KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVA
TERVOLAN KUNTA
OSA-ALUE II: PEURA – OSSAUSKOSKI
LÄHTÖKOHDAT
TAVOITTEET
MITOITUS
15.9.2003. SELOSTUS

TERVOLAN KUNTA
Hyväksytty kunnanvaltuustossa
30.10.2003, 55§ mukaisesti,
oikaisupäätös 29.1.2004, 8§

YMPÄRISTÖTAITO OY

SISÄLTÖLUETTELO
1.

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

3
3
4
5
5
5
7
8

2.

TAVOITTEET

9

3.

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

4.

5.

6.

10
10
11
12

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

13
14
15
15
15
16
16

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

17
17
18
18
18
18

TOTEUTTAMINEN

19

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

1

2

1. LÄHTÖKOHDAT
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. Korkeussuhteet, kallio- ja maaperä heijastavat verraten hyvin alueen eri maisematyyppejä.
Osa-alue jakautuu kahteen maisematyyppiin; Ossauskosken alapuoliseen kosteikkomaisemaan laajoine soineen ja kosken yläpuoliseen tasaiseen ylänkömaisemaan. Viljelykaistat rannalla ovat kapeat tai puuttuvat kokonaan. Maisemakuva on kauttaaltaan lattea.
Alueella on kaksi ykkösluokan pohjavesialuetta Ossauskosken molemmin puolin; Honkasenkangas ja Peura. Honkasenkankaalla toimii kunnan päävedenottamo.

Maisemallisesti merkittäviä alueita
Maisemallisesti merkittäviä alueita ovat laajat avoimet maatalousmaisemat, jokiuomassa
erottuvat saaret ja erityisesti niiden kärjet, avoimet suokuviot, luonnonmukaiset sivujoet ja
purot, niemet, maisemakuvaa hallitsevat kumpareet ja vaarat sekä vanhat jokea myötäilevät tielinjat.
Valtakunnallisesti merkittäviä, avoimia maatalousmaisemia on Ossauskosken molemmin
puolin Peurassa ja Koivukylässä. Kaikki saaret, myös Oinaansaari, ovat maisemallisesti
merkittäviä. Pietinsaari on keinotekoinen patorakennelma ja sillä ei ole maisemallista arvoa.
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Kasvillisuus
Kemijokivarsi kuuluu kasvistollisesti mielenkiintoiseen alueeseen nk. Lapin kolmion
dolomiittikivipaljastumaan. Kasvillisuus on tällä Kemin, Ylitornion ja Rovaniemen
rajaamalla alueella poikkeuksellisen rehevää eikä vastaavanlaista rehevyyttä löydy
muualta Pohjanlahden rannikolta. Alue kuuluu Perä-Pohjolan liuskealueeseen, jolla
esiintyy emäksisiä ja karbonaattisia kivilajeja. Lapin kolmion alueella on viljavia
mustikkatyypin kuusikoita.
Peuran alueelle ominaista ovat laajat suot ja korvet, pohjoisessa Kokonräme ja Pisankorpi ja joen eteläpuolella Leväjänkä ja Lapinaapa. Rannan viljava vyöhyke on
hyvin kapea. Ossauskosken yläpuolella ja joen etelärannalla maaperä on hiekkaista
ja havumetsät mäntyvaltaisia. Myös korpisuolla kasvaa kitukasvuista mäntyä.
Alueelta on todettu 6 uhanalaisen kasvin esiintymää:
23. Siperianvehnä, Elymus fibrosus.
Kemijoen pohjoisranta, Tiinavaara (-91).
24. Suoneidonvaippa, Epipactis palustris.
Suon reunalla, lähellä Mäki-Peuran taloa.
25. Soikkokaksikko, Listera ovata
26. Mutayrtti, Limosella aquatica
Koivukylä, Viinakorva
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27. Tikankontti, Cypripedium calceolus.
Koivu, Yrttijänkä (-).
31. Tataarikohokki, Silene tatarica.
Honkasenkangas, hiekkakuopat (–91)

Eläimistö
Runsaimmat pesimälajit jokivarsien metsissä ovat: pajulintu, peippo, räkättirastas, punakylkirastas, metsäkirvinen, viherpeippo, harmaasieppo, lehtokerttu ja laulurastas.
Vuoden 1995 kalastustiedustelun mukaan yleisin kalastusmuoto alueella on vetokalastus.
Yleisimmät saaliskalat ovat kirjolohi ja hauki, jotka muodostavat noin puolet kokonaissaalismäärästä. Muita saaliskaloja ovat ahven, taimen ja särkikalat. Lisäksi alueelta on vuonna
1995 saatu noin 9500 rapua ja pieniä rapuja olisi päästetty takaisin kasvamaan peräti 73
000. Tämän perusteella alueella on vahva rapukanta.
Hirvikanta on erittäin runsas rehevän kasvillisuuden ansiosta. Joen itäpuolella kanta on
runsaampi kuin länsipuolella. Rannassa hirvet eivät juurikaan liiku vaan taempana korpisoilla. Joen leveydestä ja syvyydestä huolimatta hirvi voi uida sen yli ja talvella jääkansi
on helppo ylittää.

