaikutukset luonnonympäristöön
5.2 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
5.3 Vaikutukset liikenteeseen
5.4 Vaikutukset elinoloihin ja ympäristöön
5.5 Vaikutukset sosiaalisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin
5.6 Vaikutukset talouteen ja elinkeinoihin

22
22
23
23
23
23

TOTEUTTAMINEN

24

Liitteet: Kaavakartta 1:10 000 ja merkintöjen selitykset (tai A3 koossa)
Teemakartat A3: erityisominaisuudet, matkailu- ja virkistys, kehittämisalueet
Kartat A3 rakentamiseen soveltuvuudesta ja kantatilamitoituksen aluejako sekä kantatilalaskelma
Rakentamisohje
Luonto- ja maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys
Kaavoittajan vastineet
Kunnan päätökset

1

2

1. LÄHTÖKOHDAT
1.1

Maisemarakenne

Osayleiskaava-alueen korkeussuhteiden vaihtelu on suurta. Jokilaaksojen alimmat korkeudet
ovat + 27 m N60 ja ylin huippu Vammavaara +227,5 m rajaa aluetta pohjoisessa. Kemijoki
on Tervolan kohdalla kahden voimalaitoksen padotusaltaana. Kunnan eteläosassa vaikuttaa
Taivalkosken voimalaitoksen padotus ja pohjoisosassa Ossauskosken voimalaitoksen padotus. Taivalkosken voimalaitoksen padotuskorkeus on + 27 m ja Ossauskosken + 42 m.
Padotuksesta johtuen uoman vesimäärä ja vedenkorkeus vaihtelee kulutuksen mukaan.
Ossauskoskesta pohjoiseen maaston korkeussuhteet vaihtelevat erittäin vähän. Viljelty vyöhyke ranta-alueella vähenee ja soistuminen lisääntyy. Vain Vammavaaran komeat rinteet
muodostavat jylhän taustan lattealle maastokuvalle.
Maisematyypit ja korkeussuhteet (kartta 1) 1:50.000

1.2. Maisemallisesti merkittävät alueet
Merkittäviä alueita ovat laajat avoimet maatalousmaisemat, jokiuomassa erottuvat saaret ja
erityisesti niiden kärjet, avoimet suokuviot, vanhat tulvauomat joen länsipuolella, luonnonmukaiset sivujoet ja purot, niemet, maisemakuvaa hallitsevat kumpareet ja vaarat sekä vanhat jokea myötäilevät tielinjat.
Pohjoista kohti maatalousmaa muuttuu pirstaleiseksi, pienimuotoisia yhtenäisiä alueita on
vielä Suukoskella, Niskanperällä ja Franttilantörmällä. Vähäjoen kiemurteleva joki- ja purouoma antaa merkittävän lisän maisemakuvalle, samoin selvästi erottuva Vammavaara. Maisemallisesti merkittäviä tielinjauksia on molemmin puolin jokea, vaikuttavimpia ovat joen itäpuolen tielinjat.
Yleensä kulttuurimaisemaan liittyvä maisemakuva vallitsee joen itäpuolella, kun taas merkittävämmät luonnonmaisemakuvat vallitsevat joen länsipuolella.
Maisemakuvallisesti merkittävät alueet ja kohteet (kartta 3)
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Kuva 4. Ryynäsenniemi, Vähäjoki ja tanssilava. Maisemakuvaa korostava merkittävä kokonaisuus.
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1.3 Kasvillisuus
Suunnittelualue kuuluu kasvimaantieteellisesti Perä-Pohjolan kasvillisuusvyöhykkeeseen niin
metsä- kuin suokasvillisuuden vyöhykejaon mukaan. Kemijokivarsi kuuluu kasvistollisesti
mielenkiintoiseen alueeseen nk. Lapin kolmion dolomiittikivipaljastumaan. Viljavan kasvualustansa vuoksi suunnittelualueen metsät ovat pääasiassa tuoreita kangasmetsiä. Tyypiltään metsät edustavat Pohjoisen mustikkatyyppiä (MT) ja Seinäsammal-mustikkatyyppiä
(HMT). Kuivempia mäntyvaltaisia kangasmetsiä esiintyy vain muutamilla alueilla kuten, Runkauskankaalla ja Honkasenkankaalla. Kartalle on otettu mukaan vain uusimmat, 80- ja 90luvulla tehdyt havainnot uhanalaisista kasveista. Koivu-Suukoski alueella on kolme uhanalaisen kasvin esiintymää: Idänluhtatähtimö Vähäjoen etelärannalla, Laaksoarho Rannassa
ja Pohjannokkonen Roiskunkankaalla.

1.4 Eläimistö
Linnuston runsaimmat pesimälajit jokivarsien metsissä ovat: pajulintu, peippo, räkättirastas,
punakylkirastas, metsäkirvinen, viherpeippo, harmaasieppo, lehtokerttu ja laulurastas. Saaret
ja jokitörmät ovat tormäpääskyn parhaat luonnontilaiset pesimäpaikat Kemin-Tornion alueella.
Taivalkosken ja Ossauskosken altaisiin on istutettu siikaa, taimenta, kirjolohta, puronieriää ja
harjusta. Vuonna 1999 istutettiin ainoastaan taimenta (3-v), kirjolohta ja harjusta. Vuoden
1995 kalastustiedustelun mukaan yleisin kalastusmuoto alueella on vetokalastus. Lisäksi
Tervolan alueelta on vuonna 1995 saatu noin 9500 rapua ja pieniä rapuja olisi päästetty takaisin kasvamaan peräti 73 000. Tämän perusteella alueella on vahva rapukanta.
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Verhoiltu ranta Suukoskella

1.5

Kulttuuriympäristöt

Osa-alueella on 7 muinaislöytöpaikkaa ja ne kaikki sijoittuvat joen kaakkoispuolelle. Kaikkiin
liittyy asuinpaikka ja työkalulöydöksiä.
Tervolan kunnan alueella kiinteä asutus on alkanut Koivusta 1400-luvun alkupuolella. Leivejoen ja Vähäjoen väliselle alueelle perustettiin 1920-luvulla peräti 70 uudistilaa ja syntyi ns.
asutuskyliä. Toisen maailmansodan jälkeen Tervolan asutus kasvoi voimakkaasti. 1960luvulle tultaessa väestö ja asutus alkoi hiljalleen vähetä kaupungistumisen ja mm. Ruotsiin
muuton myötä.
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Koivun kylää

Tyypillistä tervolalaista kulttuurimaisemaa on laajat jokivarsipellot ja rakennukset joko yksittäisinä pihapiireinä tai kylinä niiden keskellä. Tulvien takia taloja ei rakennettu rantatöyräälle.
Maatalous on muodostanut aina näihin päiviin saakka tärkeimmän kulttuurimaisemaa muovaavan tekijän. Voimakkain kulttuuriympäristöä muokkaava vaihe oli Kemijoen valjastaminen
sähkön tuotantoon. Ossauskosken voimalaitos, joka valmistui 1961 jätti alleen pohjoisen
osan Peuran kylää. Jyrkät rantatörmät hävisivät vedennoston seurauksena. Toisaalta tulvien
väheneminen siirsi rakentamista entistä lähemmäs rantaa.
Kulttuuriympäristön inventointi-raportissa on kuvattu lyhyesti muinaishistoriaa ja rakennetun
ympäristön muodostumisperiaatteita. Maastossa on käyty kuvaamassa alueen vanhaa rakennuskantaa. Kuvattuja kohteita on yhteensä 171 kpl joista: Koivu-Suukoski alueella 32 kpl.
Kohteista lähes kaikki ovat maakunnallisesti merkittäviä. Valtakunnallisesti merkittäviä ovat
kirkon ympäristö, Koivun asemanseutu ja Uiton pirtti.

