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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. Padotuksesta johtuen uoman vesimäärä ja vedenkorkeus vaihtelee kulutuksen mukaan.
Korkeussuhteet, kallio- ja maaperä heijastavat verraten hyvin alueen eri maisematyyppejä.
Korkeustarkastelussa alue jakaantuu useaan eri vyöhykkeeseen.e Eteläosa Paakkolan kylältä kunnankeskustaan on voimakkaasti kumpareinen. Jokilaakso on kapea ja kumpareet
ulottuvat joen rantaan asti. Kumpareiden korkeustaso on välillä + 40 - + 70 m N60 tasossa.
Vyöhyke ulottuu linjalle Kaisajoki – Lehmijoki.
Maisemallisesti
merkittäviä
alueita ovat laajat avoimet maatalousmaisemat,
jokiuomassa
erottuvat saaret ja erityisesti niiden kärjet, luonnonmukaiset sivujoet ja purot, niemet, maisemakuvaa hallitsevat kumpareet ja
vaarat sekä vanhat jokea myötäilevät tielinjat.
Paikallisesti merkittävät avoimet
maatalousmaisemat ovat parhaimmillaan Ylipaakkolan Hannuksenperällä ja Raatikanperällä
sekä keskustaa lähestyttäessä
Mikkotervonperällä, Kantolanrannassa, Isonpalonperällä ja Siivolanperällä. Joen länsiranta on
viljellyn vyöhykkeen suhteen kokonaisuudessaan kapeampi ja
siten viljelyaukean merkitys länsirannalla on suurempi maisemakuvan vaihtelun suhteen.
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1.2 Kasvillisuus
Suunnittelualue kuuluu kasvimaantieteellisesti Perä-Pohjolan kasvillisuusvyöhykkeeseen.
Kemijokivarsi kuuluu kasvistollisesti mielenkiintoiseen nk. Lapin kolmion dolomiittikivipaljastumaan. Kasvillisuus on tällä alueella poikkeuksellisen rehevää eikä vastaavanlaista rehevyyttä löydy muualta Pohjanlahden rannikolta. Lapin kolmion alueella on viljavia mustikkatyypin kuusikoita.
Paakkolan alueelle on ominaista tuoreet, kuusivaltaiset kumparemetsät ja niitä ympäröivät
pellot. Alueella on yksi maakunnallisesti arvokas perinnemaisema, Kostamovaaran rantalaidun. Muut alueen laitumista eli Lapinniemen rantalaidun, Yli-Raatikan laidunsaari, YliRaatikan laitumet (kuva) ja Alatossavan laitumet ovat paikallisesti merkittäviä.
Alueelta on vain kaksi uhanalaisen kasvin esiintymää mutta useita luonnonsuojelulain mukaisia tai kyläkuvallisesti merkittäviä, maisemaa hallitsevia puita.

1. Laaksoarho, Moehringia lateriflora.
Kolmostenperä, urheilukentän
SW-puolella (-91).
2. Perämerenmaruna, Artemisia
campestris ssp. bottnica.
Lapinniemi, tasoylikäytävän Epuolella, n. 7 metriä raiteesta (92).
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1.3 Eläimistö
Runsaimmat pesimälajit jokivarsien metsissä ovat: pajulintu, peippo, räkättirastas, punakylkirastas, metsäkirvinen, viherpeippo, harmaasieppo, lehtokerttu ja laulurastas. Muuta saarilla
esiintyvää vesi- ja rantalinnustoa ovat mm. pajusirkku, ruokokerttunen, rantasipi ja isokuovi.
Saarilla pesivistä metsälinnuista voi mainita pajulinnun ja peipon. Maaseudun hajaasutusalueet ovat pääasiassa viljelysmaisemaa, jossa pellot, niityt, metsiköt ja pihapiirit
muodostavat monipuolisen elinympäristön. Minkään lajin määrä ei kohoa erityisen suureksi.
Pajulintu, talitiainen, pajusirkku, peippo ja haarapääsky ovat viisi yleisintä lajia. Huomioitavaa
on karjatilojen merkitys räystäs- ja haarapääskyille.
Lintujen suosimia peltoaukeita Tervolassa ovat Yli-Paakkolan Saukonniityt ja Kantolanrannan niityt sekä Palonperän ja Lapinjängän pellot. Pesivien lintujen lisäksi pellot ovat tärkeitä
muuttolinnuille ruokailualueina.
Taivalkosken ja Ossauskosken altaisiin on istutettu siikaa, taimenta, kirjolohta, puronieriää ja
harjusta. Muita saaliskaloja ovat ahven, taimen ja särkikalat. Muita vähäisempiä saaliskalalajeja ovat mm. made, harjus, siika, kuha, puronieriä ja kiiski.
Kolmostenperän kohdalla sijaitseva Rannansaari on linnuston ja kalaston kannalta merkittävää aluetta .

