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1. LÄHTÖKOHDAT
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.
Varevaarassa on I-luokan pohjavesialue, jossa on kunnan vedenottamo.
Korkeussuhteet, kallio- ja maaperä heijastavat verraten hyvin alueen eri maisematyyppejä.
Soita on karummilla selännealueilla runsaasti. Ne ovat Peräpohjolan aapasoita. Maaperän
paikoittainen kalkkipitoisuus ilmenee paitsi lehtojen niin myös lettosoiden yleisyytenä. Joen
molemmin puolin välit Vaajoki – Ossauskosken voimalaitos ja itäpuolella Tarvaanoja –
Kivioja ovat laakeita soistuneita alueita. Vain Kurvilansaaren ja Louenkylän jakava
tulvauoma on niin tuottoisa, että se on edelleenkin maatalouskäytössä. Maat ovat
kivettömiä ja viljavia.
Louepudas virtaa pohjoiseen mutta tulvan aikaan pääuoman suuntaisesti etelään.

Maisemallisesti merkittävät alueet
Maisemallisesti 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.
Keskustasta pohjoiseen seuraava merkittävä viljelyaukea joen itäpuolella on
Rötkösenperällä Kuusiniemessä ja välillä Liimatanperä – Tarvaanperä. Joen länsipuolella
merkittävä viljelyaukea on kehittynyt Louen kylään ja Kurvilansaaren eteläkärkeen.
Vanhat tulvauomat joen länsipuolella ovat paikoin umpeenkasvamassa, niiden
säilyttäminen sivu-uomina rikastuttaa maisemakuvaa, kasvillisuutta ja eläimistöä.
Kiemurtelevat joki- ja purouomat antavat merkittävän lisän maisemakuvalle. Erityisesti
Vähäjoki, Kaisajoki, Varejoki, Vaajoki ja Louejoki ovat maisemallisesti merkittäviä.
Avoimia suokuviota osayleiskaava-alueella on verraten vähän. Yhtenäiset laajat säilyneet
avosuot sijaitsevat taaempana jokilaaksosta. Laajemmat kuviot sijaitsevat jokilaakson
pohjoisosassa ja ne ovat Lapinaapa, ja Kokonräme-Pisankorpi.
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Kasvillisuus
Alue kuuluu Perä-Pohjolan liuskealueeseen, jolla esiintyy emäksisiä ja karbonaattisia
kivilajeja. Lapin kolmion alueella on viljavia mustikkatyypin kuusikoita kun muuten tällä
korkeudella metsät ovat yleensä verraten karuja variksenmarja-puolukkatyypin sekametsiä.
Vaateliasta kasvillisuutta, kuten erilaisia kämmeköitä ja lettoisuutta tavataan yleisesti.
Edullisen kallioperän vuoksi myös suokasvillisuus on poikkeuksellisen monimuotoista ja
Lapin kolmion alue on kuuluisa rehevistä soistaan. Yhtenäisempiä avosuoalueita esiintyy
lähinnä vain Kokonrämeen soidensuojelualueella. Puustoiset suot käsittävät rämeitä ja
korpia.
Heinijänkä-Karhuaapa-Kokonrämeen
soidensuojelualueesta
osa
kuuluu
suunnittelualueeseen. Suoalue on Pohjois-Pohjanmaan reheviä aapasoita, jolla esiintyy
rämeitä, korpia ja lettoja. Alue kuuluu Naturaan ja on osa soidensuojelun perusohjelmaa.
Lisäksi suunnittelualueella esiintyy melko reheviä korpia ja lähteisyyden leimaamia
suoalueita, jotka on merkitty kasvillisuuskartalle erityisiksi luontokohteiksi.
Kemijoen rannat eivät ole enää luonnontilaiset. Käyttörannat ovat enimmäkseen vahvasti
suojattuja. Lähinnä luonnontilaista muistuttavia rantoja löytyy Kemijoen saarista ja sivujokien
suistoalueilta. Näillä paikoilla esiintyy vielä jonkin verran tulvaniittyjä ja -metsiä.
Alueella sijaitsee kaksi maakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa; Raanionperän laidun
ja Lammassaari. Paikallisesti merkittävä on Immosen rantalaidun.
16. Jokipaju, Salix triandra.
Lammassaaressa (-91)
17. Jokipaju, Salix triandra.
Kurvilansaari, Raanionperänsuu sekä
Kurvilan talon kohdalla (-91).
18. Laaksoarho, Moehringia lateriflora.
Pohjannoidanlukko, Botrychium boreale.
Mutayrtti, Limosella aquatica.
Stellaria fennica x graminea
Kolmihedevesirikko, Elatine triandra.
edellämainitut lajit esiintyvät kaikki
Raanionperän laidunalueella.
19. Kalkkimaariankämmekkä, Dactylorhiza
fuchsii.
Kurvila, Louen kyltin kohdalla.
20. Sääskenvalkku, Malaxis monophyllos.
Kurvila, Louen kyltin läheisyydessä.
21. Mutayrtti, Limosella aquatica.
Louesaari, Poikkiojan talosta ylävirtaan (91).
22. Jokipaju, Salix triandra.
Poikkiojan talon ja uittopirtin välissä (-78).
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Kulttuuriympäristöt
Tervolan ranta-asutus on vanhaa. Kivikaudella Loue-Mattinen on ollut merenpohjaa ja
alueella ei olekaan muinaislöytöpaikkoja. Hyvät kulkuyhteydet, kalastusmahdollisuudet,
laajat tulvaniityt ja viljava maaperä ovat sanelleet nykyisen asutuksen sijoittumisen. Kylät
ovat paikoin laajoja; muodoltaan ne ovat joko nauhamaisia kuten Mattisessa tai rykelmiä
kuten Louella. Asutustilat sijaitsevat kauempana jokivarresta soiden reunamilla. Tervolan
asutushistoriassa jo 1920-luvulla on perustettu asutusalueita.
Tyypillistä tervolalaista kulttuurimaisemaa on laajat jokivarsipellot ja rakennukset joko
yksittäisinä pihapiireinä tai kylinä niiden keskellä. Tulvien takia taloja ei rakennettu
rantatöyräälle. Maatalous muodostaa tärkeimmän kulttuurimaisemaa muovaavan tekijän.
Louella ja Mattisessa maatalous on tänäänkin merkittävää ja elinvoimaista.
Kulttuuriympäristöltään ja kylämiljööltään arvokkaimmat kohteet tällä osa-alueella ovat
Liimatanperä, Mattinen, Kurvila, Vaajokisuu ja Louejokisuu. Maisema-alueena koko osaalue on valtakunnallisesti merkittävää Louesaaren etelärantaa, Varevaaraa ja Vaajänkää
lukuunottamatta. Alustavassa rakennusinventoinnissa alueelta on luetteloitu 31
rakennuskohdetta, jotka kaikki ovat vähintään paikallisesti merkittäviä. Tarkemman
luokituksen tekemiseksi tulisi tehdä rakennusten tarkempi inventointi. Valtakunnallisesti
arvokas kohde on myös rakennuslainsäädännön nojalla suojeltu Uiton pirtti Louesaaressa.