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.

Kulttuuriympäristöt
Historiallisella ajalla ensimmäisinä Tervolaa asuttivat lappalaiset, jotka eivät muodostaneet
pysyviä asuinpaikkoja. Maatalouden lisääntyessä alkoi Tervolaan muodostua nauhajokivarsikyliä. Tyypillistä kulttuurimaisemaa on laajat jokivarsipellot ja rakennukset joko yksittäisinä
pihapiireinä tai kylinä niiden keskellä. Voimakkain kulttuuriympäristöä muokkaava vaihe oli
Kemijoen valjastaminen sähkön tuotantoon. Ossauskosken voimalaitos, joka valmistui 1961
jätti alleen pohjoisen osan Peuran kylää.
Alueen vanha rakennuskanta on luetteloitu ja Peura-Ossauskoski alueella on 31 kohdetta.
Kohteista kaikki ovat paikallisesti merkittäviä ja vanhimmat Lampelan talot Peurassa ehkä
maakunnallisesti arvokkaita. Rakennusten arvon määrittäminen vaatisi tarkempaa inventointa.
Valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä ja kyläaluetta on Peurassa ja Kössönperällä. Nämä kyläalueet muodostavat pienen, mutta arvokkaimman osan laajemmasta, valtakunnallisesti merkittävästä maisema-alueesta ja kulttuuriympäristöstä, joka ulottuu Peuran
kylältä Louelle ja siitä edelleen Rötkösensaareen asti.

Kyläkuva-analyysi
Kyläkuvan ominaisuuksia on arvioitu Lynchin elementien avulla, joita ovat: alueet, reitit,
reunat, näkymät, maamerkit, solmukohdat, portit ja muurit.
Jokirannan kaikki pellot ovat maisemallisesti arvokkaita, sillä niiden yli avautuvat näkymät
rantatieltä joelle ja vastarannalle. Vaikuttavia, esteettömiä näkymiä joelle avautuu myös
patosilloilta ja rautatien rantapenkereeltä. Valtatie ohittaa vanhan ranta-asutuksen etäältä,
suoalueiden halki, rautatien linjausta mukaillen. Tällä alueella valtatie on luonteeltaan selkeästi ohiajotie, missä Ossaukselle kääntyvä maantie muodostaa tärkeän liikenteellisen
solmukohdan. Muita solmukohtia ovat vastaava risteys itärannalla ja Koivukylässä Kiviojantien risteys. Alueen maamerkkinä voitaneen pitää Ossauskosken voimalaitosta, jonka kerrostalomainen hahmo näkyy valtatiellekin. Miljööltään raittimaista tiejaksoa on ainoastaan
Peuran kylällä Lampelalta koululle, jonka voimalaitoskenttä ja maantie katkaisee visuaalisesti epämiellyttävällä tavalla.
Toiminnallisia esteitä on tällä osa-alueella kaikkein eniten, johtuen voimalaitoksesta, sen
pato- ja suojapenkereistä, voimansiirtokentästä ja siitä lähtevistä suurista sähkölinjoista.
Patopenkereet estävät vesirajaan pääsyn Peurassa noin 5 km matkalla ja myös Pietinsaari

5

on suljettua aluetta. Kössönperällä patopenger on noin 1 km pituinen ja vanha koskiuoma
on kesäisin hyvin vähävetinen patoamisen takia.
Alueella on kaksi palveluyritystä, Peuran huoltoasema kahvila- ja ruokailulpalveluineen sekä Räinän leipomo kahvila- ja ruokailutiloineen. Räinällä on lisäksi muutama vuokramökki.
Koivukylässä on pieni matkailuyritys ja kaksi pienteollisuusyritystä. Peuran koulu on lakkautettu ja asunnot on vuokrattu.