1.4 Osa-alueen muinaismuistokohteet
Tervolan kunnan alueella on poikkeuksellisen paljon kiinteitä muinaisjäännöksiä, lähes sata
kohdetta, joista kivikautisia asuinpaikkoja noin 90 kpl, 2 kpl röykkiöitä, pyyntikuoppia ja maakuoppia sekä 3 kpl liuskelouhoksia. Määrästä noin puolet sijoittuu suunnittelualueelle. Tervolan kohteet sijoittuvat muinaisen merenrannan tuntumaan. Maannousun vuoksi noin 3000
eKr. ajoittuvat löydöt ovat nykyisin noin 60 m merenpinnan yläpuolella. Kaava alueella merkittävimmät esiintymäalueet ovat Ossauskosken ympäristö ja Törmävaara.
Kivikautinen asuinpaikka on yleisin Suomessa tavattavista kiinteistä muinaisjäännöksistä.
Vuosittainen pyyntikierto synnytti useita, pitempiaikaisia asuinpaikkoja. Kaikkiin asuinpaikkoihin kerrostui vähitellen liesikiveyksiä, hiiltä, ruoantähteitä, esineitä ja niiden katkelmia sekä
erilaista valmistusprosesseihin liittyvää ainesta. Toisinaan kotavallit ja muut rakenteet näkyvät maanpinnan muodoista nykyisinkin. Kohdemerkintä osoittaa löydöksen keskipisteen ja
esiintymä voi ulottua huomattavasti laajemmalle.

PAAKKOLA – YLIPAAKKOLA,
3 kohdetta
- Pajarinvaara 6, Ylipaakkolan
Pajarinvaara: vallin ympäröimä
kuoppa
- Tauriaisenperä 104, Niskavaara, kolme kivikautista asuinkuoppaa
- Myllyaho 116, Perävaara, kivikautinen asuinpaikka ?

1.5 Kulttuuriympäristöt ja perinnemaisemat
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. Jyrkät rantatörmät hävisivät vedennoston seurauksena. Elinkeinojen rakennemuutos 1960-luvulta lähtien vähensi väestöä viljelyn piiristä ja perinteinen jokivarren
peltomaisema alkoi rappeutua.
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Paakkolassa on melko runsaasti perinnemaisemia, jotka kaikki ovat rantalaitumia. Maakunnallisesti arvokas on Kostamovaaran rantalaidun Paakkolassa. Paikallisesti merkittäviä laitumia ovat Alatossavan, Lapinniemen Isopalonperän, Vaaranperän ja Yli.Raatikan laidunsaari ja rantalaitumet.
Alueen vanha rakennuskanta on luetteloitu ja Paakkola-Ylipaakkola alueelta on 44 kohdetta.
Kokonaisuutena Yli-Paakkolan kylä joen itärannalla, vanhan rantatien varrella, on kunnan
laajin ja arvokkain kylämiljöökokonaisuus sekä kulttuuriympäristöltään että maisemaltaan,
vaikkakin veden nosto on vähentänyt sen maisemallista arvoa. Alueelle haetaan parhaillaan
museotien statusta, mikä tälle valtakunnallisestikin arvokkaalle raittijaksolle kuuluu. Kulttuuriympäristöltään ja kylämiljööltään arvokkaimpia kohtia ovat Pellonperä, Pajarinperä ja Mikkotervonperä sekä länsirannalla Tossava. Jokivarsi Kantolanranta-Tossavasta etelään kunnan rajalle asti on valtakunnallisesti arvokasta maisema- aluetta ja kulttuuriympäristöä.

Färinvaara

Murtolan väylät

1.6 Kyläkuva-analyysi
Kyläkuvan ominaisuuksia on arvioitu Lynchin elementtien avulla, joita ovat: alueet, reitit, reunat, näkymät, maamerkit, solmukohdat, portit ja muurit.
Merkittävimmät aluekokonaisuudet on mainittu edellisessä kappaleessa. Reiteistä merkittävimmät ovat vanha Ylipaakkolantie ja länsirannalla liikenteellisesti merkittävät valtatie ja
rautatie. Valtatie on maisemiltaan ohiajotie lukuun ottamatta Arpelantien risteystä ja Kolmostenperän viljelylaaksoja, jotka katkaisevat metsätaipaleen ja avaavat näkymiä joelle ja
asutuille kylille. Merkittävimmät liikenteen solmukohdat ovat Arpelantie, joka muodostaa
maamerkin kuntaan saapumiselle ja itärannalla vanhan maantien risteys Kantolanrannassa.
Teiltä avautuvat näkymät joelle ovat komeimmat itärannalla, missä tie sijoittuu useassa kohdassa aivan veden ääreen korkealla kukkulalla, avaten jylhiä näkymiä joelle- Lukuisat metsäiset kumpareet rajaavat maisemaa molemmilla rannoilla keskittyen Rannansaaren ympäristöön Kolmostenperälle. Vanha koulu muodostaa maamerkin Arpelantien päätteellä ja vedeltä tarkasteltuna jokiyhtiön navatta Pesolanniemessä. Länsirannalla maamerkkinä voitaneen pitää kotiseutumuseota ja rannassa olevaa vanhaa osuuskaupan rakennusta. Kulttuuriympäristön toiminnallinen solmukohta on nykyään kotiseutumuseo. Porttimaisia tiekapeikkoja on vain Yli-Paakkolan raitilla neljässä paikassa.
Toiminnallisia esteitä, muureja muodostuu valtatiestä ja rautatiestä Iso-Antinperällä. Rautatie
on korkealla penkalla peittäen taustan jokimaisemaa. Väylien aiheuttama liikennemelu estää
asuntorakentamisen niiden lähettyvillä, vanhalla keskeisellä kyläalueella.
Alueella ei ole mitään kaupallisia ja julkisia palveluja lukuun ottamatta kotiseutumuseota ja
nuorisoseuran taloa.
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1.7 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.
Jokivarren rantojen maaperä on pääosin moreenia ja silttiä. Vuonna 1975 tehdyn kartoituksen (Kemijoen eroosiotutkimus 1975, Turun yliopisto, Maaperägeologian laitos) mukaan Ossaus-Taivalkoski jokiosuudella rantaviivan maalaji oli puoleksi moreenia, neljäsosaltaan silttiä
ja yhden kymmenyksen verran hiekkaa. Loppuosa rantaviivasta oli kalliota, soraa tai verhoiltua rantaa.
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.
Kemijoen merkittävimmät saaret jäävät lähes kauttaaltaan tulvavesien peittämäksi. Rannansaari on tasainen ja matalarantainen, silttisen maaperänsä vuoksi eroosioherkkä.
Paakkolan ja Ylipaakkolan rannat ovat lähes kauttaaltaan matalia ja tulva-alttiita. Korkeampaa rantatörmää on vain Keminmaan rajalla Suvannonvaarassa. Paakkolassa näkyy voimalaitoksen padotus voimakkaimmillaan, sillä vesi on keskimäärin 10 m luonnollista tasoaan
korkeammalla ja vanhat rantatörmät ovat täysin veden alla. Jokimaisema on selvästi allasmainen tai järvimäinen. Kumpareinen rantamaisema rajaa maisemanäkymät kauniisti vaihteleviksi sekä vedeltä että maantieltä päin katsottaessa.
Rannan mataluudesta huolimatta ne ovat paikoitellen sortuma-alttiita maaperän ja virtauksen
vaihtelujen vuoksi. Vaikka rannat ovat matalat ja niiden käyttö virkistykseen ja veneilyyn on
helpompaa kuin muualla, venevalkamia ei ole juuri rakennettu ja veneily on toistaiseksi vähäistä.
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Suojattua rantaa Ollitervonperällä