Kyläkuva-analyysi
Kyläkuvan ominaisuuksia on arvioitu Lynchin elementien avulla, joita ovat: alueet, reitit,
reunat, näkymät, maamerkit, solmukohdat, portit ja muurit.
Merkittävimmät aluekokonaisuudet on mainittu edellisessä kappaleessa. Reiteistä
merkittävimmät ovat valtatie ja rautatie pohjoisrannalla ja maantie etelärannalla. Valtatie
Louen kylä kohdalla on selkeästi ympäristönäkymiltään kylätiemäinen vaikka toiminnaltaan
ohikulkutie. Merkittävimmät liikenteen solmukohdat ovat Kätkävaaranntie ja Louesaarentien
risteykset. Teiltä avautuvat näkymät joelle ovat komeimmat etelärannan maantieltä ja
Louelle saavuttaessa valtatieltä Kurvilan peltoaukealle sekä maatalousoppilaitoksen
peltoaukea. Selkeät maisemaa rajaavat metsät ovat Louella Varevaara ja Kokonräme sekä
Mattisessa Lapinaapa. Louella koulu muodostaa maamerkin. Mattisessa ei ole selkeää
maamerkkirakennusta tai maastokohtaa. Kulttuuriympäristön toiminnallinen solmukohta on
Louella koulun ympäristö ja Louejokisuun kulttuuriympäristö. Porttimaisia tiekapeikkoja on
vain yksi Mattisessa, Yli-Niemelän rauhoitettujen mäntyjen kohta.
Toiminnallisia esteitä, muureja muodostuu liikenneväylistä, valtatiestä ja rautatiestä, jotka
voidaan ylittää vain tietyistä kohdin. Rautatie on korkealla penkalla peittäen taustan
kylämaisemaa. Väylien aiheuttama liikennemelu estää asuntorakentamisen niiden
lähettyvillä, vanhalla keskeisellä kyläalueella.
Ranta-Saari,
maamerkkirakennus,
Toiminut mm. Kemijokiyhtiön
maatilana ja sahana.

Peltonäkymä
Mattisenperältä.
Vanhat
ladot
ja
aitat
ovat
maisemallisesti
ja
kulttuurihistoriallisesti
tärkeitä, sillä ne kuvaavat
maatalouden
yhtä
kehitysvaihetta.
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Kurvila ja tulviva Louepudas

Vanha junaseisake Louella

Vanha Lampela, Tervolan vanhin rakennus

6

Rantatyypit: rannan korkeus, rantavyöhyke / ranta-alue
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.
Moreenirannat ovat yleensä loivaluiskaisia tai matalia ja vesirajastaan kivisiä. Jokivesi on
kuluttanut moreenirannat varsin pysyvään tilaan, eikä niissä esiinny eroosiota tai sortumia.
Jokirantojen kokonaiskuvassa joen itäpuolen ranta on yleisilmeeltään jyrkempi,
korkeatörmäisempi ja hieman sortumalle ja eroosiolle alttiimpi kuin matalampi ja loivempi
länsipuoli.
Jyrkkiä rantatörmiä on koko matkaltaan itärannalla Mattisessa ja Liimatanperällä sekä
Louesaaren uoman puoleinen ranta. Törmän korkeus on tasaisesti noin 5-10m. Loivempaa
ja matalaa rantaa on Loueputaalla ja Kurvilassa sekä Varelammella, missä myös tulva
leviää laajalti rantapelloille
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. Louesaaressa. Liukusortumien taustalla on
usein pinta- ja sulamisvesien aiheuttama hydraulinen kuormitus. Kemijoen länsipuolen
eroosio- ja sortumaherkimmät rannat ovat Louesaaren Kemijoen puoleisella rannalla, jossa
esiintyy kuitenkin paikoin saaren poikkisuunnassa kulkevia sorajuonteita, joiden kohdalla
ranta on lujempaa.
Kemijoen merkittävimmät saaret jäävät lähes kauttaaltaan tulvavesien peittämäksi.
Lammasaaressa on sorainen ja kovarantainen ylävirranpuoleinen kärki.

Liukusortuma jyrkässä rantaluiskassa Uuranperällä

Varejoen rantatörmää
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Raanionperän
ja tulvauoma
Kurvilansaaressa
Alueen
rannat perinnelaidun
ovat merkittäviltä
osin keinotekoiset,
johtuen voimalaitoksen pato- ja
pengerrakenteista. Rannan muodon, voimakkaan virran ja sortumavaaran takia sen käyttö
on hankalaa ja keskittyy rakennettuihin uima- ja venevalkamiin, talokohtaisia venelaitureita
ei juurikaan ole rakennettu.