Muinaismuistokohteet:
-
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Koivuperä 22, Ossauskoski, kivikautinen asuinpaikka, taltta, kvartsia
Hakala 23, Räihänranta, asuinpaikka, liuskekeihäänkärki, tuura
Mäkipeura 34, Raemäki, 4 kodansijaa, hioinkivi,
esineen katkelma
Honka 71,103, Honkasenkangas, asuinpaikkalöytöjä, kvartsia
Honkanen 126, Honkasenkangas, asuinpaikka,
kvartsia, liusketta, tuluspii, palanutta savea
Kattilankorva 127, Honkasenkangas, asuinpaikka,
kvartsia, liusketta
Hirsikangas 130, Raemäki, liuskekivilouhos
Koivu 150, Mäki-Kössö, kivikautinen asuinpaikka

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 alueella molemmin puolin jokea. Törmän korkeus on tasaisesti
noin 5-10 metriä koko alueella. Loivempaa ja matalaa rantaa on ainoastaan pohjoisrannalla
Pisankorven kohdalla ja Oinaansaaressa, missä myös tulva leviää rantapelloille. Oinaansaari on länsirannaltaan hiekkainen, saaren soraverhoiltuja kärkiä lukuunottamatta rannoiltaan puukasvuston sitoma.
Rantojen sortumariskin kannalta ongelmallisimmat maalajit ovat siltti ja hienorakeinen hiekka esim. Honkasenkankaalla, missä rantatörmä on vyörynyt soranoton johdosta satojen
metrien matkalla.
Alueen rannat ovat merkittäviltä osin keinotekoiset, johtuen voimalaitoksen pato- ja pengerrakenteista. Pietinsaari on muokattu osaksi pato- ja alakanavarakennelmaa. Voimalaitoksen
alakanava on louhittu kallioon ja kanavan kallioseinämät ovatkin ainoita kallioita koko suunnittelualueella. Voimalaitoksen pohjoispuolella ranta on voimakkaasti rakennettu ja tuettu yli
kahden kilometrin matkalla, jossa rautatie kulkee suoraan rantapenkereen päällä. Vanha
koskiuoma on hyvin vähävetinen ja senkin ranta on tuettu tulvajuoksutusten ja patoturvallisuuden takia. Koskessa vesipintaa on luotu pohjapadolla mutta kivikkoa on silti paljon näkyvillä. Erityisesti tällä kohdalla asukkaat kokevat rantamaisemansa huomattavasti huonontuneen voimalaitosrakentamisen seurauksena. Koivukylästä ja Runkauskankaalta on
komeat näkymät Kemijoelle.
Rannan muodon, voimakkaan virran ja sortumavaaran takia sen käyttö on hankalaa ja keskittyy rakennettuihin uima- ja venevalkamiin, talokohtaisia venelaitureita ei juurikaan ole rakennettu.

Honkasenkankaan sorarantaa

Voimalan alakanavan louhittua kalliorantaa
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Ossauskosken voimalaitos, rakennettu 1961

”Rantavyöhyke tarkoittaa sellaista rannan osaa, jolle sijoittuvalla rakentamisella on välittömiä vaikutuksia vesistöön sekä rantaluontoon ja maisemaan. Rantavyöhykkeen leveyteen
vaikuttaa alueen kasvillisuus, maisema, maasto ja muut luonnonolosuhteet. Käytännössä
rantavyöhykkeen leveydeksi on yleensä arvioitu noin 100 metriä”. Koivun osa-alueella luonnollista rantaviivaa ja rantavyöhykettä ei ole joen patoamisesta ja vedenpinnan päivittäisestä
korkeusvaihtelusta johtuen. Jyrkissä törmissä rantavyöhyke kattaa törmän ja sen ylätasanteen 20-50 m leveästi, mikä alue on useimmiten rakentamiseen soveltumaton. Loivilla viljelysrannoilla rantavyöhyke voi ulottua kasvillisuuden osalta 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.