Luonnonrantaa Siivolanperällä

Sortuvaa rantaa Isopalonperällä

”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”. Paakkolan osa-alueella
luonnollista rantaviivaa ja rantavyöhykettä ei ole joen patoamisesta ja vedenpinnan päivittäisestä korkeusvaihtelusta johtuen. Jyrkissä törmissä rantavyöhyke kattaa törmän ja sen ylätasanteen 50-100 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.

1.8 Liikennemuodot, saavutettavuus, haitat, esteet, rajoitteet
Alueella on hyvät liikenneyhteydet, mutta alue on luonteeltaan selkeästi läpikulkupaikka. Lähin rautatieasema on kuntakeskuksessa. Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin Kemissä ja Torniossa. Liikenneväylät aiheuttavat Paakkolassa esteen rakentamiselle
meluhaittojen vuoksi ja vaikeuttavat pääsyä tonteille ja rantaan Murtolassa, jos valtatien liittymät ja rautatien tasoylikäytävät poistetaan.
Tulva haittaa rantojen käyttöä melko laajoilla alueilla, mutta se toisaalta säästää ne rakentamiselta ja avoin rantamaisema säilyy.
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2. TAVOITTEET
Asukkaiden tavoitteita on kerätty kyläsuunnitelmasta 1998 ja osayleiskaavakyselystä 2000.
Muut yleiset tavoitteet on kirjattu erilliseen tavoite- ja mitoitusraporttiin.
Tervolan suurimmaksi vetovoimatekijäksi nousi luonnon läheisyys ja ympäristön kauneus.
Luonnon käyttömahdollisuudet marjastuksen ja sienestyksen muodossa koetaan vahvuutena. Luonnon kauneus puolestaan perustuu Kemijoen olemassa oloon ja sen vaihtelevaan
rantamaisemaan. Rakennetussa ympäristössä on kirkot ovat merkittävin yksittäinen tekijä.
Myös maaseutumainen ympäristö ja väljä rakennustiheys. Kotiseudun viihtyisyys muodostuu
myös koetusta turvallisuudesta ja rauhallisuudesta sekä mukavista ihmisistä. Kulkuyhteyksiä
ja sijaintia alueella pidetään hyvinä.
Paakkolan kylä on Tervolan paras paikka. Kylällä on oma kokoontumistila. Maaseutumaisuus
sekä nykyrakentamisen kohtuullisen hyvä sopeutuminen vanhaan rakentamiseen koetaan
hyvänä puolena. Vetovoimatekijä on myös metsästysmahdollisuus. Tienvarsien hoitamattomat pellot ja metsiköt toivotaan siistittäviksi.
Kauneimmiksi paikoiksi mainitaan jokimaiseman lisäksi näkymä sillalta kirkolle, Arpelantien
risteyksen näkymä joelle ja museoalue. Paikoista nimettiin myös Farinvaara, entisen Tossavanlossin kohta.
Rannat tulisi suunnitella maanomistajien toiveita kunnioittaen. Roskapuut ja metsät tulisi
poistaa jokinäkymien edestä. Puustoa tulee kuitenkin olla pihapiirin ympärillä.
Asuinrakentaminen: Ylipaakkola-Paakkola halutaan pitää asuttuna. Kauniit jokivarsimaisemat antavat hyvät kehykset vakinaiselle ja loma-asumiselle. Uudisrakentaminen olisi hyvä
tapahtua joenrannan hiekka tai moreenipohjaiselle tontille, joka on luonnonläheisessä ja väljästi rakennetussa ympäristössä. Puustoisen tontin koko vähintään 2 000 m2. Palvelut on hyvä olla lähellä.
Työpaikat: Maa- ja metsätalous, pienyritystoiminta ja käsityöammatti ovat hyviä elinkeinoja.
Myös matkailu, eräopastoiminta ja muu yksityisyritteliäisyys (tietotekniikka, media) sekä etätyö kiinnostaa.
”Asukkaiden vastustuksesta huolimatta teollisuutta asutuksen keskelle.”
Palvelut: Palvelut puuttuvat. Toivotaan perustettavaksi esim. kauppa tai kauppa-auto, posti
ja erikoisliikkeitä (pienkonekorjaamo, Alko) sekä elokuvateatteri, kirjastoauto ja museotoimintaa.
Virkistys: Ylipaakkolan Kirkonkylän puoleisesta päästä puuttuu uimaranta. Ranta-alueita tulisi siistiä ja kunnostaa. Uimarannat ja venevalkamat tulee sijoittaa niin, ettei asumista häiritä.
Paakkolassa on olemassa hyvät uimaranta ja venevalkama. Hyvä uimaranta on Mikkotervonperällä, Vaaran rannassa ja Takkusen rannassa.
Liikenne: Katuvalot ja kävelytie puuttuvat.
Potentiaaliset kehittämiskohteet: Kemijoki, kalastus
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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.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 24,84 km2 ja jokirantaa alueella on 30,6 km. Koko osa-alueella on olemassa olevia asuntoja 320 kpl ja loma-asuntoja 64 kpl.
Näistä Paakkolan puolella on 154 asuntoa ja 31 loma-asuntoa. Ylipaakkolassa on
166 asuntoa ja 33 loma-asuntoa.
KANTATILAMITOITETTAVAN RANTA-ALUEEN NYKYTILANNE
Mitoitusalue