1.6 Kyläkuva-analyysi
Koivu-Franttilantörmä ja itärannan Ryynäsenniemi-Niskanperä muodostavat merkittävän
aluekokonaisuuden sekä kulttuurihistoriallisesti että maisemallisesti. Maalaiskunnan rajalla
oleva Rantatien varsi on myös paikallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.
Alueen solmukohtia ovat Koivun rautatieaseman ympäristö ja itärannalla Suukoski eli Vähäjoen suu. Näkymiä on erityisen paljon Koivussa. Radan ylittävä valtatie-4:n pengersilta
muodostaa maisemallisen esteen.
Erilaisina reitteinä on nostettu esiin jokivarren vanhojen maanteiden raittimaiset tieosuudet
ja valtatiellä olevat, ympäristöltään kylätiemäiset jaksot. Merkittävin raittijakso on Koivun
vanha kylätie ja Rannantie. Koivun kylärakenne on taajamamainen.
Kylätiemäinen jakso valtatiellä on Franttilantörmältä Pikkukulään. Tiejakson pää muodostaa
maisematilan reunat, missä aukea peltomaisema muuttuu metsäksi.
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Osa-alueen muinaismuistokohteet
- Tynnyripäri 117, Vammavaara, asuinpaikka, pii-iskos, kvartsia
- Eresmaa 119, Vammavaara, asuinpaikka, kvartsia
- Huhtaniska 20, Ryynäsenniemi, kivikautinen asuinpaikka, kaksi
tuuraa ja kirves
- Saraoja 29, Aulanperä. Asuinpaikka, taltta, hioimen katkelmia,
kvartsia
- Illinkangas 35, Suukoski, asuinkuoppia, kirves, tuura, hioinkivi, teelmä
- Rahkola 36, Ryynäsenranta, asuinpaikka, suurkirves, kirves, taltta,
tuura ym.
- Aula 43, Aulanperä, asuinpaikka, kaksi tuuraa, kvartsia
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1.7 Rantatyypit, rannan korkeus, rantavyöhyke / ranta-alue
Kemioki on padottu voimalaitoksilla ja pääuoman vesistö on muuttunut allasmaiseksi. Ossauskosken putouskorkeus on 15 m, rakennusvirtaama 750 m3/s ja nimellisteho 93 MW.
Patoamisen takia vedenpinnan korkeusvaihtelu padon yläpuolella on melko pientä. Vedenlaatu Vähäjoen suistossa Suukoskella on melko hyvä ja jokisuu onkin virkistysarvoltaan merkittävä.
Rantojen tyypitys on tehty karkealla perusjaolla, joka perustuu rannan rakennettavuusominaisuuksiin: rantaluiskan kaltevuuteen ja sortumaherkkyyteen. Tyypitys ei ole ehdoton ja yhden rantatyyppijakson sisällä voi esiintyä vähäisessä määrin muitakin kuin nimenomaisia
rantakohtia. Riskiluokitus on tehty silmämääräisesti havainnoiden paikallistuntemukseen, kokemukseen ja geotekniseen tietämykseen perustuen. Rantojen sortumariskin kannalta ongelmallisimmat maalajit ovat siltti ja hienorakeinen hiekka, joissa voi tapahtua laajamittaisia
liukusortumia. Tällaisia riskialttiita, korkeita törmiä tai jyrkkiä korkeita rantaluiskia esiintyy
mm. Rovaniemen maalaiskunnan rajalta, Uuranperältä alkaen aina Niskanperälle asti, samoin kuin Honkasenkankaan Aulanperällä, joen itärannalla. Liukusortumien taustalla on
usein pinta- ja sulamisvesien aiheuttama hydraulinen kuormitus.
Vesirajan tuntumaan tehdyllä kivi- tai soraverhoilulla estetään suurelta osin virtaavan veden
eroosiovaikutus, joka on merkittävin rantojen sortumien aiheuttaja. Loivaluiskaisissa ja matalissa eroosioherkissä rantatyypeissä saavutetaan verhoilulla paras suojausvaikutus. Korkeissa ja jyrkissä törmissä verhoilu suojaa rannan juuren ja parantaa jonkin verran stabiliteettia,
mutta liukusortumariskiä verhoilu ei juurikaan vähennä.
Koivu-Suukosken alueella Kemijoen rannoista suuri osa on korkeita, jyrkkiä törmiä, missä
vesirajan lähelle ei voi rakentaa. Rantaan pääsy ja sen käyttö veneilyyn, saunomiseen tai
uintiin on hankalaa. Ranta-alueelle halutaankin rakentaa lähinnä jokinäkymien vuoksi ja
useimmat rakennuspaikat eivät edes ulotu rantaan asti joko vyörymävaaran tai maanomistusolojen takia. Rantatörmän korkeus vaihtelee 6-10 metriin ja jyrkkyys edellyttäisi jopa portaiden rakentamista rantaan pääsemiseksi. Loivaa ja matalaa rantaa on vain muutamassa
kohdassa: Vähäkarinperällä, Koivussa, Niskanperällä ja Ryynäsenrannassa.
Korkean rantatörmän päälle rakentamista ei voidakaan pitää tavanomaisena rantarakentamisena vesistön hankalan käytettävyyden takia. Pelottavan voimakas virta, vaihteleva vedenkorkeus ja kylmä jokivesi eivät houkuttele rannan virkistyskäyttöön.

Luvatonta rakentamista sortuma-alttiilla rannalla.
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”Rantavyöhyke tarkoittaa sellaista rannan osaa, jolle sijoittuvalla rakentamisella on välittömiä vaikutuksia vesistöön sekä rantaluontoon ja maisemaan. Rantavyöhykkeen leveyteen
vaikuttaa alueen kasvillisuus, maisema, maasto ja muut luonnonolosuhteet. Käytännössä
rantavyöhykkeen leveydeksi on yleensä arvioitu noin 100 metriä”. Koivun osa-alueella luonnollista rantaviivaa ja rantavyöhykettä ei ole joen patoamisesta ja vedenpinnan päivittäisestä
korkeusvaihtelusta johtuen. Jyrkissä törmissä rantavyöhyke kattaa törmän ja sen ylätasanteen 20-50 m leveästi, mikä alue on useimmiten rakentamiseen soveltumaton. Loivilla viljelysrannoilla rantavyöhyke voi ulottua kasvillisuuden osalta 50-100 metrin päähän mutta maiseman osalta vähintään 200 m päähän rannasta. Rantavyöhykettä ei ole osoitettu em. syistä
kaavassa vaan mitoituksen pohjaksi on rajattu ranta-alue.
”Ranta-alue on vyöhykettä leveämpi rannan osa, jolla rannassa oleva tai rantaan tukeutuva
loma-asutus vaatii järjestämistä. Ranta-alue ulottuu rantaviivasta sisämaahan päin niin pitkälle kuin asutus vaikuttaa vesistöön. Ranta-alueen leveys on usein arvioitu noin 200 metriksi, mutta maisemasta ja muista olosuhteista riippuen se voi olla leveämpikin.”
Ranta-alue on rajattu kantatilamitoituksen perusteeksi ja sen leveys vaihtelee 50-300 metriin
ja noudattelee useimmiten vanhan rantatien linjausta.

Matalaa rantaa ja maisemallisesti arvokasta rantapeltoa Koivun kylällä.

Loivahkoa jokirantaa Franttilantörmällä
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Jokinäkymä Suukoskelta kohti Koivua ja Ossausta.