Runkausjokisuun jyrkät rantatörmät

Liikennemuodot, saavutettavuus, haitat, esteet, rajoitteet
Tervolan kunta sijoittuu rautatien ja valtatie Eurooppa-4 varrelle ja on logistisesti edullisella
paikalla. Peura-Koivukylä on niitä harvoja paikkoja, missä rannat yhdistää Kemijoen ylittävä
silta Ossauskoskella. Tieympäristöt ovat leveitä ja risteykset helposti havaittavia.
Hyvät liikenneyhteydet aiheuttavat myös haittoja ympäristöön, mistä merkittävimpiä ovat liikennemelu ja tärinä. Joen suuntaiset pääliikenneväylät estävät suoran pääsyn rantaan
varsinkin Räihänkankaalla, missä rautatie on suoraan rantapenkan päällä. Rautatie alittaa
maantien Peurassa.
Suurinta ympäristövauriota on aiheuttanut voimalaitosrakentaminen, jonka seurauksena
rantapenkat ja jokiuoma ovat luonnottoman näköiset ja vaatisivat maisemointia.
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2. TAVOITTEET
Asukkaiden tavoitteita on kerätty kyläsuunnitelmasta 1998 ja osayleiskaavakyselystä
2000. Muut yleiset tavoitteet on kirjattu erilliseen tiivistelmäraporttiin.
Eniten kunnostusta kaipaavat Kemijoen vyöryvät rannat. Lisäksi vanhat rakennukset
(osuuskaupantalot ym.) ja umpeen kasvavat pellot ja tienvarret ovat huomion tarpeessa. Uudet kevyen liikenteen reitit ja tievalaistus ovat tärkeitä erityisesti lasten
turvallisuuden takia. Moottorikelkkareittejä toivotaan paremmiksi koko kunnan alueella.
Kauneimmiksi paikoiksi mainitaan Peuran alueella Kemijoki Ossauksen alapuolella.
Rantoja tulisi siistiä ja kulumiselle alttiita rantoja tukea. Kylän keskipiste on vastaajien
mielestä aktiivinen paikka kuten kyläkoulu. Maamerkkinä on Ossauksen alue.
Kemijokivarteen olisi hyvä saada uimarantoja, venevalkamia, laitureita, lenkkipolkuja
ja taukopaikkoja. Veneenlaskupaikkaa toivotaan voimalaitoksen alajuoksulla. Virkistysalueita tulee hoitaa.
Vanhoja rakennuksia tulisi kunnostaa. Uudisrakentamiseen sopii suojainen kooltaan
2-10 000 m2 tontti (tilaa kotitarveviljelylle ja –karjankasvatukselle sekä lapsille leikkiä)
etelärinteellä tai ranta-alueen hiekkakankaalla ja lähellä luontoa. Tontilta voi uida ja
kalastaa. Ei lähellä liikennettä eikä aukealla pellolla. Toisaalta joenvarsi on kesäaikana ainoa siedettävä ympäristö (sääsket). Joen rannan rakennuspaikkojen tulisi olla
väljiä ja soveltua luontaistalouteen. Asutus tulee sijoittaa perinteisen mallin mukaan;
asunnot rantaan ja viljelykset ympärille.
Maa- ja metsätalous liitännäiselinkeinoineen ja pienyritystoiminta sekä käsityöläisyys
ovat sopivia elinkeinoja kylälle. Myös matkailu, eräopastoiminta ja muu yksityisyritteliäisyys sopisi. Toivotaan enemmän ulkoilureittejä ja uimapaikkoja sekä venepaikkoja
joen varteen. Hyvä uimapaikka on Pietinsaaren länsipäässä. Kyläkyselyn mukaan
kehittämisalueita ovat mm.
 Asuminen ja väestö: kartoitettava myytävät tai vuokrattavat asunnot, uusien
asukkaiden hankkiminen
 Palvelut: kylälle tarvittaisiin kyläavustaja-monipalveluyrittäjä, joka huolehtisi
vanhuspalvelusta ja pitäisi pientä elintarvikekioskia, palvelut olisi säilytettävä
 Harrastustoiminta: Järjestöjen aktiivinen toiminta jatkossakin, enemmän yhteistoimintaa ja tiedottamista, lisää yhteisiä tapahtumia, kansalaisopistopiirien tarjontaan lisäystä, nuorille harrastuksia
 Elinkeinot: kiinnostus puualalle voimakasta, elintarvikkeiden viljely, luontotuotteiden keräily ja jalostus kiinnostaa, luonto- ja erämatkailu ja ohjelmapalvelut
yhdessä yrittäen ja toisiaan tukien, verkostoitumista ja yhteistyötä kehitettävä
 Liikenne: Pyörätie Louelta Peuran Essolle ja siitä Koivun koululle. Tievalaistusta koulureittien varsille. Himmeät valot Peura-Loue välille. Mäkipeuran rautatietasoristeys eritasokäytäväksi. Linja-autopysäkeille katoksia, uimarannantien
parantaminen
 Ympäristö: kalaportaat rakennettava, vesien suojelu saastumiselta, rantatörmien vyörymien estäminen
Potentiaaliset kohteet Kiviojalla uitonpirtti, tervaskievari ja vapaa-ajan asuminen
Peurassa: luonto- ja erämatkailu, vapaa-ajan asuminen.
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3. MITOITUS
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 pintaa-ala on noin 62, 39 km2 ja jokirantaa alueella on 31 km. Koko Peura-Ossauskosken osa-alueella on olemassa olevia asuntoja 129 kpl ja loma-asuntoja 34 kpl. Peurassa asuntoja on 74 ja loma-asuntoja 22. Ossauskosken
etelärannalla asuntoja on 55 kpl ja loma-asuntoja 12.
KANTATILAMITOITETTAVAN RANTA-ALUEEN NYKYTILANNE
Mitoitusalue

yht.