olevia
As/l-as
Yht.

rantaviivaa m

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

Ollitervo
Tauriaisenperä
Paakkola
Mölönperä

12
14
46
25

1520
2940
7230
3970

7
5
6
7

Suvannonvaara
Pellonperä
Vakkurintörmä
Hannuksenperä
Pajarinperä
Mikkotervonperä
Kantolanranta
Isopalonperä

26
7
2
12
12
17
10
0

3030
960
910
2500
2510
2810
1570
340

8
7
2
5
5
6
6
0

183

30 640

ka. 6/km

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

3.2 Uudisrakentamisen mitoitukseen vaikuttavat seikat
Valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä on Pellonperällä, Pajarinperällä ja
Mikkotervonperällä sekä länsirannalla Tossavassa. Valtakunnallisesti merkittävää
maisema-aluetta on joen molemmat rannat Kantolanranta Tossavasta etelään kunnan rajalle 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 riski
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luokituksen on tehnyt Pohjan Suunnittelu Ky, geotekniikan DI Kari Hietala. Rantojen sortumaalttius 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 kotiseutumuseo - Pajarinvaaran alueelle,
jossa tulisi kehittää palvelu- ja matkailuelinkeinoja. Valtakunnallinen pyöräilyreitistö
etenkin Yli-Paakkolan museotiellä muodostaa jokivarren viherverkoston rungon, johon eri virkistyskohteet ja palvelut tulee liittää.