1.8 Liikennemuodot ja alueen saavutettavuus: ympäristöhaitat, esteet ja rajoitteet.
Koivun alue on liikenteellisesti erittäin hyvin saavutettavissa valtatien ja rautatieaseman
ansiosta. Valtatielle on suunniteltu ohitustietä radan länsipuolelle, jolloin nykyinen tie jäisi
paikallistieksi.
Joen itäpuoli sijoittuu takaperoiseen kulmaan päätieverkoston suhteen ja alueella ei olekaan liikennemelusta merkittävää haittaa kuten Koivussa, missä sekä valtatien että rautatien molemmin puolin on noin 100 m leveät melualueet, jonne uutta rakentamista ei voida
sijoittaa.
Tulvan suhteen alueella ei ole merkittäviä ongelmia koska Ossauskosken voimalaitos ja
patopenkereet muodostavat joesta patoaltaan, jonka veden korkeutta säädellään juoksutuksin. Ainoita tulvan alle jääviä paikkoja ovat Kähkösenniemi ja Kiviharju länsirannalla.
Itärannan ongelma on sen jyrkkyys, hiekkaisuus ja jokiuoman ulkokaarteet, joissa on syöpymä- ja vyörymävaaraa. Syöpymistä edistää vedenpinnan korkeuden ja säännöstelystä
johtuva virtaamien vaihtelu.
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2. TAVOITTEET
Yleiset tavoitteet on kuvattu yhteenvetoraportissa. Tässä on esillä asukaskyselyssä
esiin tulleet arvostukset ja tavoitteet. Muut yleiset tavoitteet on kirjattu erilliseen tiivistelmäraporttiin.
Koivu koetaan maaseutumaisena haja-asutusalueena, jonka ympäristössä joki, kaunis luonto, hiljaisuus ja rauha ovat merkittäviä tekijöitä. Suukoskella viehättää kaunis
luonto, Kemijoki, Vähäjoki, Suolijoki ja Vammavaaran lähialueet sekä puhdas asuinympäristö. Kauneimmiksi paikoiksi mainitaan Koivun ja Peuran alueella Kemijoki Ossauksen alapuolella, Kemijoki-Vammavaaran alue ja vanha asema. Suukoskella lisäksi kosken rannat ja Pyhänportti sekä Ryynäsenniemi. Rantoja tulisi siistiä ja kulumiselle alttiita rantoja tukea.
Kylän keskipiste on vastaajien mielestä aktiivinen paikka kuten kyläkoulu tai rautatieasema. Maamerkkinä on Ossauksen alue, Vammavaara ja Ryynäsenniemi.
Asuinrakentaminen: Vanhoja rakennuksia tulisi kunnostaa.
Uudisrakentamiseen sopii suojainen kooltaan 2000 -10 000 m2 tontti (tilaa kotitarveviljelylle ja –karjankasvatukselle sekä lapsille leikkiä) etelärinteellä tai ranta-alueen
hiekkakankaalla ja lähellä luontoa. Tontilta voi uida ja kalastaa. Ei lähellä liikennettä
eikä aukealla pellolla. Toisaalta joenvarsi kesäaikana ainoa siedettävä ympäristö
(sääsket). Joen rannan rakennuspaikkojen tulisi olla väljiä ja soveltua luontaistalouteen. Asutukset tulee sijoittaa perinteisen mallin mukaan; asunnot rantaan ja viljelykset ympärille. Suukoskelle toivotaan lisäksi toimivia loma-asutusalueita uima- ja venerantoineen.
Työpaikat: Maa- ja metsätalous liitännäiselinkeinoineen ja pienyritystoiminta sekä
käsityöläisyys ovat elinkeinoja Koivun kylälle. Myös matkailu, eräopastoiminta ja muu
yksityisyritteliäisyys sopisi.
Palvelut: Koivun kylälle toivotaan perustettavaksi kauppa, posti, kylätaksi ja hoitopaikkoja lapsille. Suukoskelle toivotaan koulua ja kauppaa.
Virkistys: Toivotaan enemmän ulkoilureittejä ja uimapaikkoja sekä venepaikkoja joen
varteen. Hyviä uimapaikkoja on Koivussa ja Räinän Viken ranta Palonperällä.
Liikenne: Liikenneyhteydet Koivunkylälle. Tievalaistusta koulureittien varsille (Itäpuolentie) sekä linja-autokatos Suukoskelle.
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3. MITOITUS
3.1 Mitoitusperusteet ja lähtötilanne
Ranta-alue on määritetty ensisijaisesti maisemallisiin ja toiminnallisiin seikkoihin perustuen. Lisäksi rajausta on yksinkertaistettu niin, että useimmin se rajautuu vanhaan
rantamaantiehen. Tältä alueelta on tehty kantatilaselvitys. Mitoitus- ja osaaluejakokartta on selostuksen liitteenä olevan kantatilalaskelman yhteydessä.
Rantaviivan pituus on laskettu ja muunnettu Etelä-Savon seutukaavaliiton 1981
ohjeen mukaan. Pääuoman varressa rantaviiva on siirretty 50 m sisämaahan ja pituus laskettu siitä, jotta kaikki rakennusoikeus ei joutuisi Kemijokiyhtiön omistamille
rannoille. Sivujoista on laskettu molemmat rannat täysimittaisina mutta rakentamisen
määrää on rajoitettu alhaisella mitoitusluvulla.
Koivu-Suukoski osa-alueen pinta-ala on noin 24,3 km2 ja jokirantaa siinä on 29,5 km.
Koko osa-alueella on olemassa olevia asuntoja 152 kpl ja loma-asuntoja 70 kpl.
Koivun puolella asuntoja on 117 ja loma-asuntoja 29 kun Suukosken puolella asuntoja on vähempi, 35 ja loma-asuntoja 41 kpl.
KANTATILAMITOITETTAVAN RANTA-ALUEEN NYKYTILANNE
Mitoitus-alue
yht

rantaviivaa m

nykyiset
as, l-as/km

RantaPikkukylä
Vähäkarinperä
FranttilantörmäKoivu

10
11
16

1430
1970
930

7
6
17

32

6530

5

Juntusenperä
NiskanperäRyynäsenniemi
Vähäjoki
RyynäsenrantaAulanperä

7
5
30
6
12
9

2910
1776
4840
4290
2576
2200

2
2
6
1
5
4

138

29 460

ka. 4,6

Huom !
Liitteenä olevassa
kantatilaluettelossa
rantaviiva on lyhyempi, koska kantatilataulukosta on
poistettu Kemijokiyhtiön ja yhteisöjen
tilat.

3.2 Uudisrakentamisen mitoitukseen vaikuttavat seikat
Koivun kylä, Franttilantörmä ja Ryynäsenniemi on rajattu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Valtakunnallisesti merkittävä rakennuskohde on Koivun
rautatieasema. Alueelle voidaan sijoittaa hyvin vähän uusia rakennuspaikkoja. Maisemaselvityksen perusteella on rajattu arvokkaita ympäristöjä, joiden maisemalliset ja
ympäristölliset ominaispiirteet halutaan säilyttää. Erityisesti arvokkaimmille rantapelloille ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja.
Yleiskaavaan merkityt tulva-alueet on rajattu Kemijokiyhtiön toimittamien tulvatietojen
perusteella. Näille alueille ei osoiteta rakentamista. Rantojen tyypityksen ja riskiluokituksen on tehnyt Pohjan Suunnittelu Ky, geotekniikan DI Kari Hietala. Rantojen
sortuma-alttius alentaa mitoituskerrointa. Melualueet on rajattu yleisen periaatteen
mukaisesti 100 metriä rautatien sekä 120-90 metriä 4-tien molemmin puolin ja 30-50
13

metriä muiden seudullisten ja paikallisten pääväylien molemmin puolin. Melualueelle
ei sijoiteta uusia asuinrakennuspaikkoja.
Yleiskaavaan on rajattu Ryynäsenniemen-Vähäjoen alueelle kehittämisalue, joilla tulisi pyrkiä kehittämään virkistyspalveluita ja matkailullista vetovoimaa. Kehittämisalueet kuuluvat Kemijokivarren viheryhteys- ja matkailupalveluverkostoon, missä on
osoitettu yleisiä virkistys- ja retkeilyalueita enimmäkseen jokiyhtiön maille Kemijoen
rannassa. Kehittämisalueilla rakennusoikeuden mitoitus on muita alueita hieman suurempi.