Mattisen matalahkoa rantatörmää

”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 osaalueella 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 20-30 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.
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2. TAVOITTEET
Asukkaiden tavoitteita on kerätty kyläsuunnitelmasta 1998 ja osayleiskaavakyselystä
2000. Muut yleiset tavoitteet on kirjattu erilliseen tavoite- ja mitoitusraporttiin.
Louen kylä koetaan vireänä paikkana, jossa on hyvä sosiaalinen ympäristö.
Luonnonläheisyys, kylämaisema sekä Kemijoen ja Louenputaan ympäristö koetaan
hyvinä ja säilyttämisen arvoisina asioina. Mattinen koetaan rauhallisena
kasvuympäristönä lapsille. Työpaikkaomavaraisuus on erittäin hyvä ja asukkaita
riittävästi. Luonnonläheisyys ja sen tarjoamat edut ovat voimavara. ”Maalaismaisema
viehättää.”
Kauneimmiksi paikoiksi mainitaan Loueputaan ja Vaajoen ympäristöt sekä
Kurvilansaari ja Rötkösensaari (rantamaisemat, peltoaukeat, niityt ja rakennukset).
Rakennuksista on nimetty Nikupeteri, Alli, Mäkijounila ja Horma. Mattisessa
kauneimmat paikat ovat vaaramaiseman lisäksi Uitonpirtin tienoo ja näkymät
patosillalta.
Kylän keskipiste Louella on vastaajien mielestä aktiivinen paikka kuten koulu tai
kauppa ja huoltoasema. Maamerkiksi hahmottuu rakennetussa ympäristössä koulu
tai vanha vesimylly Lumpuksenperällä tai maisemassa Varevaara. Keskipiste
Mattisessa on koululla tai entisten TVL:n rakennusten ympäristössä ja maamerkiksi
mainitaan Yliniemelän tilalla olevat männyt.
Louen kyläympäristöä toivotaan siistittävän pusikoituvien tienvarsien, avointen pihaalueiden ja soramonttujen osalta. Myös avoimia pelto- ja niittyalueita tulisi hoitaa.
Yleisesti toivotaan, että ympäristöön kiinnitettäisi enemmän huomiota.
Nyt, kun uittoa ei tarvitse varoa on mahdollista ottaa Kemijoki taas asukkaiden
käyttöön. Rannoilla voisi elvyttää venevajakulttuuria ja lisätä myös muita yhteyksiä
joelle. Rantojen pusikoita pitäisi siistiä. Toisaalta vyöryvillä rannoilla kasvillisuus pitää
maa-ainesta paikoillaan.
Asuminen ja väestö: Toivotaan avustuksia korjauksiin sekä kylälle semmoinen
henkilö, joka olisi käytettävissä korjaustöihin. Halutaan viemäriverkosto Mattiseen.
”Kylänäkymän säilyttäminen. Perinnetalojen hoito.” ”(Kyläsuunnitelma 1997)”
Rantojen uusi asutus Louella tulisi sijoittaa niin, ettei synny pitkiä
lomamökkinauhoja vaan asutus sijoitetaan perinteen mukaan metsän reunaan tai
kumpareelle. Uudesta asutuksesta ei myöskään saa olla haittaa alueen nykyisille
toiminnoille (maanviljelys). Loma-asunnot tulee sijoittaa pääasiassa metsäisille
rannoille. Mattisessa viljelyalueet tulee säilyttää ja vakinainen ja loma-asutus
sijoittaa toistensa lomaan. Uudisrakentamiseen sopii suuri tontti 3-5 000 m2 (tilaa
kasvimaalle, puustolle ja harrastuksille sekä elinkeinolle) suojaisella etelärinteellä
tai ranta-alueen kumpareella. Maaperä hiekkakangasta. Rakennustyylin tulee
sopia ympäristöönsä. Ei lähellä valtaväyliä, mutta palvelujen on hyvä olla
kohtuullisen matkan päässä.
Työpaikat: Perinteiset maaseutuelinkeinot ja luonnon raaka-aineiden jatkojalostus
ovat hyviä elinkeinoja Louella. Lisäksi halutaan harjoittaa käsityöläisammatteja,
maatila- ym. matkailua ja pienteollisuutta. Myös yksityisille palveluille on tarvetta
esimerkiksi Mattisessa TVL:n rakennuksissa.
Palvelut: Toivotaan sivukirjastoa internet-yhteyksillä ja kokoontumistiloja
(kyläkahvila, lapsille kerhotoimintaa) sekä pankkipalveluita. Asiointikuljetusten
kehittäminen, virike- ja koulutustilaisuudet ja osuuskunnan kehittäminen.
Tarvitaan uusi baari palaneen TB:n tilalle. Mattiseen toivotaan kauppaa. Lapsille
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askartelu- ja liikuntakerho, eläkeläisille näytelmä- ja kuntopiiri, huomiota
nuorisotoimintaan.
Virkistys ja harrastustoiminta: Ulkoilureittien varustusta voisi parantaa (laituri
laavulle). Mattiseen toivotaan parempia urheilumahdollisuuksia (jäähalli, valaistu
latu/pururata). Kemijokivarteen olisi hyvä saada uimarantoja, venevalkamia,
laitureita, lenkkipolkuja ja taukopaikkoja. Veneenlaskupaikkaa toivotaan
voimalaitoksen alajuoksulla. Virkistysalueita tulee hoitaa. Uimarannan paikkoja on
Loueputaan perässä, Tervakannissa ja pohjapadon niskassa. Lisäksi
marmorilouhoksella, Mattisen tupien kohdalla ja Kätkäjärvellä.
Liikenne: Julkista liikennettä toivotaan paremmaksi. Työssäkäynti linja-autolla
Louelta Kirkonkylälle tulisi olla mahdollista. Kevyen liikenteen turvallisuuteen tulee
kiinnittää huomiota. Toivotaan kävelytietä välille Louejoki-Hepoaho ja pyörätietä
4-tien varteen välille Tervola-Peuran Esso sekä tievalaistusta (ravirata - Mattisen
koulu - Liimatan risteys sekä Vuorisenmäki-Lumpus). Rautatien tasoristeykset
tulee poistaa radan sähköistämisen ja junien nopeuksien nousun takia.
Potentiaalinen kehittämiskohde: Mattisessa lähiöasuminen, uimaranta, Louella
maatilamatkailu.

3. MITOITUS
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.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 62,39 km2 ja jokirantaa alueella 46 km. Koko
Loue-Mattisen osa-alueella on olemassa olevia asuntoja 230 kpl ja loma-asuntoja
82 kpl. Louella asuntoja on 119 ja loma-asuntoja 54. Mattisen puolella asuntoja on
111 ja loma-asuntoja 28.
KANTATILAMITOITETTAVAN RANTA-ALUEEN NYKYTILANNE
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Mitoitusalue

as/l-as.
Yht.

rantaviivaa

nyk. rak.tiheys
as, l-as/km

Louekylä
Pisajoki
Louejoki
Vaajoki
Kurvila
Louepudas
Louesaari

18
0
21
11
28
18
6

4760
3520
4310
3400
5900
9200
6030

4
0
5
3
5
2
1

Mattinen

36

4600

8

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

Liimatanperä
Lammassaari

54
0

3052
1270

16
0

192

46 042

ka.4,2

UUDISRAKENTAMISEN MITOITUKSEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT
Valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä on Kurvilassa, Vaajokisuulla ja
Louejokisuulla, Mattisessa ja Liimatanperällä. Valtakunnallisesti merkittävää
maisema-aluetta on joen pohjoisranta Pisajoelta Kurvilaan, etelärannalla
Liimatanperältä aina Rötkösensaareen asti. Alueiden maisemalliset ja ympäristölliset
ominaispiirteet halutaan säilyttää. Näille arvokkaimmille alueille on osoitettu
rakennuspaikkoja ainoastaan maisemallisesti ja kulttuuriympäristöllisesti sopiville
paikoille. Erityisesti arvokkaimmille peltoalueille 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 metriä muiden seudullisten ja paikallisten pääväylien molemmin
puolin. Melualueelle ei sijoiteta uusia asuinrakennuspaikkoja.
Yleiskaavaan on rajattu kehitettävää aluetta Louen kyläalueelle missä suositeltavia
toimenpiteitä ovat elinkeinojen kehittäminen ja kylämiljöön selkeyttäminen.
Valtakunnallinen pyöräilyreitistö vanhoilla rantateillä muodostaa jokivarren
viherverkoston rungon, johon eri virkistyskohteet ja palvelut tulee Louellakin liittää.
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 asuntoa kilometriä kohti. Sivujoilla käytettiin kertoimia
2,5 ja 3,5. Näillä laskentaperiaatteilla päädyttiin seuraaviin uudisrakentamisen
määriin:

Loue-Mattinen

VE1
1958
155

VE2
1958
44

VE3
2000
57

VE4
1970
71-

nyky
tila
192

YLEISKAAVAEHDOTUS I, heinäkuu 2001
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen päätettiin kantatilaperiaatetta soveltaa
arvokkailla kyläalueilla joustavammin, sillä tällaisella suunnittelualueella muut arvot
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ovat tärkeämpiä kuin maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Kantatilamitoitusta
kuitenkin käytettiin pohjana ehdotusta laadittaessa. Luonnosvaihtoehdoista kävi ilmi,
että kantatilavuodella ei ollut ratkaisevaa merkitystä sille, kuka sai rakennuspaikan,
vaan kunkin tilan rakennuspaikkojen kokonaismäärä oli toisessa mallissa isompi kuin
toisessa. Tästä tultiin johtopäätökseen, että kantatilan perusteella tasapuolisuus
toimii kaikissa vaihtoehdoissa. 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
aluerajausta kyläalueilla. Kyläalueilla noin kolmasosa uusista rakennuspaikoista
sijoittuu ranta-alueelle, muut taemmaksi. Näillä periaatteilla osayleiskaavan
mitoituksesta muodostui seuraava:
Louenkylä: Ranta-alue pääasiassa tulva-aluetta tai valtakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä, mitoituskerroin 2 as/km.
Louejoki: Alajuoksulla kantatilamitoitusta ei käytetty arvokkaan maisema-alueen takia,
yläjuoksulla mitoitus oli 2.5 as/km.
Vaajoki: Alajuoksulla kantatilamitoitus oli väistyvä periaate arvokkaalla maisema-alueella,
yläjuoksulla mitoitus 2,5 as/km.
Varelampi. Rakennusoikeus kantatilamitoituksen mukaisesti, as/km.
Kurvila: Arvokkaalla kulttuurimaisema-alueella kantatilamitoitusta ei käytetä. Rakentaminen
osoitetaan tarveharkinnan mukaan maisemallisesti sopiville paikoille.
Louepudas: Rannat tulva-alttiita ja arvokasta kulttuuriympäristöä, mitoituskerroin 2 as/km.
Louesaari: Rakentamaton kaakkoisranta metsäinen, mitoituskerroin 7as/km keskeisen
sijainnin takia, vaikka ranta paikotellen vyörymäaltista.
Mattinen: Kapea rantatöyräs maantien ja joen välissä, maatalousvaltainen alue,
mitoituskerroin Jatkonojasta pohjoiseen 7 ja eteläpuolella 2 as/km.
Liimatanperä: Arvokasta kulttuuriympäristöä, kantatilamitoitus on väistyvä periaate,
mitoituskerroin 0 ja eteläosassa 2 as/km.
Osa-alue

LoueMattinen
Louesaari

asuntoja

loma-as

matk. palv.

muut palvelut

AT-alueilla

RA

RM

PL Y

17
26
7

11
0
33

6
2
0

5 – 1 – 3 – 14/2
1 – 0 – 2 – 16/4
0 – 0 – 0 – 4/0

50

44

8

6

1

T

5

nyky
tila

AM/ME

195

34/6

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.
Mitoitus perustuu kaavan lähtöselvitysaineistoon: kulttuuriympäristön, luonnon ja
rantojen laatuun. Rakentamista on haluttu ohjata oleviin kyliin ja vähemmän vielä
rakentamattomina säilyneille rannoille. Lisäksi mitoitus myötäilee ohjausryhmän
asettamaa rakennuspaikkatavoitetta 200-300 rakennuspaikasta.
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Omarantaisia loma-asuntoja, joissa loivahko ranta on kohtuullisesti käytettävissä on
Loueputaalla ja sivujokien varrella. Muilla alueilla rakentaminen sijoittuu 6-10m
korkean ja jyrkän rantatörmän päälle. Rannan vyörymäalttius puoltaa matalampaa
mitoitusta mm. Liimatanperällä ja Loueputaalla. Keskeiset kyläalueet Kurvilassa,
Loue ja Vaajokien suulla sekä Mattisessa ovat kulttuuriympäristöltään ja
maisemallisesti arvokasta aluetta, mikä rajoittaa rakentamismahdollisuuksia avoimille
rantapelloille. Siksi kyläalueiden mitoitusluku mukailee olevan rakennuskannan
määrää.
Loue:
Ranta-alue
pääasiassa
tulva-aluetta
tai
valtakunnallisesti
arvokasta
kulttuuriympäristöä, mitoituskerroin 5 as/km.
Louejoki: Joen alajuoksu arvokasta maisema-aluetta, mitoitus koko matkalla 3 as /km
Vaajoki: Joen alajuoksu arvokasta maisema-aluetta, mitoitus koko matkalla 3 as /km
Kurvila: Erittäin arvokas kulttuuriympäristö ja maisema-alue, mitoitus 5 as/km
Louepudas: rannat tulva-alttiita ja arvokasta kulttuuriympäristöä, mitoitus 5 as/km
Louesaari. Saaren kaakkoisranta metsäinen, mitoitus 7 as/km
Mattinen: Tiiviisti rakennettua nauha-asutusta kapealla rantakaistalla, mitoitus 7 as/km
Liimatanperä: Hyvin tiiviisti rakennettua nauha-asutusta arvokkaassa kulttuuriympäristössä,
vyörymäaltis ranta, mitoitus 5 as /km.

Mitoitusalue

olevia
asuntoja+
loma-as

jokea/
rantaviivaa m

nykyiset
as, l-as/km

mitoituskerroin

Ehd1
ehd2
2001
2002
uusia tontteja

Loue
Pisajoki
Louejoki
Vaajoki
Kurvila

18
0
21
1
28

4760
3520
4310
3400
5900

4
0
5
3
5

5
1
3
3
5

5
0
13
5
12

13
0
12
8
20

Louepudas
Louesaari

18
6

9200
6030

2
1

5
7

19
24

18
26

Mattinen
Liimatanperä
Lammassaari

36
54
0

4600
3052
1270

8
16
0

7
5
2

12
12
0

4
5
0

192

46 042

2,1

102

106

Kantatilavuoden vaihtaminen vaikutti siten, että suurimmat muutokset
rakennusoikeuksiin tulivat kyläalueilla Mattisessa ja Liimatanpetällä kun AT-alueita
supistettiin. Muualla rakennusoikeuden saivat noin 90%.sesti samat tilat kuin
aikaisemmassakin ehdotuksessa. Rakennuspaikkojen määrä lisääntyi Kurvilanperän
Kotalammilla ja Vaajoella.
Vapaata rantaviivaa laskettiin sellaisilta kohdilta, missä rakentaminen sijoittuu
taemmaksi kuin 100 m rannasta. Erikseen mainitaan yli 250 m pitkien rantajaksojen
määrä. Osa-alueella on vapaata rantaviivaa Kemijoella noin 16 km, josta yli 250
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m jaksoja 33 kpl. Varsinkin Louen kylän kohdalla rantarakentamista on hyvin
vähän. Vaajoen ja Louejoen rannoista on vapaana noin puolet ja Pisajoki on
rakentamaton.
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4. SELOSTUS
Suunnittelun yleistavoitteena on ollut rantarakentamisen mahdollistaminen ja niiden
avulla uusien asukkaiden saaminen kuntaan. Rantavyöhykkeelle rakentamista
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.