3.3 Luonnosvaiheen mitoitusperiaatteet
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 lukuihin:

Paakkola-Ylipaakkola

VE1
1958

VE2
1958

VE3
2000

VE4
1970

nyky
tila

66

12

15

11
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3.4 Yleiskaavaehdotus I , joulu-tammikuu 2000-2001
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen päätettiin soveltaa kantatilaperiaatetta arvokkailla kyläalueilla joustavammin, sillä tällaisella suunnittelualueella muut arvot 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. Näillä periaatteilla osayleiskaavan mitoituksesta muodostui seuraava:
Ollitervo-Tossava: Kantatilaselvitystä ei käytetä mitoitusperiaatteena. Rakennuspaikkoja
sijoitetaan yleiskaavalla ainoastaan maisemallisesti ja kulttuuriympäristön kannalta soveliaille
paikoille.
Paakkolantien varsi Tauriaisenperältä Outuselle. Alue on yleiskaavassa rajattu suunnittelutarvealueeksi, jolle tulee laatia maisemanhoitosuunnitelma rikkonaisen maisemakuvan
kunnostamiseksi. Taivalkosken patoaminen on muuttanut Paakkolantien varren rantamaiseman repaleiseksi. Rannan ja tien väliin jää vain kapea kaista tulvauhan alaista rantapeltoa,
jolla olevat palstat ovat kapeita ja pieniä. Ei ole tarpeen osoittaa loma-asumista Paakkolan
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tien ja Kemijoen väliselle alueelle. Yleiskaavassa on osoitettu rakennuspaikkoja maisemallisesti soveliaille paikoille Paakkolantien länsipuolelle.
Taempi ranta-alue Tauriaisenperältä Outuselle: Kantatilaselvitystä ei käytetä mitoitusperiaatteena. Rakennuspaikkoja sijoitetaan yleiskaavalla ainoastaan maisemallisesti soveliaille
paikoille. Alueella maaperä rajoittaa rakennuspaikkojen sijoittamista. Jäteveden imeytys tulee
voida toteuttaa rakennuspaikalla.
Raatikanperä- Mölönperä-Oinaanperä. Raatikanperän alue on yleiskaavassa rajattu suunnittelutarvealueeksi, jolle tulee laatia maisemanhoitosuunnitelma rikkonaisen maisemakuvan
kunnostamiseksi. Taivalkosken patoaminen on muuttanut Paakkolantien varren rantamaiseman repaleiseksi. Yleiskaavassa on osoitettu rakennuspaikkoja maisemallisesti soveliaille
paikoille Paakkolantien länsipuolelle.
Mölönperältä Oinaanperälle ei kantatilaselvitystä käytetä mitoitusperiaatteena. Rakennuspaikkoja osoitetaan yleiskaavalla ainoastaan maisemallisesti soveliaille paikoille.
Kantolanranta: Kantatilaselvitys on väistyvä mitoitusperiaate. Rakennuspaikkoja on osoitettu Kemijokivarren maisemaan parhaiten soveltuville paikoille. Mitoituksen enimmäismääräksi on vuoden 1959 tilanteen mukaisella kantatilaselvityksellä laskettu maksimissaan 2 loma-asuntoa rantaviivakilometrille.
Färinvaarasta Mikkotervonperälle: Kantatilaselvitystä ei käytetä mitoitusperiaatteena. Rakennuspaikkoja sijoitetaan yleiskaavalla ainoastaan maisemallisesti soveliaille paikoille.
Pajarinvaaran mutka: Alue on yleiskaavassa rajattu suunnittelutarvealueeksi, jolle tulee laatia maisemanhoitosuunnitelma arvokkaan maisemakuvan ylläpitämiseksi. Pajarinvaaran
mutkaan on rajattu kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennusryhmä sen erityisen selvän ja
hienon rajautumisen takia. Tästä syystä joenvarren avoin peltoaukea halutaan säilyttää.
Yleiskaavassa on osoitettu rakennuspaikkoja ainoastaan maisemallisesti ja kulttuuriympäristön kannalta soveliaille paikoille.
Pajarinperä: Kantatilaselvitystä ei käytetä mitoitusperiaatteena. Rakennuspaikkoja sijoitetaan yleiskaavalla ainoastaan maisemallisesti soveliaille paikoille.
Vaaranperä-Pesolanvaara: Alue on yleiskaavassa rajattu suunnittelutarvealueeksi, jolle tulee laatia maisemanhoitosuunnitelma arvokkaan maisemakuvan ylläpitämiseksi. Yleiskaavassa on osoitettu rakennuspaikkoja ainoastaan maisemallisesti soveliaille paikoille. Metsitetyt alueet rannassa tulisi avata niityksi ja maisema säilyttää avoimena perinnelaitumena.
Hannuksenperältä Suvannonvaaralle: Kantatilaselvitystä ei käytetä mitoitusperiaatteena.
Rakennuspaikkoja sijoitetaan yleiskaavalla ainoastaan maisemallisesti soveliaille paikoille.
Latusuvannosta etelään: Rakennuspaikkoja on osoitettu yleiskaavaan rantavyöhykkeelle
tehdyn kantatilaselvityksen mukainen määrä. Kantatilaselvityksen laskentaperusteena on ollut vuoden 1959 tilanne ja 5 loma-asuntoa rantaviivakilometrille.
Mitoitusalue

asuntoja
AT-alueilla

loma-as
RA

matk. palv.
RM

muut palvelut
PL Y T AM/ME

nyky
tila

PaakkolaYlipaakkola

22
27

8
19

0
1

2 – 2 – 1 – 6/1
0 – 0 – 2 – 7/3

183

49

27

1

2

2

3

13/4

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.
Mitoitus perustuu kaavan lähtöselvitysaineistoon: kulttuuriympäristön, luonnon ja
rantojen laatuun. Rakentamista on haluttu ohjata oleviin kyliin ja vähemmän vielä ra
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kentamattomina säilyneille rannoille. Lisäksi mitoitus myötäilee ohjausryhmän asettamaa rakennuspaikkatavoitetta 200-300 rakennuspaikasta.
Keskeiset kyläalueet ovat maisemallisesti arvokasta aluetta, mikä rajoittaa rakentamismahdollisuuksia avoimille rantapelloille. Siksi kyläalueiden mitoitusluku mukailee
olevan rakennuskannan määrää.
Keskeisellä ja arvokkaimmilla kyläalueella Pellonperällä, Pajarinvaarassa ja Mikkotervonperällä sekä Tossavassa mitoituskerroin on 5 as/km. Muilla arvokkailla maisema-alueilla mitoituskerroin on 5 as/km. Harvaan rakennetulla rannalla Suvannonvaarassa, missä ei ole erityisiä ympäristöarvoja, mitoitusluku on 11 lay/km. Todellinen
rakennusten määrä on kuitenkin hieman suurempi, sillä olemassa olevia asuntoja ja
loma-asuntoja on enemmän kuin mitoitus sallisi.
Ollitervo: Rata-alue pääasiassa tulva-aluetta ja toimivia maatiloja, mitoituskerroin 5 as/km
Tauriaisenperä: Ranta-alue osittain valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, ja maisemallisesti merkittävää kumparemaisemaa, mitoituskerroin 5as/km.
Paakkola: Jokivarsi arvokasta maisema-aluetta, toisaalta melu- tai tulva-aluetta, mitoitus koko matkalla 7 as /km
Mölönperä: Jokivarsi arvokasta maisema-aluetta, mitoitus koko matkalla 7 as /km
Suvannonvaara: korkeita ja metsäisiä rantoja, mitoitus 11 as/km
Pellonperä, Vakkurintörmä, Pajarinperä, Mikkotervonperä: Erittäin arvokas kulttuuriympäristö ja maisema-alue, mitoitus 5 as/km
Hannuksenperä: Harvahkoa nauha-asutusta kumpareiden välisellä peltotasanteella, mitoitus 7 as/km
Kantolanranta: Melko tiivistä rypäsasutusta laajalla peltotasanteella , mitoitus 7 as /km
Isopalonperä: Maisemallisesti merkittävää aluetta, tulva ja perinnemaisemaranta, ei rakentamismahdollisuutta. 0 as/km.
Mitoitusalue

olevia
As/l-as
Yht.