rantaviivaa m

nyk. as,
l-as/km

Räihänranta
Peura
Pisajoki
Oinaansaari

2
26
1
0

3800
8020
3650
2600

0,5
3
0
0

Honkasenkangas
Kössönperä
Kivioja
Runkauskangas
Runkausjoki

0
15
11
11
1

2520
1460
3540
2770
3600

0
10
3
4
0

67

31 090

ka. 2,1

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

UUDISRAKENTAMISEN MITOITUKSEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT
Valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä on Lampelanperällä ja Kössönperällä sekä Runkausjokisuulla. Valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta on joen
pohjoisranta Lampelasta Louelle ja 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
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metriä muiden seudullisten ja paikallisten pääväylien molemmin puolin. Melualueelle
ei sijoiteta uusia asuinrakennuspaikkoja.
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:

Peura-Ossauskoski

VE1
1958
27

VE2
1958
22

VE3
2000
33

VE4
1970
kt-sel

nyky
tila
67

EHDOTUSVAIHEEN MITOITUSPERIAATE, heinäkuu 2001
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen päätettiin kantatilaperiaatetta soveltaa keskeisillä 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. Kyläalueilla noin kolmasosa uusista rakennuspaikoista sijoittuu rantaalueelle, muut taemmaksi. Näillä periaatteilla osayleiskaavan mitoituksesta muodostui seuraava:
Räihänkangas: Ranta-alue pääasiassa liikennemelualuetta tai rakennettua rantapenkkaa.
Taustan mitoituskerroin 2.
Peuran kylä: Kemijoen varsi Räihänkankaalta Tiinanvaaraan. Perustana laskentakerroin 5
as/km.
Kantatilaselvitystä ei kuitenkaan käytetä mitoitusperiaatteena. Rakennuspaikkoja sijoitetaan
yleiskaavalla ainoastaan maisemallisesti soveliaille paikoille. Peuran kylä Ossauskosken
kohdalla on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.
Kemijoen varsi Tiinanvaaralta Pisajoelle: Rakennuspaikkoja on osoitettu yleiskaavaan
rantavyöhykkeelle tehdyn kantatilaselvityksen mukainen määrä. Kantatilaselvityksen laskentaperusteena on ollut vuoden 2000 tilanne ja 5 loma-asuntoa rantaviivakilometrille.
Pisajoki: Rakennusoikeus mitoitettu kantatilalaskennan mukaan, 2 as/km.
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Honkasenkangas-Ossauskoski: Alue on pohjavesialuetta ja rannat vyöryviä. Kantatilalaskennan kerroin 2 as/km.
Kemijoen varsi Kössönperältä Kiviojalle: Kantatilaselvitystä ei käytetä mitoitusperiaatteena. Rakennuspaikkoja sijoitetaan yleiskaavalla ainoastaan maisemallisesti soveliaille paikoille. Ossauskosken kylä on Kemijoen valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä Ossauskosken kohdalla.
Kemijoen varsi Kiviojalta Runkausjoelle: Alue on pääasiassa harvaan asuttua kyläaluetta.
Rakennuspaikkoja on osoitettu yleiskaavaan rantavyöhykkeelle tehdyn kantatilaselvityksen
mukainen määrä. Kantatilaselvityksen laskentaperusteena on ollut vuoden 2000 tilanne ja 2
tai 7 loma-asuntoa rantaviivakilometrille ranta-alueen maisemallisesta arvosta riippuen.
Runkausjoen varsi: Rakennuspaikkoja on osoitettu yleiskaavaan rantavyöhykkeelle tehdyn
kantatilaselvityksen mukainen määrä. Kantatilaselvityksen laskentaperusteena on ollut vuoden 2000 tilanne ja 2,5 loma-asuntoa rantaviivakilometrille.
Uusia
asuntoja
AT-alueilla