Kokonaisrakenne
Etelärannan kylät Liimatanperä ja Mattinen ovat melko tiivistä ja tasaista
asutusnauhaa maantien molemmin puolin aina Runkauskankaalle asti. Kylillä on
elinvoimaisia maatiloja ja ympäristö hyvin hoidettua.
Pohjoisrannan Loue on hajanainen kylä, missä pihapiirit ovat sijoittuneet tasaisesti
peltoaukeiden keskelle ja vanhimmat talouskeskukset jokitörmille tai saaren selille.
Kylärakennetta hajoittaa sitä halkovat valtatie ja rautatie sekä vanha kylätie, jonka
varteen asutus on keskittynyt. Kylä sijoittuu noin 4 km matkalle valtatien molemmin
puolin laajentuen sivujokien ja vanhan rantatien varteen.

Elinkeinot
Palvelut
Kylillä on ala-asteet Louella ja Mattisessa. Louella on kauppa ja sen yhteydessä
posti. Vanha huoltoasema on muutettu miehittämättömäksi tankkauspisteeksi.
Lisäksi Louella toimii maatalousoppilaitos, joka sijaitsee hieman sivussa keskeiseltä
kyläalueelta. Uusille lähipalveluille on osoitettu tilaa koulun risteykseen valtatien
varteen ja matkailupalveluille sen viereen.
Alkutuotanto
Liimatanperällä ja Mattisessa on 9 toimivaa maatilaa, Kurvilanperällä 6 ja Louen
kylällä 9 maatilaa. Tilojen isännät ovat melko nuoria, mikä turvaa maatalouden
säilymisen vielä vuosikymmeniä. Maatalouden suuryksikköjä on osoitettu neljälle
tilalle Mattisessa. Louella kahdella tilalla on halukkuutta maatilamatkailuun, mihin
liittyen on osoitettu rakennusmaata Louejoen varrella oleville palstoille. Peltojen
säilyttäminen rakentamattomina turvaa maatalouden edellytyksiä.
Jalostuselinkeinot
Louella toimii kolme teollisuusyritystä, Lapprock Oy, Lapin Savi Ky ja Louen saha
sekä polttopuuta valmistava yritys. Teollisuusalueelle on osoitettu laajennusaluetta
olevien yritysten taakse Varevaaran laidalle.

Liikenne ja tekninen huolto
Mattisen puolella liikenne tukeutuu maantiehen. Louella liikenneväylät pirstovat kylän
kapeisiin suikaleisiin, joiden väliset kaistaleet ovat huonosti käytettävissä. Rautatien
sähköistämisen seurauksena radan mutka on oikaistu ja siihen liittyen tehty uusi
eritasokäytävä autoliikenteelle Louejoen itäpuolelle. Louella on paljon
liikennejärjestelyjen suunnittelutarvetta. Eritasoristeysten rakentaminen on vesistöjen
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takia vaikeaa ja lisäksi kyläkuvaa herkästi rikkovaa. Louelle tulisi laatia erillinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma.
Luontevia rautatien alituskohtia on Kurvilan soramontuilla ja Kummun talon kohdalla
ojalaaksossa. Myös valo-ohjatut tasokäytävät ovat tavoiteltava ratkaisu keskeisellä
kyläalueella. Koulun risteys sijaitsee keskeisellä paikalla, mutta siihen ei voi rakentaa
eritasokäytävää maastomuotojen takia. Uusia kokoojateitä on osoitettu radan varteen
Kurvilassa ja keskustassa, missä ne samalla toimivat kevytliikenteen väylinä.
Liikenneväylien väliin suositellaan istutettavia puukujia, jotka antavat ryhtiä ja
puistomaisuutta kyläkuvaan korostaen kylän keskustaa sekä radalta että tieltä
katsottaessa.
Uusia teitä tarvitaan runsaasti myös Louesaaren uusille loma-asunnoille. Teiden
paikat ovat maanomistajien esittämillä paikoilla mukaillen tilojen rajoja.
Rannan suuntainen, valtakunnallinen pyöräilyreitti ja paikallinen pyörätie voidaan
ohjata Varelammelta Kurvilan kautta Kirnukoskelle, mistä se jatkuu valtatien vartta
Louejoelle ja vanhalle rantatielle.

Asuminen ja loma-asutus
Uutta asutusta on osoitettu olevaan kylärakenteeseen ja taloryhmiin liittyen. Rantaalueen ulkopuolella on osoitettu AT-alueen laajennuksia, joihin Mattisen puolella
voidaan rakentaa noin 15 ja Louen puolella noin 20 uutta pihapiiriä. Suuri osa kylän
keskustasta on melualuetta, jonne uusia rakennuspaikkoja ei voi perustaa. Oleviin
taloryhmiin rakennettaessa on aina huomioitava ympäröivien rakennusten koko ja
tyyli ja pyrittävä sopeuttamaan uusi rakennus niihin. Arvokkaiden vanhojen
pihapiirien viereen rakentamista tulee välttää sellaisilla paikoilla, missä pihapiiri on
sijoittunut viljelysten keskelle. Parhaita ja luontevimpia täydennysrakentamisen
paikkoja ovat kyläraittien varret, missä asutus on nauhamaista jo vanhastaan eikä
liity maatalouden harjoittamiseen. Erillisessä rakentamisohjeessa on tarkemmat
ohjeet.

Vanha ja uusi rakennus sama kokoluokka ja muoto, mutta
erilaiset yksityiskohdat.
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Ranta-alueen rakentaminen ja erityisesti loma-asutus määräytyy kantatilamitoituksen
mukaan. Louesaari on loma-asutuksen keskittymä ja sinne on osoitettu runsaammin
uutta loma-asutusta. Putaan puolella mitoitusluku on vain 5 as/km ja joen puolella 7
as/km. Putaan puolella on laajat tulva-alueet Kemijokiyhtiön omistuksessa, joten
kokonaismäärä ei kasva kovin isoksi. Louesaaren pääuoman puoleinen ranta on
korkea ja sortuma-altis, joten rakentamisen sijoittaminen edellyttää tarkkaa harkintaa
ja maaperäselvityksiä. Maaperä on muotoutunut kapeista kannaksista, jossa
vuorottelee heikompi ja kovempi maa-aines, joten hyviä ja turvallisia
rakennuspaikkoja on, kunhan ne tunnistetaan. Erityisesti maaperän vesiolosuhteiden
muuttaminen voi aiheuttaa vyörymiä, mikä tulee erityisesti huomioida vesihuollon
rakentamisessa. Rakentaminen tulee sijoittaa korkean rantatörmän päälle riittävän
kauas rannasta. Rantametsää tulee harventaa varovasti niin, että mökiltä näkyy
joelle mutta joelta katsottaessa rakennukset verhoutuvat puuston sekaan. Jyrkän
rannan takia rantasaunan rakentamista ei suositella. Venelaituri tulisi rakentaa usean
mökin yhteisenä loivempaan rantaan, jolloin rantatörmän kuluminen keskittyisi yhteen
paikkaan.