3.3 Luonnosvaiheen mitoitusperiaatteet, joulu-tammikuu 2000-2001
Luonnosvaiheessa oli esillä kolme erilaista rantarakentamisen mitoitusta. Kantatilavuoden 1959 mukainen mitoitus ja nykytilanteen mukainen mitoitus sekä laskennallisesti, ilman karttaesitystä vuoden 1970 kantatilamitoitus. Perusratkaisu liikenne-, erityis-, virkistys-, maatalous- ja kyläalueiden osalta oli sama kaikissa malleissa. Mitoitusluku oli eri kantatilavuosilla sama, lukuunottamatta ve1, missä mitoitusluvut olivat
korkeammat. Vaihtoehdoilla haluttiin selvittää, mikä vaikutus kantatilavuodella on kokonaismitoitukseen ja mikä vuosi olisi järkevää valita lopullisen mitoituksen pohjaksi.
Mitoitusluvut valittiin luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitysten perusteella
siten, että mitä enemmän arvoja alueella on, sitä alhaisempi mitoitusluku alueelle tuli.
Lisäksi jos paikalla oli vyöryvää rantaa, mitoitusluku laski seuraavaan luokkaan. Mitoitusluokat olivat 7, 5 ja 2 (loma-) asuntoa kilometriä kohti. Sivujoilla käytettiin kertoimia 2,5 ja 3,5. Näillä laskentaperiaatteilla päädyttiin seuraaviin uudisrakennusten
määriin:
Mitoiyusalue
Koivu-Suukoski

VE1
1958
70

VE2
1958
24

VE3
2000
31

VE4
1970
27

nyky
tila
138

Luonnosvaiheessa alueelta on saatiin 25 huomautusta.

3.4 Yleiskaavaehdotus I , heinäkuu 2001
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen päätettiin luopua tiukasta kantatilaperiaatteen
noudattamisesta keskeisillä kyläalueilla, sillä tällaisella suunnittelualueella maisema
ja kulttuuriarvot ohittavat yksityisen maanomistajan edun. Luonnosvaiheessa laskettua mitoitusta kuitenkin käytettiin pohjana ehdotusta laadittaessa. Vaihtoehto 3 eli
nykyisen maanomistuksen mukaan laskettu rakennusoikeus vastasi parhaiten ohjausryhmän asettamia tavoitteita ja oli myös kohtuullisesti sovellettavissa saatuun asukaspalautteeseen. Niinpä ehdotuksen perustaksi valittiin vaihtoehto 3 rantarakentamisen mitoituksessa. Sen lisäksi noudatettiin tarve- ja kohtuullisuusharkintaa yksittäistapauksissa sekä väljempää tarveharkintaa kyläalueilla. Kyläalueilla noin kolmasosa uusista rakennuspaikoista sijoittuu ranta-alueelle, muut taemmaksi.
Juntusenperä, Niskanperä, Ranta ja Pikkukylä: Rakennuspaikkoja on osoitettu yleiskaavaan
rantavyöhykkeelle luonnosvaiheessa tehdyn kantatilaselvityksen VE-3 (vuosi 2000) mukainen määrä. Laskentaperusteena on 5 loma-asuntoa rantaviivakilometrille.
Vähäkarinperä: Kantatilaselvitys on väistyvä mitoitusperiaate. Rakennuspaikkoja on osoitettu
maisemaan parhaiten soveltuville paikoille. Mitoitusluku 5 asuntoa kilometrille.
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Vähäjoen suisto: Niskanperä-Ryynäsenniemi, Koivun kylä ja Franttilantörmä: Alue kuuluu
yleiskaavassa rajattuun, valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kantatilaselvitystä ei käytetä mitoitusperiaatteena. Rakennuspaikkoja sijoitetaan yleiskaavalla ainoastaan maisemallisesti ja kulttuuriympäristöllisesti soveliaille paikoille. Vähäjoen suistoon on lisäksi rajattu kehittämisen alue, joilla tulisi pyrkiä kehittämään virkistys- ja matkailupalveluja.
Aulanperä, Ryynäsenranta : Kantatilaselvitys on väistyvä mitoitusperiaate. Rakennuspaikkoja
osoitetaan yleiskaavaan Kemijokivarren maisemaan parhaiten soveltuville paikoille. Mitoituksen enimmäismääräksi on laskettu 5 tai 7 loma-asuntoa rantaviivakilometrille riippuen tulvavaikutuksista maaperään.
Vähäjoki: Rakennuspaikkoja on osoitettu yleiskaavaan rantavyöhykkeelle tehdyn tilaselvityksen mukainen määrä. Laskentaperusteena on 2,5 loma-asuntoa rantaviivakilometrille.
Mitoitusalue

asuntoja
AT-alueilla

loma-as
RA

matk. palv.
RM

muut palvelut
PL, Y, T, AM/ME

nyky
tila

KoivuSuukoski

17
13

12
29

1
6

2 – 1 – 1 - 4/0
0 – 1 - 0 – 3/0

69
69

30

41

7

2

138

2

1

7/0

Ehdotuksesta saatiin 53 muistutusta:

3.5 Yleiskaavaehdotus II, kesäkuu 2002
Ympäristökeskuksen lausunnon perusteella rakentamisen tulee perustua kaikkialla kantatilamitoitukseen, mieluummin vuoden 1970 tai –59 mukaan, ei nykytilanteeseen perustuen,
sillä se ei takaisi tasapuolista kohtelua. Niinpä kullekin osa-alueelle laadittiin tarkistuslaskelma vuoden 1970 maanomistustilanteeseen perustuen.
Keskeisellä ja arvokkaalla kyläalueella kerroinluku nostettiin Koivussa 0:sta 11:een ja on
Ryynäsenniemessä 0:sta 7.ään. Hajanaisemmilla kyläalueilla mitoitusluku on entinen 5
asuntoa/km. Pienin kerroin on Vähäjoella 3 loma-asuntoa/km. Todellinen rakennusten määrä
on kuitenkin hieman suurempi, sillä olemassa olevia asuntoja ja loma-asuntoja on enemmän
kuin mitoitus sallisi.
Kantatilavuoden vaihtaminen vaikutti siten, että suurimmat muutokset rakentamisoikeuksien
saajin tulivat kyläalueilla Franttilantörmällä ja Ryynäsenniemessä. Muualla rakennusoikeuden saivat yli 90% :sti samat tilat kuin aikaisemmassakin ehdotuksessa.
Osa-alue