uusia
loma-as
RA

matk. palv.
RM

muut palvelut
PL, Y, T, AM/ME

nyky
tila

Räihänkangas
Peura
Pisajoki

3
6
0

0
7
1

1
1
0

1-0-0-0/0
0-0-0-2/0
0

2
26
1

Honkasenkangas
Kössönperä
Kivioja
RunkauskangasRunkausjoki

0
5
1
6
0

0
0
4
5
3

2
0
1
0

0
0-0-0-1/0
0
0-0-0-2/0
0

0
15
11
11
1

21

20

5

1-0-0-5/0

67

Mitoitusalue

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.
Omarantaisia loma-asuntoja, joissa loivahko ranta on kohtuullisesti käytettävissä on
Pisankorven kohdalla Peurassa. Muilla alueilla rakentaminen sijoittuu 6-10m korkean
ja jyrkän rantatörmän päälle. Keskeiset kyläalueet Peuran Lampelanperällä, Kössönperällä ja Runkausjokisuulla ovat valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, mikä rajoittaa rakentamismahdollisuuksia avoimille rantapelloille. Siksi kyläalueiden
mitoitusluku mukailee olevan rakennuskannan määrää.
Keskeisellä ja arvokkaalla kyläalueella Peurassa, Kössönperällä ja Runkausjokisuulla
mitoituskerroin on 5as/km. Harvaan rakennetulla rannalla Pisankorvessa on mitoitusluku myös 5 lay/km johtuen ranta-alueen kapeudesta ja valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta. Pienin mitoituskerroin on Pisajoella 1 lay/km, Oinaansaaressa ja Runkausjoella 2 loma-asuntoa/rantakm. Todellinen rakennusten määrä on
12

kuitenkin hieman suurempi, sillä olemassa olevia asuntoja ja loma-asuntoja on
enemmän kuin mitoitus sallisi.
Mitoitusalue

olevia
asuntoja+
loma-as

jokea/
rantaviivaa m

nykyiset
as, l-as/km

mitoituskerroin

Ehd1
ehd2
2001
2002
uusia tontteja

Räihänranta
Peura-Pisankorpi
Pisajoki
Oinaansaari

2
26
1
0

3800
8020
3650
2600

0,5
3
0
0

5
5
1
2

5
13
1
0

2
6
2
2

Honkasenkangas
Kössönperä
Kivioja
RunkauskangasRunkausjoki

0
15
11
11
1

2520
1460
3540
2270
3600

0
10
3
4
0

2
5
5
7
2

2
5
5
12
3

4
0
5
11
5

67

31 090

2,1

46

35

Kantatilavuoden vaihtaminen vaikutti siten, että suurimmat muutokset rakennusoikeuksiin tulivat kyläalueilla kun Peuran ja Tiinanvaaran AT-alueita supistettiin. Lisäksi
muistutusten johdosta Oinaansaari otettiin mukaan mitoitukseen ja sinne osoitettiin
rakentamista, joka osittain siirrettiin mannerrannalta ja Pisajoelta. Muualla rakennusoikeuden saivat noin 80%.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 17
kpl. Pietinsaarta ja padottuja kanavarantoja ei ole laskettu vapaaksi rantaviivaksi.
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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.

Kokonaisrakenne
Alueen rakentaminen on keskittynyt vanhastaan Peuraan ja Kössönperälle, missä
maaperä on ollut sopivaa maanviljelyyn. Myöhemmin asutus ja palvelut ovat levinneet autoistumisen myötä maantien varsille mm. Räihänkankaalle ja Runkauskankaalle. Muuttoliikkeen myötä suuri osa vakinaisista asunnoista on jäänyt lomaasunnoiksi varsinkin Peuran pienillä tiloilla. Maisemaltaan sulkeutuneita, rakentamattomia rantajaksoja on vielä Räihänkankaalla, Honkasenkankaalla, Runkauskankaalla, Oinaansaaressa ja Pisajoella. Pietinsaari on jokiyhtiön yksityistä aluetta, eikä
sinne haluta päästää ulkopuolisia kulkijoita kalatautivaaran takia.
Yleiskaavaan on rajattu kehitettävää aluetta Räihänkangas-Koivukylä alueelle missä
suositeltavia toimenpiteitä ovat voimalaitosrakentamisesta johtuva rantojen ja vanhan
koskiuoman maisemointisuunnittelu kalaportaineen sekä virkistys- ja matkailupalvelujen kehittäminen. Valtakunnallinen pyöräilyreitistö vanhoilla rantateillä muodostaa
jokivarren viherverkoston rungon, johon eri virkistyskohteet ja palvelut tulee liittää.

Elinkeinot
Palvelut
Osa-alueella ei ole jäljellä mitään julkisia palveluja. Peuran koulu, joka perustettiin jo
1898, on lakkautettu 1974. Kiviojan koulu aloitti toimintansa 1937 ja lopetettiin 1974.
Kössönperällä ollut Tervolan osuuskauppa on lopetettu 1990-luvulla.
Valtatien varressa on Peurassa peräti kaksi hyvätasoista taukopaikkaa, Räinän leipomo-kahvila ja Peuran Esson huoltoasema ateriapalveluineen. Huoltoasemalla
myydään myös elintarvikkeita ja Räinällä on majoituspalveluja läpiajomatkalla oleville
Lapin matkailijoille.
Pienimuotoista matkailumajoitusta harjoitetaan myös Kiviojan vanhalla koululla olevassa yrityksessä. Aluevarauksia uusille lähipalveluille ei ole osoitettu vaan entiset
koulut on merkitty lähipalvelualueeksi PL.