Virkistys- ja matkailupalvelut
Mattisen puolella ei ole laajoja virkistysalueita rantavyöhykkeen kapeuden takia.
Merkittävin alue on ravirata Lapinaavan laidalla ja jokiyhtiön rantapalsta samalla
kohdalla. Kyläkohtaisia uimapaikkoja ja venevalkamia on Liimatanperällä, RantaMattisen ja Niemelän sekä Erkkilän kohdalla. Lammassaari on rakentamaton ja
maisemallisesti merkittävä laidunsaari, jokamiehenoikeudella käytettävissä.
Louen puolella lähivirkistysaluetta on osoitettu Pisajoen suistoon, missä pohjapadon
alapuolella on venevalkama ja uimapaikka. Uimapaikka on myös Tervasaaren
suvannossa länsirannalla ja venevalkama sen itärannalla. Putaan tulviva ranta
Louesaarentien molemmin puolin on osoitettu lähivirkistysalueeksi, joka voitaisiin
maisemointitöillä palauttaa rantaniityksi ja laitumeksi. Koulun takana olevat
urheilukentät on myös merkitty lähivirkistysalueeksi. Kurvilantien mutkassa on pieni
lähivirkistysalue uintiin ja veneilyyn, jokiyhtiön maalla, kuten kaikki muutkin
virkistysalueet. Kotalammen-Varelammen välinen tulvauoma lampineen on lomaasutuksen keskellä ja voi toimia asukkaiden lähiulkoilualueena. Metsien varovainen
harventaminen, lehtomaisuuden huomioiminen sekä mahdollisesti laiduntaminen
kuten Raanionperällä, voivat tehdä alueesta viihtyisän ja vetovoimaisen
ulkoilualueen.

Suojelu- ja erityiskohteet
Louella on suunnittelualueen ainoa suojelualue, Kokonrämeen soidensuojelualue
joka on myös Natura-aluetta. Kaavassa osoitettu matkailu- ja virkistyspalveluiden
määrä ei aiheuttane vaaraa soiden luontoarvojen säilymiselle. Muita
luonnonarvoiltaan monimuotoisia alueita ovat Varevaaran kivikot ja pohjavesialue
sekä Loueputaan tulvauoma-Varelampi ja Lammassaaren perinnemaisema jotka on
merkitty MY ympäristöarvoja omaaviksi alueiksi. Varevaaran pohjavesialueelle ei
osoiteta rakentamista.
Kulttuuriympäristöltään ja maisemaltaan merkittävin alue koko Tervolassa lienee
Kurvilansaaren peltolakeus perinnemaisemineen ja vanhoine pihapiireineen.
Arvokkaita ovat myös Vaajokisuun ja Louejokisuun vanha asutus niittyineen. Alueen
maisemapelloille ei saa rakentaa maataloutta palvelevia rakennuksiakaan
lukuunottamatta vähäisiä rakennelmia kuten latoja.
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Liimatanperä ja Mattinen muodostavat toisen tyyppistä kulttuuriympäristöä, tiivistä
nauha-asutusta hyvin hoidetussa jokilaaksossa, missä jokinäkymät ovat vallitsevia.

Kehitettävät alueet, muuttuvat alueet
Louen keskusta on osoitettu kehitettäväksi alueeksi. Alueelle olisi syytä laatia
tarkempi maankäytön suunnitelma, jossa ratkaistaan liikennejärjestelyt ja keskustan
täydennysrakentaminen sekä ympäristön hoito liikenteen pirstomilla alueilla. Kylän
keskustaa koulun risteyksessä voidaan korostaa kaikilla em. toimenpiteillä.
Matkailupalvelujen ohjauksen keskittäminen valtatien varteen parantaisi elinkeinon
näkyvyyttä. Samalla keskeisellä alueella tulee jättää tilaa myös junaseisakkeelle.
Louen alueella on ollut aiemmin peräti kolme junaseisakkia.
Kehitettäviä elinkeinoja ovat maatilamatkailu ja siihen liittyen ympäristönhoito ja
virkistyspalvelut sekä uusi teollisuustoiminta teollisuusalueella.
Maatilamatkailu ohjelmapalveluineen voisi perustua yhteistyöverkostoon ja perustua
alkuvaiheessa toimintojen organisoimiseen, ei massiiviseen uuden rakentamiseen.
Saaren tilalla oleva suuri navettarakennus on potentiaalinen kehittämiskohde
erilaisille matkailua ja virkistäytymistä palveleville toiminnoille.
Jotta mainitut palvelut ovat mahdollisia ja vetovoimaisia, vaatii se erilaisten
ulkoilureittien ja alueiden raivaamista, kyläympäristön virkistysalueiden ja
uimapaikkojen kunnossapitoa, yleistä ympäristöstä huolehtimista niidenkin taholta,
jotka eivät harjoita matkailua työkseen. Tämä työ kuitenkin kohottaa myös
paikallisten asukkaiden viihtyisyyttä ja voi houkutella alueelle uusia asukkaitakin.
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5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
5.1 VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN: maa- ja kallioperään, vesistöön,
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
- liian tiivis asutus ilman keskitettyä jätevesiviemäröintiä voi aiheuttaa maaperän
pilaantumista. Loue ja Mattinen ovat voimakkaan maatalouden alueita ja sivujoet
ovat rehevöityneet, mikä näkyy jokisuiden sameutumisena ja liettymisenä.
Peltorannoille tulee jättää riittävät suojavyöhykkeet sitomaan ylijäämäravinteita.
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ovat sivujoet, pudas, suot ja
perinnemaisemat, joiden säilyminen on pyritty turvaamaan kaavamerkinnöin.
Sivujokien liian tehokas rakentaminen estää jokamiehen kulun rannoilla ja
erämaatunnelma häviää.
- Kokonrämeen luontoarvot tulevat säilymään viereisen Louejokivarren
matkailurakentamisesta huolimatta. Rämeen ja ranta-asutuksen välissä on oleva
tie, joka erottaa ranta-alueen suojelualueesta. Uusi rakentaminen sijoittuu
jokirantaan reilun 100 metrin päähän natura-alueen rajasta. Uudisrakentaminen ei
vaikuta suon vesitasapainoon ja ravinteiden kulkuun. Alue on vaikeakulkuinen ja
sinne onkin rakennettu ulkoilureitti pitkospuineen. Marjastus ja muu retkeily suolla
ei ole niin mittavaa, että se aiheuttaisi kasvillisuuden kulumista.
- Louesaaren ja Mattisen rannat ovat paikoitellen sortuma-alttiita johtuen
maaperästä. Asia on huomioitu kaavamääräyksissä RA-2 ja –3, jotka edellyttävät
maaperäselvitysten ja geoteknisten suunnitelmien tekemistä.
- Alueen maaperä on viljavaa ja sen säilyminen viljelykäytössä tuottaa paikallisia
elintarvikkeita, uusiutuvia luonnonvaroja lähialueen ihmisille.