olevia
asuntoja+
loma-as

rantaviivaa m

nykyiset
as, l-as/km

mitoituskerroin

Ehd.1
Ehd.2
2001
2002
uusia tontteja

Ranta
Pikkukylä
Vähäkarinperä
Franttilantörmä

10
11
16
32

1430
1970
930
6530

7
6
17
5

5
5
5
11

2
7
2
15

2
3
3
10

Juntusenperä
Niskanperä
Ryynäsenniemi
Vähäjoki
Ryynäsenranta
Aulanperä

7
2
28
6
12
9

2910
1776
4840
4290
2576
2200

2
2
6
1
5
4

5
5
7
3
7
5

8
9
7
11
6
2

9
7
8
6
4
2

138

29 460

ka. 4,6

71

54
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Mitoitus perustuu kaavan lähtöselvitysaineistoon: kulttuuriympäristön, luonnon ja rantojen
laatuun. Rakentamista on haluttu ohjata oleviin kyliin ja vähemmän vielä rakentamattomina
säilyneille rannoille. Omarantaisia loma-asuntoja, joissa loivahko ranta on kohtuullisesti käytettävissä on Vähäkarinperä-Pikkukylällä ja Juntusenperällä. Muilla alueilla asutus on kylämäistä ja sijoittuu 6-10m korkean ja jyrkän rantatörmän päälle. Vapaata rantaviivaa on noin
11 km, joista yli 250 m jaksoja 20 kpl.
Mitoitus myötäilee ohjausryhmän asettamaa rakennuspaikkatavoitetta 200-300 uudesta rakennuspaikasta Kemijokivarteen. Pienin mitoitusluku 3 on annettu alueen kaikille sivujoille,
vaikkakin se molemmille rannoille laskettuna sallii 6 loma-asuntoa jokikilometriä kohti. Kyläkeskuksista etäällä oleville alueille, jossa maatalous on loppumassa, on annettu pienempi
mitoitus, koska alueet ovat tyhjenemässä ja olevia asuntoja muutetaan loma-asunnoiksi, jolloin tarvetta uudisrakentamiseen ei ole. Lisäksi rannan vyörymäalttius puoltaa matalampaa
mitoitusta mm. Juntusenperällä, Niskanperällä ja Aulanperällä. Keskeiset kyläalueet ovat
maisemallisesti arvokasta aluetta, mikä rajoittaa rakentamismahdollisuuksia avoimille rantapelloille. Siksi kyläalueiden mitoitusluku mukailee olevan rakennuskannan määrää.
Alueelle lasketuista rakennuspaikoista kahta ei ole osoitettu valtatien meluvyöhykkeelle ja
kahta Suukosken myllylle tulevaa paikkaa ei ole merkitty rannan kapeuden takia.
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4. SELOSTUS
Suunnittelun yleistavoitteena on ollut rantarakentamisen mahdollistaminen ja niiden
avulla uusien asukkaiden saaminen kuntaan. Rantavyöhykkeelle rakentamista kuitenkin rajoittaa alueilla jo oleva runsas, vakituinen kyläasutus. Taustan kyläalueille
uutta rakentamista voidaan ohjata hieman vapaammin. Olevien kylien täydennysrakentaminen ja tiivistäminen on ympäristön kannalta paras ratkaisu. Varsinkin, kun
loma-asutus helposti muuttuu myöhemmin eläkepäivinä tai etätyössä vakinaiseksi
asunnoksi.
Rantavyöhykkeelle voidaan osoittaa joitakin yksittäisiä rakennuspaikkoja metsäsaarekkeisiin ja metsärannoille. Eniten ja vapaammin uutta loma-asutusta voidaan sijoittaa rakentamattomien sivujokien varsille. Kaikkialla jätevesihuolto nousee viimeiseksi rajoittavaksi tekijäksi, sillä kunta ei aio rakentaa keskitettyä viemäröintiä.

4.1 Kokonaisrakenne
Alueen kylärakenne on melko hajautunut ja nauhamainen. Perinteiset asuinpaikat ja
kylien keskustat voi kuitenkin hahmottaa tarkan ympäristöanalyysin avulla. Palvelutasoltaan kyläkeskustaksi luokiteltavaa aluetta ei ole, vaikka Koivun kylällä toimiikin
ala-aste. Rautatieaseman lisäksi alueella ei ole muita päivittäispalveluja kuten kauppaa tai postiasiamiestä. Kunnan tavoitteena on kuitenkin kehittää ja vahvistaa alueen
kaikkia kyliä, myös Koivua. Joen itärannalla Ryynäsenniemessä ja Aulanperällä ei
ole mitään päivittäispalveluja.
Rakentamattomia yhtenäisiä rantajaksoja Kemijoen rannassa on koko Tervolan alueella vain muutama: Juntusenperä Rovaniemen maalaiskunnan rajalla, Suvannonvaara Ylipaakkolassa Keminmaan rajalla ja Tervolassa tulviva länsiranta. Yleinen
rantojen suunnitteluperiaate on että puolet rannoista jätetään rakentamattomiksi. Viljelykäytössä olevat pellot lasketaan rakentamattomiksi rannoiksi jos taustan asutus ei
sijoitu ranta-alueelle.
Asutuksesta ja loma-asutuksesta mahdollisimman suuri osa pyritään ohjaamaan ATkyläalueille, mikä tukee alueiden ja paikkojen hahmottumista ja selkeyttää kylärakennetta. Kulttuuriympäristön säilymisen kannalta maatalouden jatkuminen on välttämätöntä ja kaavoituksella pyritäänkin turvaamaan riittävän laajojen ja yhtenäisten
peltoalueiden säilymistä.

4.2 Elinkeinot
4.21 Palvelut
Kylälle on laadittu kyläsuunnitelma 1998, mihin alla olevat tiedot osittain perustuvat.
Tervolan opetus- ja terveyspalvelut ovat hyvät. Keskustassa on ala-aste, yläaste ja
lukio. Koivun ala-asteella, joka aloitti toimintansa 1922, on 17 oppilasta ja kaksi
opettajaa. Oppilasennuste on tasainen vuoteen 2003 asti. Suukosken koulu Illinkankaan mäntykummulle rakennettiin 1952 ja lopetettiin jo 1974. Nyt rakennus toimii
monitoimitalona. Suukoskella on myös 1970-luvun kuuluisa lavatanssipaikka, Suukosken keidas, joka rakennettiin 1967 ja oli silloin Pohjois-Suomen suurin tanssipaikka.
Kyläkauppa on lopetettu 1992. Kylällä käy kauppa-auto kahdesti viikossa. Kylän
vanha kauppatalo on osoitettu lähipalveluille PL. Koivussa toimii oma neuvolapiste,
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josta saa äitiysneuvola ja muitakin terveydenhoitopalveluja. Perhepäivähoito on lopetettu 1992. Kyliltä on päivittäiset linja-autoyhteydet Tervolaan, Kemiin ja Rovaniemelle. Junayhteys on myös käytettävissä mutta vuoroja toivottaisiin lisää, samoin
linja-autopysäkkejä. Jätehuolto toimii sopimuksin paikallisen yrittäjän kanssa, mutta
alueella toivotaan lajittelun ja kierrätyksen tehostamista.
4.22 Alkutuotanto
Tervola on voimakas maatalouspitäjä ja suunnittelualueella onkin 52 maataloutta
harjoittavaa tilaa, joista Koivu-Suukosken alueella vain 7 tilaa. Maatalouden säilyminen on kunnan elinvoimaisuuden kannalta erityisen tärkeää, samoin ympäristön yleisen viihtyisyyden ja maisemallisen vetovoiman kannalta. Pelloista suuri osa on merkitty maisemallisesti merkittäviksi, joilla rakentamista rajoitetaan kaavamääräyksellä.
Viljelyn jatkuvuuden kannalta oleellista on riittävän laajojen peltokokonaisuuksien
muodostuminen, missä hankaluutena on nykyisen maanomistuksen pirstoutuneisuus.
Metsätalous ei ole merkittävää tällä suunnittelualueella, sillä suuri osa alueesta on
peltoa, suota tai kivikkoista vaaramaisemaa. Ammattikalastajia Kemijoella ei ole,
vaikka kalastus on aikanaan ollut seudun tärkein elinkeino. Vapaa-ajan kalastus on
lisääntymässä uiton loputtua.
Laajat, ojittamattomat suojelualueet ja metsät tarjoavat hyvät metsästys- ja marjastusmahdollisuudet, mitä kunnassa laajalti harrastetaankin. Rehevien metsien ansiosta alueen hirvikanta on hyvin runsas ja kuntaan myönnetään vuosittain satoja
kaatolupia, joskus yli tuhatkin (v2001 800 kpl). Luonnonvarojen perinteistä käyttämistä ja kehittämistä asukkaiden sivuelinkeinoksi sekä matkailun yhdeksi vetovoimatekijäksi voitaisiin edistää yrittäjien ja metsästysseurojen yhteistyöllä ja keräilytuotteiden suoramarkkinoinnilla.
4.23 Jalostuselinkeinot
Muita pienyrityksiä on vain yksi, puukkotehdas Koivussa. Kyläsuunnitelman kyselyn
mukaan asukkailla on kykyjä pienyrittäjyyteen mm. puutuotealalla, elintarvikkeiden
jalostuksessa, matkailussa, käsitöissä ja luonnontuotteiden jalostuksessa, mutta
kynnys yrittäjäksi ryhtymisessä on korkea. Kehittyvinä aloina pidettiin erityisesti matkailua, luomutuotteiden viljelyä, maataloutta ja luonnontuotteita. Muita aloja olivat
puunjalostus, vanhuspalvelut ja metallin tai kiven jalostus.
Aseman pohjoispuolelle on osoitettu uusi aluevaraus teollisuustoiminnoille, mikä on
logistisesti edullinen paikka. Lisäksi kyläalueilla voidaan pientalojen pihapiireihin rakentaa pienehköjä työhuone- ja verstastiloja lähityöskentelyä varten, esim. verkostotalouden pienyrityksiä, jotka tukeutuvat hyviin tietoliikenneverkostoihin ja tavarankuljetusketjuihin.