rantaviivaa m

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

mitoituskerroin

Ehd1
Ehd2
2001
2002
uusia asuntoja

Ollitervo
Tauriaisenperä
Paakkola
Mölönperä

12
14
46
25

1520
2940
7230
3970

7
5
6
7

5
5
7
7

1
6
3
13

0
1
0
3

Suvannonvaara
Pellonperä
Vakkurintörmä
Hannuksenperä
Pajarinperä
Mikkotervonperä
Kantolanranta
Isopalonperä

26
7
2
12
12
17
10
0

3030
960
910
2500
2510
2810
1570
340

8
7
2
5
5
6
6
0

11
5
5
7
5
5
7
0

17
3
4
9
6
3
4
0

13
1
3
6
0
0
2
0

183

30 640

ka. 6/km

71

29

Kantatilavuoden vaihtaminen vaikutti siten, että suurimmat muutokset rakennusoikeuksiin tulivat kyläalueilla kun AT-alueita supistettiin. Muualla rakennusoikeuden saivat lähes
100%:sesti samat tilat kuin aikaisemmassakin ehdotuksessa.
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 noin 11 km, josta yli 250 m jaksoja 20 kpl.
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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
Paakkolan kylillä voimalaitosrakentaminen on vaikuttanut voimakkaimmin kylämaisemaan kuin millään muulla osa-alueella. Varsinkin länsirannan Paakkolan vanha
asutus on tyystin hävinnyt ja jäljelle jäänyt vain maisemalliset arvot eli näkymät vastarannan asutukseen. Padotusaltaan yläpäässä Tossavassa ja Ollitervossa on säilynyt
muutama maatila rantapeltoinen.
Itäpuolen Yli-Paakkola on puolestaan koko kunnan arvokkain aluekokonaisuus, joka
sisältää vaihtelevan kumapare-peltomaiseman, vanhan kylätien, jolta on upeita näkymiä joelle ja jota reunustaa monessa kohtaa arvokas vanha kylämiljöö pihapiireineen. Kylärakennetta on osittain pilannut uudempi rakentaminen, joka on sijoittunut
maisemarakenteen vastaisesti kumpareiden väliselle peltoalueelle. Nauhamaiset taloryhmät estävät tiellä liikkuvan jokinäkymän ja maisematilan luonnon ominaisuuksiin
perustuva käyttötapa ja rytmi häviää. Peltojen rakentaminen hävittää maatalouden
toimintaedellytyksiä, jonka seurauksena rannat voivat jäädä hoitamatta ja maisema
voi menettää vähitellen arvonsa.

4.2 Elinkeinot
4.21 Palvelut
Kylillä ei ole jäljellä mitään päivittäispalveluja, koulua tai kauppaa. Paakkolan nuorisoseuran tiloissa toiminut koulu lopetettiin 1980-luvun lopussa. Koululaiset käyvät
keskustan ja Kaisajoen kouluissa. Yli-Paakkolan koulu Pesolanvaarassa oleva Virtain
koulu on lakkautettu 1993. Yleisiä toimintoja ovat kotiseutumuseo, joka on avoinna
kesäisin ja nuorisoseuran talo Arpelantien varressa, joka on kyläläisten käytössä.
Torniossa ja Kemissä työskentelevät käyttävät työmatkan varrella olevia kauppoja ja
postia. Vuonna 1997 laaditun kyläsuunnitelman mukaan kylälle toivotaan elintarvikekioskia, perhepäivähoidon järjestämistä, asiointikuljetusten kehittämistä ja valaistuksen jatkaminen rantatielle sekä väliteiden peruskunnostus. Lapsille toivotaan askartelu- ja liikuntakerhoa. Vetouistelukisan suunnittelu ja kehittäminen talvisen pilkkikisan tapaan. Lähipalveluille on varattu aluetta Kotiseutumuseon ja nuorisoseurantalon
viereen.
4.22 Alkutuotanto
Paakkolassa on 7 toimivaa maatilaa, joista 5 Outusen pohjoispuolella ja kaksi Arpelantien eteläpuolella. Viimeksi mainituilla tiloilla ei ole varmaa jatkajaa, joten Mölön