5.2 VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN: kyläkuvaan ja
maisemaan sekä kulttuuriympäristöön ja muuhun rakennettuun ympäristöön
- Louen kyläasutus on hajanaista eikä anna kuvaa elinvoimaisesta kylästä.
Keskustan palvelujen lisääminen (torikauppa, kylätalo, osuuskuntatalo tms.)
vahvistaisi kylän imagoa. Alueella on merkittäviä yksittäisiä rakennuskohteita,
jotka eivät nouse kuitenkaan maisemakontekstissa riittävästi esiin
- Kurvilan asutus- ja maisemarakenne on säilynyt erityisen hienona ja selkeänä ja
sen säilyminen ympäristökuvaa hajauttavalta rakentamiselta tulee erityisesti
turvata, kaavamääräys sk-2.
- Nauha-asutus
Mattisessa
ja
varsinkin
Liimatanperän
arvokkaassa
kulttuuriympäristössä uhkaa muodostua liian tiiviiksi, jolloin jokinäkymät
vaarantuvat ja ympäristö voi kuormittua liikaa jätevesistä. Vapaata rantaa ei ehkä
jää riittävästi.
- Louesaaren loma-asutus hävittää viimeisen, laajan ja rakentamattoman
rantametsän. Yleensä vapaata rantaa on vähän jo olemassa olevan rantaasutuksen takia.

5.3 VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN, yhdyskunta- ja energiatalouteen
- nauhamainen rakenne aiheuttaa paljon liikennettä varsinkin, kun asutusta on joen
molemmin puolin. Louen kylä sijoittuu logistisesti erittäin edulliseen paikkaan.
Tavaroiden kuljetus paikasta toiseen vaatii energiaa, johon meillä toistaiseksi on
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varaa. Mahdollisimman suureen omavaraisuuteen pyrkiminen on kestävän
kehityksen mukaista ja vähentää liikkumis- ja kuljetustarpeita.
Louesaaren loma-asutus lisää liikennettä kylän keskellä ja lähikaupunkeihin

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:
Louen
kylän
elinkeinojen
monipuolistaminen tukee kylän kehittymistä ja elinvoimaa. Maatalous ja siihen
liittyvä maatilamatkailu ovat luontevia elinkeinoja. Louen kivilouhos tuottaa
kivilevyjä koko maahan. Elintarvikkeiden jalostuksen paikallinen kehittäminen
nostaisi paikallista tulopohjaa. Elinkeinojen kehittyminen voi synnyttää
maaseudulle uusia ammatteja ja muutamia työpaikkoja.
- Mattinen on elinvoimainen maatalouskylä ja asuinkylä keskustassa ja varikolla
työskenteleville.
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)
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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.
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 maiselta 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 15.9.2003

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

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
Kokonrämeen natura-arviointitarve selvitys
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Kaavoittajan vastineet
Kunnan päätökset

Liite 1

NATURA-ARVIOINNIN TARPEELLISUUS
KARHUAAPA-HEINIJÄNKÄ-KOKONRÄME NATURA-ALUEELLA
Tervolan Kemijokivarren osayleiskaava
Loue-Mattisen osa-alue

YMPÄRISTÖTAITO OY
Biologi Aija Degerman
8.10.2003 Oulu
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1. Luonnonsuojelulain 65 ja 66 § keskeinen sisältö
Luonnonsuojelulain pykälässä 65 todetaan hankkeiden ja suunnitelmien
arvioinnista seuraavaa:
”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja
suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura
2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon,
hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on, jollei hankkeeseen ole sovellettava
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (468/1994) 2 luvussa tarkoitettua
arviointimenettelyä, asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee
sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle
ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. (26.3.1999/371)”
Luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on katsottava, että arviointi
on tehty. Viranomaisen on sen jälkeen pyydettävä siitä lausunto alueelliselta
ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on.
66 § Luvan myöntäminen sekä suunnitelman hyväksyminen ja vahvistaminen:
”Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai
vahvistaa suunnitelmaa, jos 65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja
lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura
2000 -verkostoon (26.3.1999/371).”

2. Natura-alueelle/-alueella vaikuttavan hankkeen tai suunnitelman
kuvaus
Louejokivarteen Kokonrämeen Natura-alueen länsipuolelle on kaavoitettu loma-asunto- ja
pientaloalueita sekä matkailupalvelujen alueita. Uusi rakentaminen sijoittuu jokirantaan
noin 100 metrin päähän Natura-alueen rajasta. Lisäksi Metsähallitus on suunnitellut
Kokonrämeen eteläosaan lyhyen pitkospuisen ulkoilureitin, jonka vaikutuksista on tehty
erillinen selvitys Metsähallituksen toimesta.

3. Hankkeen perustiedot
Tervolan Kemijokivarren osayleiskaavahanke on käynnistetty vuonna 2000. Loue-Mattisen
osayleiskaava hyväksyttäneen kunnanvaltuustossa lokakuussa 2003. Kaavoituksen
pohjaksi on laadittu luonto- ja maisemaselvitys sekä kulttuuriympäristöselvitys.
Kaavoituksella pyritään ohjaamaan rakentamista ja toimintoja sellaisille alueille, missä ne
eivät turmele maisemakuvaa, luonnonympäristöä ja kulttuurimiljöötä. Ranta-alueiden
rakentamisen määrä perustuu kantatilalaskelmiin. Kokonrämeen viereisellä Louejoella
mitoitus on 3 loma-asuntoa rantakilometriä kohti. Louella kylän keskustaan ei ole voitu
osoittaa paljoa uudisrakentamispaikkoja, johtuen kylää halkovien liikenneväylien
aiheuttamasta melusta. Louella kaava edistää erityisesti maatilamatkailun kehittämistä,
mihin liittyvät Natura-alueen läheisyydessä olevat matkailupalvelualueet RM. Kaavalla
pyritään parantamaan rantojen ja muiden vetovoimaisten luontoalueiden virkistyskäyttöä.
Louella valtatien ja rautatien liikennejärjestelyjen parantaminen edellyttää erillistä
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa välillä Louejoki-Varevaara.