4.3 Liikenne ja tekninen huolto
Rautatien sähköistäminen ei tuo muutoksia rata-alueen linjauksiin. Junien nopeustavoite voi vähentää pysähdyksiä pienillä asemilla. Kuitenkin pitkällä tähtäyksellä
junayhteys tarjoaa hyvät edellytykset seudulliselle joukkoliikenteelle ja tavarakuljetuksille.
Tielaitos on laatinut Koivuun ohitustien tarveselvityksen, missä uusi valtatie erkanee Räihänkankaalta rautatien suuntaisesti pohjoiseen kohti Rovaniemeä. Tielaitos
määritti valtatien kesällä 2003 valtakunnallisesti merkittäväksi reitiksi ja korkealaatutieksi, mikä edellyttää Koivun osa-alueen kohdalla ohikulkutien rakentamista runsaan, olemassa olevan tievarsirakentamisen takia.
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Vanhat kylätiet on merkitty joen molemmilla puolilla maisemateiksi ja samalla valtakunnallisen pyöräilyreitin osaksi. Pyöräilyreitti poikkeaa kaikissa mahdollisissa kohdissa vanhalle rantatielle yhdistellen jo osittain häviämässä olevia teitä. Erityisen hienoja jaksoja ovat Rannantie ja Koivuntie sekä Peuraan johtava rantapolku radan ja
joen välissä.
Kevytliikenteen yhteystarpeita on Koivusta rantaa pitkin Ossaukseen matkailun ja
virkistyksen kehittämisalueille sekä Rannantien risteyksestä maalaiskunnan rajalle.
Kaikki uudisrakentaminen sijoitetaan olevan vesijohtoverkoston piiriin. Uusia yleisiä
viemärilinjoja ei rakenneta. Sähkö ja tietoliikennekaapeleiden laajennukset tulee
tehdä tiealueilla ja maisemallisesti arvokkailla alueilla maahan upotettuina. Merkittäville kulttuuriympäristö- ja maisema-alueille ei saa sijoittaa puhelinyhtiöiden mastoja.

4.4 Asuminen ja loma-asutus
Uusia asuinalueita on osoitettu pääasiassa nykyisille kyläalueille AT. Väkiluvun vähittäisestä vähenemisestä johtuen uusien rakennuspaikkojen tarve ei ole kovin suuri,
vaikka asumisväljyys kasvaisikin. Ranta-alueen ulkopuolelle on osoitettu AT-alueen
laajennuksia, joihin Suukosken puolella voidaan rakentaa 4 ja Koivun puolella 14
uutta pihapiiriä.
Uusi asuminen, joka ei liity maatalouden harjoittamiseen tulee ohjata ensisijaisesti
olevien peruspalvelujen läheisyyteen. Osa-aikainen asuminen ja etätyön yleistyminen
voivat lisätä asukkaiden määrää kylillä. Eläkeikää lähestyvät asujat tarvitsevat erilaisia palveluja kuin lapsiperheet. Tällä perusteella alueet voivat eriytyä osa-aikaiseen
asumiseen perustuviin Juntusenperän ja Rannan alueisiin kunnan rajojen läheisyydessä ja vakinaiseen asutukseen Koivussa. Matkailupalvelujan kehittäminen voi pitää
Ryynäsenniemen-Aulanperän vakinaisesti asuttuna.
Kyläalueille voidaan rakentaa asuinrakennuksia ja loma-asuntoja vähintään 3000m2
tonteille. Osa tontista voi ulottua kaavassa osoitetulle peltoalueelle, mutta se osa tulee hoitaa 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.
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Alueella on muutama toimiva maatila AM ja niiden vanhoja tilakeskuksia, jotka usein
ovat myös kulttuurihistoriallisesti merkittäviä pihapiirejä. Näihin voidaan rakentaa toinen asuinrakennus neliöpihan vapaalle sivulle. Maatilakeskusten rakennusoikeutta ei
ole rajattu. Vanhoihin pihapiireihin ei kuitenkaan tule sijoittaa uudenaikaisia maatalouden suuryksiköitä, jotka ovat usein mittakaavaltaan liian isoja tällaiseen ympäristöön ja lisäksi aiheuttavat haju- ja traktoriliikennehaittaa. Suuryksiköille on osoitettu
paikkoja etäämmälle asutuksesta pellon ja metsän rajalle. Lähinaapureiden suuryksiköt voivat muodostaa jo teollisuusalueen rakennusmittakaavan mukaista ympäristöä,
joka tällöin vaatii tarkempaa sijoittelun suunnittelua ja liikennereittien yhteiskäyttöä.
Tällaiset rakennuskompleksit voivat muodostaa hyvinkin komeita rakennusmassoja
ja luoda hyvin suunniteltuna näyttävää tuotantoympäristöä.
Myös loma-asutusta RA, pyritään ohjaamaan ensisijaisesti kyliin siten, että ne sijoittuvat vanhan kylärakenteen sisään, eivät vanhan asutuksen ja joen väliin. Tällainen sijoittelu edellyttää rakentamiselta erilaista tyyliä, mihin metsiin rakennettaessa
on totuttu. Kylille tulisi rakentaa vakinaisen asunnon näköisiä ja varustelutasoltaan
vastaavia loma-asuntoja. Esimerkiksi lautaverhoillut, huvilatyyliset rakennukset tai
”mummonmökit” sopivat kylälle hyvin. Metsäisille rannoille ja Vähäjoen varteen voidaan rakentaa kevytrakenteisempia kesämökkejä ja kämppiä.
Rakentamisohjeessa annetaan suosituksia rakennustyylistä, materiaaleista ja väreistä erilaisiin ympäristöihin rakennettaessa.
Rakentamisohjeessa on eritelty kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet uudemmista
alueista. Kulttuuriympäristöihin, missä on vanhaa rakennuskantaa, sopii hyvin perinteitä noudattava puu- ja hirsirakentaminen. Uudemmille, jälleenrakennuskauden alueille kuten Koivun kylälle, sopii myös moderni rakennustyyli.