15

perällä maisemien hoito voi vaikeutua viljelyn loputtua. Ollitervon tilalle on varattu tilaa maatalouden suuryksikölle.
Yli-Paakkolassa on vanhan rantatien varressa 6 toimivaa maatilaa ja varaus yhdelle
uudelle, aiemmin lopetetulle maatilalle. Isopalonperällä on 1 ja Suvannonvaarassa 1
toimiva maatila. Pesolanvaaraan on osoitettu olevalle tilalle maatalouden suuryksikön
paikka. Olevien maatilojen säilyminen on tärkeää arvokkaan kulttuurimaiseman säilymisen kannalta. Täydennysmaiksi voidaan ostaa tai vuokrata rakennusoikeutta
vaille jääneitä rantapalstoja tai vaihtaa niitä metsässä ja kumpareilla oleviin tontteihin.
Maataloustuotteiden jatkojalostus voisi tuoda lisätyötä ja ansioita maaseudulle.
4.23 Jalostuselinkeinot
Yli-Paakkolassa toimii kaksi teollisuusyritystä, konepaja ja kiviyritys. Konepaja Paakkola conveyors valmistaa pääasiassa teollisuuden metallirakenteita ja siellä on keskimäärin 10-20 työpaikkaa. Suvannonvaarassa sijaitsee Optirock Oy joka valmistaa
mursketta ja puhallushiekkaa mm. kattohuopateollisuudelle. Yrityksessä on 6-7 työpaikkaa. Paakkolassa toimi 1997 pieniä kotiverstaita konealalla 6, maataloudessa 2
ja metallialalla 2 sekä puutarha, saha, siirtonurmi ja LVI-aloilla 1. Selvimmät kehittämismahdollisuudet ovat elintarvikkeiden kuten marjojen viljelyssä ja jalostuksessa
sekä matkailussa ja monipalveluyrittäjyydessä.

4.3 Liikenne ja tekninen huolto
Paakkolan alue on liikenteellisesti läpikulkupaikka, jota vaikutelmaa joen suuntaiset
väylät korostavat. Alueelta on hyvät yhteydet Kemiin ja Tornioon , missä osa asukkaista päivittäin työskentelee. Julkinen liikenne Arpelantieltä kuntakeskukseen on
riittävä mutta Mölönperältä olematon. Kevytliikenteen yhteystarpeita on museolta
rantaan ja Ranta-Isolta Palokankaan metsäpalstoille, jotka tulee huomioida liikenneyhteyksiä järjesteltäessä.
Tielaitos määritti valtatien kesällä 2003 valtakunnallisesti merkittäväksi reitiksi ja korkealaatutieksi, mikä aiheuttaa välillä Arpelantien risteys-Murtola liikennejärjestelyjen
selvitystarvetta: esim. tasoristeysten vähentämistä ja rinnakkaisteitä, eritasoliittymiä
ja kaistajärjestelyjä. Ajonopeudet tulevat kasvamaan ja melusuojaustarve voi lisääntyä. Liikennejärjestelyistä tulee laatia erillinen suunnitelma, jossa huomioidaan kaikki
liikennemuodot: maantie, raideliikenne, kevytliikenne ja vesiliikennetarpeet.
Itäpuolella julkiset liikennepalvelut ovat hieman heikommat. Uusi maantie on luonteeltaan ohikulkutie. Vanha rantatie on merkittävä, valtakunnallisen pyöräilyverkoston
osa, johon liittyen (museotie) erityisesti tällä osa-alueella on matkailupalvelujen kehittämispotentiaalia. Uusia kevytliikenteen yhteystarpeita on Isopalonperällä ja Suvannonvaarassa vanhan kylätien kunnostus ja jatkoyhteydet pyöräilyverkoston osaksi.
Veneily keskittyy olevien valkamien ja saarten ympäristöön Pesolanvaara-museo akselille, josta voi kehittyä Paakkolan toiminnallinen keskus.

4.4 Asuminen ja loma-asutus
Uutta asutusta voidaan osoittaa Paakkolaan hieman väljemmin kuin itärannalle Ylipaakkolaan, missä kulttuuriympäristön vaaliminen rajoittaa rakentamismahdollisuuksia. Korkeinta mitoitusta voidaan käyttää metsäisessä Suvannonvaarassa, josta tulee
loma-asutuksen keskittymä. Kylille rakennettavien loma-asuntojen tulee olla tyyliltään
talomaisia ja paikallisia mittasuhteita noudattavia rakennuksia, ei paikalliselle perinteelle vieraita pyöröhirsihuviloita. Rantaan rakennettavien huviloiden tulisi olla kool
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taan mahdollisimman pieniä ja matalia, jotteivät ne peitä taempana olevien talojen
näkymiä. Arvokkaan ympäristön takia ranta-alueelle tulee hyvin vähän uudisrakentamista. Sen sijaan rakentamista ohjataan ranta-alueen taakse, mistä usein on jokinäkymä. Taustan rinnetontit jokinäkymillä mahdollistavat kaupungissa työskentelevien asukkaiden houkuttelun kuntaan.

4.5 Virkistys- ja matkailupalvelut
Alueella ei ole matkailupalveluja kotiseutumuseota lukuunottamatta. Uudet matkailupalvelut tulee sijoittaa oleviin palveluihin tukeutuen siten, että niiden avulla kyläkeskuksen asema ja sijainti voidaan saada paremmin esiin. Museon viereen on osoitettu
aluetta lähipalveluille ja toinen varaus Nuorisoseurantalon viereen. Uusi matkailupalvelujen alue on osoitettu Pesolanvaaraan, missä venevalkaman kohdalle voidaan rakentaa pieni lomakylä. Palvelut sijoittuvat uuteen toiminnalliseen kyläkeskukseen,
jonka vetovoimaa ja elinmahdollisuuksia alueen pohjoispuolelle kunnostettava jokiretkeilyalue linnustoineen ja kalastoineen tukisi.