24

4. Perustiedot ja erityispiirteet Natura-alueesta tai –vesistöstä, johon
hanke ja vaikutukset kohdistuvat
Karhuaapa-Heinijänkä-Kokonräme Natura-alue sijaitsee Tervolan kunnassa. Natura-alueen pinta-ala on 1151 ha, josta Heinijängän-Karhuaavan osuus on 830 ha ja Kokonrämeen 303 ha. Karhuaapa-Heinijänkä-Kokonräme kuuluu Pohjois-Pohjanmaan reheviin
aapasoihin. Natura-alue on tärkeä Lapin kolmion soiden- ja lehtojensuojelukohde. Karhuaapa-Heinijänkä-Kokonrämeen Natura-alue käsittää: soidensuojelun perusohjelmaan
kuuluvan Heinijänkä-Karhuaapa-Kokonrämeen alueen ja lehtojensuojeluohjelmaan
kuuluvat Pukinselän lehdot, Ruutananharjun lehdot ja Kaitaharjun kärhölehdon sekä
Kilpelän, Raemäen ja Kaidanharjun yksityiset suojelualueet. Näistä Kokonräme sijaitsee
Kemijokivarren osayleiskaavan alueella.
Kokonräme on ravinteisuudeltaan karu keidassuo. Keidassuot ovat aapasoita
harvinaisempia Tervolan seudulla, joka soiden aluejaossa kuuluu Pohjanmaan-Kainuun
aapasuovyöhykkeeseen. Kokonräme sijaitsee Pisajoen ja Louejoen välisellä
vedenjakajalla. Suon länsi- ja pohjoisosat kuuluvat Louejoen ja itäosa Pisajoen valumaalueeseen. Kokonräme on alueellaan huomattavan laaja ja yhtenäinen luonnontilaisena
säilynyt keidassuo.
Kokonrämeellä harvapuustoiset rämeet ovat suotyypeistä vallitsevimpia. Avosuota on vain
6%. Suo on suurimmaksi osaksi karua, minerotrofisista laiteista ei ole säästynyt paljoa
ojitusten ja teiden ympäröimällä alueella. Metsäkortekorpea on jäljellä jonkin verran aivan
nelostien tuntumassa.

5. Vaikutusalueen rajaus
Suurimpana uhkana Natura-alueen soille ovat lähinnä vesitaloudessa tapahtuvat
muutokset, eli valuma-alueiden maankäyttö: hakkuut ja ojitukset. Kokorämettä ympäröivät
ojitukset ja tiet estävät sekä vesien että ravinteiden pääsyn keidassuon laiteelle.
Kokonrämeen suoalue sijaitsee aivan Louen kylän tuntumassa ja kyläläiset ovat
vanhastaan hyödyntäneet aluetta kalastamalla, metsästämällä, marjastamalla ja retkeillen.
Näillä maankäyttömuodoilla ei ole ollut vaikutusta alueen luontoon (Keränen & Myllynen
2002). Suoalue sijaitsee aivan 4-tien tuntumassa ja on siten helposti myös
ulkopaikkakuntalaisten saavutettavissa.
Kulutuskestävyydeltään Kokonräme on melko heikkoa (60%) ja heikkoa (40%), kuitenkin
kulutuskestävyys on huomattavasti parempi, kuin Natura-alueeseen kuuluvilla HeinijänkäKokonräme ravinteisilla soilla. Keränen & Myllynen 2002: ”Alueen hoidon ja käytön
suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon soiden kulumisherkkyys ja välttämään
toimintoja herkillä alueilla.”

6. Hankkeesta tai suunnitelmasta vastaava
Kemijokivarren osayleiskaava laaditaan Tervolan kunnan tarpeeseen ohjaamaan kylien ja
rantojen rakentamista. Kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavan, jonka jälkeen se saa
oikeusvaikutteisen yleiskaavan lainvoiman.
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7. Hankkeen lupaviranomainen
Oikeusvaikutteinen yleiskaava siirtää rakennuslupien myöntämisoikeuden kunnalle myös
ranta-alueella. Natura-alueen läheisyyteen, Louejoen varteen, voidaan myöntää
rakennuslupia kaavassa osoitetuille loma-asunnoille, asunnoille ja matkailupalveluille.

8. Natura-alueen varausperusteena olevat luontoarvot
Natura-alueen varausperusteena ovat seuraavat luontoarvot:
LUONTODIREKTIIVIN LUONTOTYYPIT
*Keidassuot 15%
*Aapasuot 35%
*Boreaaliset luonnonmetsät 10%
Boreaaliset lehdot 3%
*Puustoiset suot 30%
*priorisoitu luontotyyppi
LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN II LAJIT
kiiltosirppisammal, Drepanocladus vernicosus
tikankontti Cypripedium calceolus
neidonkenkä Calypso bulbosa

9. Tarkastelu hankkeen vaikutuksista Natura-luontoarvoihin
Hanke ei todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi
alue on otettu Natura 2000 –verkostoon. Heinijänkä-Karhuaavan-Kokonrämeen Naturaalueen varausperusteena Kokonrämeellä on luontodirektiivin luontotyypeistä keidassuota,
ja puustoista suota, mutta ei aapasuota, boreaalisia luonnonmetsiä ja boreaalisia lehtoja.
Rakentaminen ei vaikuta Natura-alueen ravinteiden kulkuun tai vesitalouteen eikä näin
ollen heikennä luontodirektiivin luontotyyppien arvoa. Rakentaminen sijoittuu alueen
ulkopuolelle. Suon ja rakentamiseen kaavoitetun alueen välissä on oja ja tie.
Luontodirektiivin liitteen II uhanalaisten kasvien esiintymät eivät sijaitse Kokonrämeellä,
vaan Natura-alueen Heinijänkä-Karhuaavan ravinteisemmilla soilla ja alueeseen
kuuluvissa Pukinselän, Kaitaharjun ja Ruutananharjun lehdoissa.

10. Natura-arvioinnin tarpeellisuus
Natura-arviointia ei katsota alueella tarpeelliseksi, koska hanke ei todennäköisesti
merkittävästi heikennä Natura-alueen luontoarvoja (kohta 9.).

YMPÄRISTÖTAITO OY
Biologi Aija Degerman
8.10.2003 Oulu
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Liite 2
TERVOLAN KUNTA
RAKENNUSVALVONTA
Keskustie 81
95300 TERVOLA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS / TULVAKORKEUS

Olen 26,27 ja 28.9.2003 tarkistanut Tervolan Kemijokivarren osayleiskaavan LoueMattinen
ja
Peura–Ossauskoski
osa-alueiden
kaavakartalle
merkittyjen
rakennuspaikkojen kelpoisuutta rakentamiseen, ottaen huomioon korkeimmat havaitut
tulvakorkeudet.
Lähtökohtana korkeuksien selvityksessä on otettu Vesi- ja Ympäristöhallituksen
monistesarjan nro 111 tulvakorkeudet välillä Ossauskoski-Taivalkoski. Korkeimpana
mitattuna ja rekisteröitynä tulvakorkeutena on käytetty HW 81 havaittua suurinta
tulvakorkeutta.
Tarkastuksessa ei löytynyt Lapin ympäristökeskuksen viranomaisneuvottelussa
esille tuomia tulva-alueille esitettyjä rakennuspaikkoja, Loue-Mattinen 11 kpl ja
Peura-Ossauskoski 3 kpl. Jokaiselta tulva-alueen lähistölle sijoitetulta
rakennuspaikka-alueelta löytyy alue, johon rakentaminen voi kohdistua.
Tarkistetut kohteet on merkitty liitteenä oleviin karttoihin. (12 kpl)

Tervolassa 5.10.2003
Rakennustarkastaja Veikko Kähkölä

Tarkistetut tilat Louella: 5:5, 5:162, 5:138, 5:31, 6:281, 8:102, 8:64, 13:6, 14:117,
15:21, 31:6, 42:1.
Tarkistetut tilat Peurassa: 4:72, 3:53

27