Alkutuotanto
Alueella on 11 toimivaa maatilaa, joista kolme sijoittuu Lampelanperälle ja kolme
Kössönperälle ja kaksi Runkausjokisuuhun sekä muut Pisankorpeen ja Kiviojalle.
Varsinkin Peuran Lampelanperällä viljely on voimaperäistä ja arvokas kulttuurimaisema tulee säilymään. Maatalouden suuryksiköille ei kuitenkaan ole vielä varattu
alueita.
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2 km pitkä ja voimakasputouksinen Ossauskoski on ollut kautta historian merkittävä
lohenkalastuspaikka, joka elinkeino katosi voimalaitosrakentamisen myötä 1965. Nykyään Pietinsaaressa kasvatetaan istutusvelvoitteen mukaisia kalalajeja jokeen palautettavaksi. Tavoitteena on palauttaa jokeen luonnonlohikanta kalaportaiden avulla.
Kalastuselinkeinon palautuminen voisi merkittävästi elvyttää kylien elämää ja varsinkin kalastusmatkailua.

Jalostuselinkeinot
Puolustusvoimien Tervolan varikko sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella, mutta
kuitenkin sen tuntumassa Kiviojalla. Paikalla huolletaan armeijan kalustoa ja työntekijöitä on noin 100.
Kiviojalla on kaksi pienverstasta ja kotileipomo Kössön maatilalla. Oleviin pihapiireihin ja vanhoihin navettarakennuksiin voidaan kunnostaa tai uudisrakentaa pienverstaita lähityöskentelyä varten.

Liikenne ja tekninen huolto
Alueen liikennejärjestelyt säilyvät entisellään ja kaikki uudisrakentaminen sijoittuu
olevien teiden varsille. Suurin muutos tulee olemaan rautatien sähköistäminen, mikä
lisää junien nopeutta ja pienet, talokohtaiset tasoristeykset poistetaan. Tarvetta eritasojen rakentamiseen tällä osa-alueella ei ole, sillä Ossaukselle johtava maantie on
jo alkujaan rakennettu sillalle rautatien yli. Koivun ohikulkutie erkanee nykyisestä
valtatiestä Räihänkankaalla, joka on asumatonta seutua.
Merkittävin uudistus on vanhan rantatien uudelleen rakentaminen pyöräily- ja kävelytieksi rautatien vartta seuraten. Paikalla on erityisen hieno jokinäkymä, sillä rantaa ei
ole voitu rakentaa ratapenkan ja allaspenkereen takia. Tien ja radan risteykset tulee
selvittää tarkemmin. Suositeltavaa olisi tasoristeysten säilyminen mutta jos maastosta löytyy luontevia alitusputken paikkoja kuten sivujokien kohdat, aukot tulisi tehdä
niin leveinä, että kävelytie mahtuu samasta aukosta. Vastaava vanhan tiepohjan
käyttö pyörätieksi on esitetty Kössönperältä Honkasenkankaalle.

Asuminen ja loma-asutus
Asumiselle on osoitettu runsaasti laajenemismahdollisuuksia ranta-alueen ulkopuolisilla AT-alueilla, missä täydennysrakentaminen voi selkeyttää kylärakennetta. Peuran
puolella uusia rakennuspaikkoja on 18 ja Kiviojan puolella 12 kpl. Ranta-alueella rakennuspaikkoja osoitetaan vain kantatilaselvityksen perusteella. Kylille pyritään ohjaamaan vakinaista asutusta tai loma-asutusta, joka on rakennustyyliltään vakinaisen
asumisen kaltaista. Yksittäisiä loma-asuntoja osoitetaan olevien loma-asuntojen viereen ryhmiksi. Avoimilla rantapelloilla loma-asutusta vältetään ja se sijoitetaan metsäsaarekkeisiin. Kyläkuvallisesti erityisen arvokkaita ovat Lampelanperä ja Kössönperä, missä uudisrakentamista tulisi poikkeamispäätöksilläkin sijoittaa vain osoitetuille AT-alueille. Muualla nauhamainen tienvarsiasutus on helpommin sovitettavissa
ympäristöön.
Rakentamisen tyylistä ja sijoittelusta on erillinen rakentamistapaohje.