4.5 Virkistys- ja matkailupalvelut
Retkeily- ja lähivirkistysalueet keskittyvät Kemijoen rannassa jokiyhtiön palstoille,
joissa on jo rakennettuja uimaratoja, veneenlaskupaikkoja ja tieyhteydet. Yleiselle lähivirkistysalueelle VL, voidaan rakentaa venevalkama, uimaranta, harventaa rantapusikot ja ketonurmet pallopelejä varten ja lisäksi rakentaa pieniä yhteiskäyttötiloja
kuten rantasauna, grillikatos, lintulava tai kalakämppä. VL-alueet sijoittuvat Pikkukylässä Kiviharjun niemeen, Koivussa Kähkösenniemeen, Aulanperällä Aulanrakan
kohdalle, Suukoskella Mylly-ja sahaosuuskunnan rantaan ja kunnan matkailuvaunualueelle.
Paikallisia rantautumispaikkoja on pyritty osoittamaan lisää jokaisen kylän kohdalle 12 km välein siten, että ne ovat kevytliikenteen etäisyydellä ja helposti saavutettavissa. Vähäjoen varteen on osoitettu ulkoilun ohjaamistarvealueita MU ja viheryhteystarpeita. Jokirannan kulttuurimaisemat ja rantatiet muodostavat houkuttelevan vapaa-ajan ympäristön ja pyöräilyalueen. Rannan ja näkymien säilyttäminen avoimena
on erittäin tärkeää. Jos viljely lakkaa, jokinäkymät ja kulttuurimaisema häviää ja samalla menetetään asutuksen ja matkailun tärkein vetovoimatekijä.
Toinen tärkeä matkailupalvelujen alue on valtatie-4 varsi, joka on tärkeä matkailuväylä Lappiin. Ohikulkuliikenteen varaan ovat syntyneet Kaisajoelle Tervakuksa sekä
Peuraan Ossauksen ja Räihän kahvila-ravintolat huoltoasemapalveluineen. Koivun
kohdalla ei ole valtatiehen liittyviä olevia tai uusia palveluja.
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4.6 Suojelu- ja erityiskohteet
Koko jokivarsi on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Arvokkaiden
ympäristöjen tarkempi rajaus ja luokittelu on tehty maisemaselvityksen ja kulttuuriympäristöinventoinnin perusteella. Maakunnallisesti merkittävässä ympäristössä
Rannantiellä korostetaan maisemallisten ominaispiirteiden säilyttämistä. Valtakunnallisesti merkittävillä maisema-alueilla ja kulttuuriympäristössä Koivu-Franttilantörmällä
ja Ryynäsenniemessä korostetaan lisäksi uudisrakentamisen sopeuttamista maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Lisäksi valtakunnallisesti merkittävälle Koivun
asemalle ja sen ympäristöön on annettu tarkempi kaavamääräys rakennusten suojelusta ja ympäristön suunnittelusta. Asema-alueen ja entisen kaupan ympäristön käsittävällä kehittämis- ja hoitosuunnitelmalla on mahdollista luoda pieninkin keinoin
viihtyisä kyläkeskus jonka kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kruunun asemarakennukset muodostavat.
Kulttuuriympäristön inventoinnissa kuvattiin Koivu-Suukoski alueelta 32 rakennuskohdetta, joita pidettiin vähintään paikallisesti arvokkaina. Suurin osa alueen vanhoista rakennuksista on hävinnyt Ossauskosken rakentamisen ja vedennoston seurauksena 1961. Koivun asema on valtakunnallisesti merkittävä rakennuskohde. Kaavaan kaikki kohteet on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittävinä rakennuskohteina,
jotka on pyrittävä säilyttämään alkuperäisessä asussaan. Lisäksi määräyksessä on
annettu ohjeita vanhan pihapiirin täydennysrakentamisesta.

Lapinmaa

Koivun rautatieasema 1907-08,
junalähettäjän asunto ja piharakennukset, vesitorni
Koivu-Kaasila 1920-l

Ratapelto,
2 paikallisesti
arvokasta
rakennusta
1950-luvulta
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Maisemaa säilyttävät merkinnät koskevat rantapeltoja MA, jotka on pyrittävä säilyttämään avoimena niitty- ja peltoviljelyksenä tai maisemaniittynä. Oleellista on säilyttää maiseman selkeä jako metsäisiin selänteisiin ja avoimiin rantapeltoihin. Rantaalueella sijaitseville pelloille ei saa sijoittaa uusia rakennuspaikkoja. Vähemmän
aroille alueille uudisrakentamista voidaan osoittaa olevien pihapiirien yhteyteen tai
metsäsaarekkeisiin. Maisemallisesti arvokkaat kummut ja ojittamattomat suot on
osoitettu ympäristöarvoja omaaviksi alueiksi MY, joissa maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin tarvitaan kunnanhallituksen myöntämä toimenpidelupa.