4.6 Suojelu- ja erityiskohteet, ympäristö
Alueella ei ole varsinaisia luonnonsuojelukohteita. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita ovat perinnelaitumet, Raatikanperä ja Rannansaaren ympäristö
sekä muut saaret ja niemet. Pensoittuneiden alueiden raivaaminen ja laiduntaminen
parantaisi nykyistä tilannetta huomattavasti. Maiseman kannalta edellämainitut kohteet ovat myös arvokkaimmat. Kylämiljööltään arvokkain on Yli-Paakkolan vanha raitti
ja siihen liittyvä vanha asutus vaihtelevine maisemineen. Alueella uudisrakentaminen
on ehdottomasti kiellettävä vielä avoimina säilyneille pelloille, ja jo rakennettuja huviloita pitäisi jopa siirtää maisemallisesti vähemmän arkoihin paikkoihin.

4.7 Kehitettävät alueet, muuttuvat alueet
Alueen pääkohde kehittämisen suhteen on jokiluonnon maisemointi Rannansaaren
ympäristössä. Kunnostettava alue ulottuu noin 7 km jokivarteen Raatikanperältä Vaaranperälle, Rannansaareen ja Tossavaan. Hanke sisältäisi vedennoston jälkien maisemoinnin, raivauksen ja ylläpidon suunnittelun ja rakentamisen niin, että luonnon
monimuotoisuus kalaston ja linnuston osalta voisi lisääntyä. Tämä hanke tukisi myös
matkailupalvelujen kehittämistä kun pyörä- ja kulttuurimatkailija voisi lisäksi veneillä
kauniissa jokiluonnossa.
Matkailupalvelujen kehittäminen perustuu kulttuuri- ja pyörämatkailuun, mihin tällä
alueella on parhaat luontaiset edellytykset. Palvelujen verkostoituminen ja yhteistyö
tekee alueesta riittävän monipuolisen ja vetovoimaisen. Laadukkaasti toteutetut palvelut voivat vetää alueelle uusia matkailijaryhmiä.

5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
5.1 VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN: maa- ja kallioperään, vesistöön, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
- Arvokkain, alkuperäinen jokiluonto on hävinnyt patoaltaan tieltä. Vahinkoa tulisi
lieventää parantamalla rantojen olosuhteita kalastolle ja linnustolle sopivammaksi
maisemanhoitotoimenpitein.
- Perinnemaisemien säilyminen on uhanalaista jos maatalous loppuu, varsinkin
Raatikanperällä.
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Jätevesien imeyttäminen on hankalaa jyrkillä rinteillä ja savisissa laaksoissa ja lisäksi vedenpinta on lähempänä maanpintaa kuin muilla osa-alueilla.

5.2 VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN: kyläkuvaan ja
maisemaan sekä kulttuuriympäristöön ja muuhun rakennettuun ympäristöön
- arvokas kyläkuva on vaarassa jos viljely loppuu ja maisema pensoittuu
- kyläkuva tuhoutuu myös liialla rakentamisella, joka peittää jokinäkymät vanhoilta
kyläteiltä, tosin uutta rakentamista ei juuri ole voitu osoittaa rannan puolelle
- viljelyalueita tulisi säilyttää rakentamisesta vapaina ja yhtenäisinä myös rantaalueen taustalla, jotta maanviljely ja maisemanhoito olisi ylipäätään mahdollista
5.3 VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN, yhdyskunta- ja energiatalouteen
- vähäinen rakentaminen ei vaikuta liikennemääriin. Suvannonvaaran lomaliikenne
suuntautuu Kemiin ja ei siten häiritse alueen asukkaita
- työssäkulku henkilöautoilla lähikaupungeissa ei ole pitkällä tähtäyksellä kestävän
kehityksen mukaista, julkista liikennettä tulee kehittää niin, että se on taloudellisesti mahdollista tulevaisuudessakin jos autoilu kallistuu
- museon kohdalle voidaan rakentaa junaseisake, jos olosuhteet muuttuvat nykyisestä
- alueella on vesijohtoverkosto, jätevesihuolto hoidetaan talokohtaisesti
- talojen lämmitykseen suositellaan paikallisia energialähteitä kuten puuta ja maalämpöä
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
- lisääntyvä liikenne on turvallisuus ja meluhäiriöhaitta. Joukkoliikenteen suosion
kasvu voisi vähentää haittoja ja silloin keskeinen sijainti olevan rakenteen yhteydessä on etu
- vähäinen rakentaminen ei muuta olosuhteita, korkeintaan vilkastuttaa ja piristää
vanhusvoittoisia kyliä
- alueella on runsaasti liikennemelualuetta jonne ei voi rakentaa uudisrakennuksia
- rautatien ja valtatien ajonopeudet tulevat kasvamaan, mikä voi lisätä turvattomuutta tasoristeyksissä
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
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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
- Kehittämishankkeiden etenemisellä voi olla merkittävä vaikutus kylien elinkeinoihin ja talouteen, sivuelinkeinona ne voivat tukea monen pientilan elinmahdollisuuksia ja mahdollistaa osittain omavaraisen elämäntavan maaseudulla

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 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
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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
Liite 2: Rakennustarkastajan tekemä rakennettavuusselvitys / tulvakorkeus
Kaavoittajan vastineet
Kunnan päätökset
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