4.7 Kehitettävät alueet, muuttuvat alueet
Matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittämisalueita on osoitettu suunnittelualueelle 5
paikkaan, joista tälle osa-alueelle sijoittuu Ryynasenniemen Suukoski -Vähäjokivarsi
– Vammavaaran kehittämisalue. Lähellä on lisäksi kehitettävä Ossauskosken ympäristön kalastus- ja muinaismuistoalue, jonka toiminta voi heijastua tällekin osaalueelle. Kehittämisalueille tulisi laatia kunnan, yrittäjien ja jokiyhtiön yhteistyönä (
public-private-partnership) tarkempi toimenpideohjelma ja yhteistyösopimus, jossa
määriteltäisiin mm. alueen kehitettävät toiminnat, markkinointi, rakentamistarpeet, aikataulu ja kustannusjako. Alueilla on jo nyt pienimuotoista matkailupalvelua, mutta ne
ovat yksittäisiä kohteita valtatien varrella, eivätkä ole riittävän vetovoimaisia pysäyttämään matkailijaa pitemmäksi aikaa kuntaan. Oleellista kehittämisessä on yrittäjien
yhteistyö ja kyläläisten aktiivisuus palvelujen tarjonnassa ja ympäristön hoitamisessa
niin, että maisemiltaan vetovoimainen jokivarsi pysäyttää myös ohikulkijat nauttimaan
jokilaakson palvelu- ja virkistysmahdollisuuksista.
Kunnan vetovoima matkailussa perustuu kolmeen asiaan:
• muinaismuistot ja kivikauden historia
• kaunis ja monimuotoinen luonto ja kulttuurimaisemat
• eräharrastukset ja retkeily
Ryynäsenniemellä kehitetään caravan-aluetta ja tanssilavatoimintaa sekä Vähäjoella
eräretkeilyä, jokikalastusta ja melontaa.
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5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kunnan kehitystä uhkaa nykyisin vallalla oleva keskittymiskehitys ja jatkuvan kasvun
ihannointi, missä kilpailussa pienen paikkakunnan resurssit eivät riitä. Kunnan kehitys on negatiivinen, jos maatalous vähenee ja nuoret muuttavat pois koska uudet
elinkeinot ja etätyö eivät kehity. Jos autoilu kallistuu merkittävästi, lähikaupungeissa
työssäkulku ei ole kannattavaa.
Kunnan vahvuuksia ovat hyvä liikenteellinen ja logistinen sijainti, kaunis Kemijokivarren asuinympäristö, monipuolinen ja vaihteleva luonto ja maisema, viljava maaperä ja metsät sekä hyvät riistamaat, vanha kulttuurimiljöö ja kulttuuriperinne, hyvät
keskiasteen koulutusmahdollisuudet sekä elinvoimainen pienyrittäjyys ja maatalous.
Osa-alueen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia:
- Koivun rautatieasema: Hyvät seudulliset ja valtakunnalliset joukkoliikenne ja tavarankuljetusmahdollisuudet, edullinen paikka etätyöskentelylle ja tavaratuotannolle.
- Suukosken tanssilava, Ryynäsenniemen caravan-alue, Vähäjoki-Suolijoki jokiretkeily- ja kalastusalue: Hyvät edellytykset pienimuotoisten matkailun ohjelmapalvelujen ja tapahtumien järjestämiseen. Rauhallinen ympäristö.
5.1 VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN: maa- ja kallioperään, vesistöön,
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Koivun ympäristössä kallioperä kostuu mantereen reunalle matalaan mereen kerrostuneesta dolomiittikerrostumasta. Jääkauden levittämä dolomiitti synnyttää Lapin
kolmion rehevän kasvillisuuden. Itärannalla maaperä on hienorakeista hiekkaa ja silttiä, joissa voi tapahtua laajamittaisia liukusortumia. Maaperän hiekkaisuus näkyy
kasvillisuuden karuutena ja mäntymetsinä. Erityisen herkkää on alue Maalaiskunnan
rajalta Niskanperälle ja Aulanperältä Honkasenkankaalle.
Suurin uhka luonnolle aiheutuu rantarakentamisesta, jos se aiheuttaa maavyörymiä
jokeen. Maaperän kaivaminen ja kuivattaminen onkin tehtävä erityisen varovasti ettei
liukusortumia syntyisi. Rakennukset tulee aina sijoittaa vähintään 30-50 m etäisyydelle rantatörmän ylälaidasta ja maaperän kaivaminen ja jätevesien imeyttäminen
mahdollisimman kaukana rannasta. Rantatörmien vyöryminen on luontainen ilmiö,
mutta olevasta asutuksesta johtuen ilmiötä ei voida päästää valloilleen, vaan jokiyhtiö
on huolehtinut vesirajan kiveämisestä vyörymien ehkäisemiseksi. Jokiyhtiön kanta
on, että kaikki uudet rakennuspaikat on merkittävä sortumille alttiiksi ja rakennettaessa aina tehtävä erillinen maaperäselvitys.
5.2 VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN: kyläkuvaan ja
maisemaan sekä kulttuuriympäristöön ja muuhun rakennettuun ympäristöön
Uudisrakentaminen sijoittuu olevan asutuksen viereen ja siten tukee olevaa rakennetta. Toisaalta vapaa rantaviiva vähenee ja pirstoutuu entisestään. Rannan suuntainen kulku on estynyt jo aikaisemmin ja joen patoamisesta johtuen ranta ei ole houkutteleva. Oleellista rakenteen, kyläkuvan ja kulttuuriympäristön kannalta on näkymien säilyttäminen tieltä joelle ja vastarannalle. Arvokkaimmilla alueilla rantapellot ovat
vielä viljelyksessä, mikä turvaa maisemalliset arvot. Alueilla, jossa maataloutta ei
enää harjoiteta, kylärakenne helposti hajaantuu ja muuttuu sekavaksi tai tasapaksuksi asutusnauhaksi ilman rakennetun ja vapaan vyöhykkeen vaihtelua.
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Kylien kohdalle on osoitettu lähivirkistysaluetta jokiyhtiön omistamille rannoille jotta
nekin tilat, jotka eivät ulotu rantaan saakka, voivat päästä nauttimaan vesistöstä,
rantanäkymistä, uinnista ja veneilystä. Käytännössä muita vapaita rantoja alueella ei
olekaan, sillä tonttien väliset vapaat rantajaksot ovat yleensä alle 250 m pitkiä.
5.3 VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN, yhdyskunta ja energiatalouteen
Alue tukeutuu olemassa oleviin liikenneverkostoihin. Erityisetuna on rautatie ja asema, jossa osa matkustajajunista pysähtyy. Nykyinen valtatie kulkee Vähäkarinperällä
vanhalla rantatiellä aiheuttaen melu- ja liikenneturvallisuushaittaa. Uuden ohikulkutien rakentaminen rauhoittaisi liikennettä huomattavasti. Kuitenkaan asutusta ei voida
lisätä rannan puolelle, sillä se peittäisi harvat, säilyneet jokinäkymäpaikat.
Koivun alue voi olla vetovoimainen asuntoalue Rovaniemellä työskenteleville, mikä
lisäisi työmatkaliikennettä pohjoiseen. Myös joukkoliikenteelle on olemassa hyvät
edellytykset nauhamaisen asutusrakenteen ansiosta. Asuntojen muuttuminen osaaikaisiksi asunnoiksi tai loma-asunnoiksi voi lisätä viikonloppuliikennettä. Osa-aikaasuntojen yleistyminen johtaa kahden asunnon ylläpitoon ja lämmittämiseen, mikä
kasvattaa yhteiskunnan energiatarvetta eikä edistä kestävää kehitystä.
5.4 VAIKUTUKSET ELINOLOIHIN JA YMPÄRISTÖÖN: viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen
- edistää viihtyisän ja virikkeellisen sekä sosiaalisesti toimivan asuinympäristön
muodostumista ja palvelurakenteen säilymistä
- edesauttaa elinmahdollisuuksien parantumista ja säilymistä maaseudulla
- tukee kylien kehittämistä ja asuttuna pitämistä
- loma-asutus monipuolistaa asujaimistoa ja voi luoda uusia vaikutteita ja kysyntää
paikallisille palveluille
- uusi asutus lisää kylien elinvoimaa ja turvaa koulun säilymisen kylillä.
- lisääntyvä liikenne on turvallisuus ja meluhäiriöhaitta. Joukkoliikenteen suosion
kasvu voisi vähentää haittoja ja silloin keskeinen sijainti olevan rakenteen yhteydessä on etu
5.5 VAIKUTUKSET SOSIAALISIIN JA KULTTUURISIIN OLOSUHTEISIIN
- edesauttaa noin 3800 asukkaan väestöpohjan säilyttämistä ja hidastaa kirkonkylän ulkopuolella asuvan väestömäärän vähenemistä
- matkailu tuo elävyyttä ja vaihtelua paikallisten elämään, luo tulevaisuudenuskoa
ja perinteen tuntemus vahvistaa asukkaiden identiteettiä ja juurevuutta, kylien hiipumisella on päinvastainen vaikutus
5.6 VAIKUTUKSET TALOUTEEN JA ELINKEINOIHIN
- nyt osoitettu uudisrakentamisen määrä aiheuttaa vuosittain niin vähäisen väestökasvun, ettei se aiheuta kynnyskustannuksia esimerkiksi koulutilojen tai vanhuspalvelujen suhteen.
- turvaa olemassa olevien maaseutuyritysten toiminta- ja kehittymisedellytyksiä
- monipuolistaa maaseudun yritystoimintaa
- uudisrakentaminen ei aiheuta kynnyskustannuksia uusien palvelujen suhteen
- kehittämishankkeiden etenemisellä voi olla merkittävä vaikutus kylien elinkeinoihin ja talouteen, sivuelinkeinona ne voivat tukea monen pientilan elinmahdollisuuksia ja mahdollistaa osittain omavaraisen elämäntavan maaseudulla
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5.7 VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN HUOMIOIMINEN
- kehittämistoimet tähtäävät asutuksen säilyttämiseen, olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttöön ja paikallisen kulttuurin elävänä säilyttämiseen, paikallisten
luonnonvarojen ja lähtökohtien hyödyntämiseen. (ks. tiivistelmä-raportti)

6 TOTEUTTAMINEN
Kunta voi myöntää suoraan rakennuslupia oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa
osoitetulle rakennuspaikoille myös ranta-alueella. Lisäksi kaikkialla saa rakentaa
olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen sekä asuinrakennuksen
korjaamista ja vähäistä laajentamista.
Ranta-alueen ulkopuolella rakennuslupia asutukselle voidaan osoittaa myös rakentamiseen yleiskaavassa osoitetun alueen ulkopuolelle, jollei lupa vaikeuta kaavan
toteutumista. Tällöin rakentamista voidaan sijoittaa mm. M-alueille, mutta kaavamääräyksen mukaan ei arvokkaille maisemapelloille MA-1 ja MA-2. Myöskään melualueelle ei saa perustaa uusia rakennuspaikkoja kaavamääräyksen mukaan. Ongelmatapauksissa tonteilla tulee suorittaa melumittauksia.
MRL 137 §:n mukaan kyläalueella tai muulla maaseutualueella, jolla rakentamispaine on vähäistä ja jossa on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, rakennusluvan
myöntäminen olemassa olevaa asutusta täydentävällä, enintään kaksiasuntoisella
asuinrakennuksella tai maatalouden kannalta tarpeellisella rakennuksella on mahdollista, jos rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisen luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
Rannalle rakennettaessa on erikseen selvitettävä vaadittava rakennuskorkeus suhteessa tulvaan. Rakennus voidaan sijoittaa vain sellaisille alueille, missä luonnollinen
maanpinta on riittävän korkealla eikä vaadi korotusta enemmän kuin normaali perustamistapa vaatii. Liian korkea penkkaaminen pilaa herkästi kauas näkyvää rantamaisemaa. Lisäksi on rantavyöhykkeelle rakennettaessa ja rakennuspaikkaa ratkaistaessa erityisesti selvitettävä ja otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole
sortuman tai vyörymän vaaraa.

RAKENTAMISOHJE
Osayleiskaavaan liittyy erillinen rakentamistapaohje, jossa on yleispiirteiset ohjeet
nykyisen, arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttämisestä, ohjeita perusparantamisesta ja -korjaamisesta, uudisrakentamisesta, maisemanhoidosta ja kehitettävistä
alueista.

Oulussa 8.1.2004

Riitta Yrjänheikki
Arkkit. SAFA, YKS-177
YMPÄRISTÖTAITO OY, Oulu
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