Virkistys- ja matkailupalvelut
Alueella on yksi kunnan merkittävimmistä matkailun ja virkistyspalvelujen kehittämiskohteista. Olevat yritykset valtatien varressa voivat toimia turistien pysäyttäjinä ja
ohjaajina Ossauskosken kalastusapajille ja Honkasenkankaan muinaiskylään, jotka
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voisivat olla varsinaiset matkailun veturiyritykset. Muut pienemmät yrittäjät voivat
tarjota niihin liittyviä ohjelma-, majoitus ja ravitsemuspalveluja.
Lähivirkistysalueita on osoitettu jokiyhtiön omistamille rannoille noin 1 km välein. Paikoilla on venevalkamia ja uimapaikkoja sekä ulkoilureittejä / pyöräilyteitä. Honkasenkangas on laajempi retkeily- ja ulkoilualue josta ulkoilijat suuntaavat, mahdollisesti
ohjelmapalveluyritysten saattamina kohti erämaita, jokimelontaan ja kalastukseen tai
hirvijahtiin.

Suojelu- ja erityiskohteet
Suunnittelualueella ei ole erityisiä suojeltuja luontokohteita. Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita ovat Pisankorven ojittamattomat osat suojellun
Kokonrämeen vieressä, Oinaansaari ja jokivarret Runkausjoella, Kiviojalla ja Pättikkäojalla. Lisäksi merkittäväksi alueeksi on merkitty Räihänkankaan kalliot ja kivikot
valtatien pohjoispuolella. Paikalta on myös muinaismuistolöytöjä kivikaudelta samoin
kuin etelärannan Honkasenkankaalla. Honkasenkangas on myös luo-aluetta pohjavesialueen ja korkean, hiekkaisen rantatörmän ansiosta. Paikka on harvoja kohteita
Kemijoella, missä rannat ovat saaneet vapaasti vyöryä jokeen muodostaen jyrkkiä
hiekkaseinämiä törmäpääskyjen pesimäpaikoiksi.
Honkasenkangas ja Peura ovat kunnan parhaita I-luokan pohjavesialueita. Alueille ei
ole osoitettu uudisrakentamista matkailupalveluja lukuunottamatta. Peurassa rautatie
ja valtatie kulkevat pohjavesialueen poikki ja muodostavat onnettomuusvaaran.
Toistaiseksi väylille ei ole rakennettu pohjaveden suojauksia.
Inventoitavia vanhoja rakennuksia alueelta on kartoitettu 31 kpl joista Lampelan talot
lienevät Tervolan vanhimpia, säilyneitä rakennuksia. Arvokkaimmat kulttuuriympäristöt ja kyläalueet ovat Peurassa ja Kössönperällä sekä Runkausjokisuulla. Valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta on joen pohjoisranta Peurasta Louelle ja
Runkausjokisuulle.

Kehitettävät alueet, muuttuvat alueet
Suurin kehittämispotentiaali tällä alueella liittyy Ossauskosken ympäristöön, jokiluonnon maisemointiin, kalaportaan rakentamiseen ja kosken entisöintiin sekä kivikauden
asutuksen rekonstruointiin Honkasenkankaalle. Yhdessä olevien palvelujen kanssa:
huoltoasema, Räihä ja Ryynäsenniemi, alueesta voidaan kehittää matkailijoita vetävä
kohde, joka tukisi erä- ja kalastusmatkailun kehittämistä. Monipuolinen palvelutarjonta houkuttelisi pitempäänkin pysähtymiseen paikkakunnalla, kun tällä hetkellä
Tervola on matkailun suhteen selkeästi Lappiin menijöiden tauko- ja tankkauspaikka.
Honkasenkankaalla maasto ja maisema on samantyyppinen kuin kivikaudella, joten
paikalle voidaan rakentaa melko autenttinen muinaiskylä, joka toimisi sekä nähtävyytenä että eksoottisina, luomu-majoitustiloina. Tunnelman ja elämyksen luomiseksi
nykyajan mukavuuksilta kuten autoilta ja pyöriltä sekä sähkövalolta olisi pääsy kielletty kylän ytimeen. Kotaleiri voi toimia lähtöalueena metsästys- ja kalastusretkille.
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Ossauskoski ennen
valjastamista

Kivikautisen asumuksen
päällysrakennetta maakunta-arkeologi
Hannu
Kotivuoren piirustuksen
mukaan.
Lähde: Lapin kulttuuriympäristöohjelma,
Lapin Ympäristökeskus
1997

5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN.maa- ja kallioperään, vesistöön,
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
-

maatalous vähäistä, ei rehevöitä vesistöä
voimalaitosrakentaminen on muokannut voimakkaasti Ossauskosken ympäristöä,
erityisesti koskiuoman entisöinti palauttaisi paikan maisemallisia arvoja ja mahdollistaisi lohen luontaisen vaelluksen kutupaikoille
vyöryvät rannat ovat luontainen ilmiö, joka saisi näkyä joillakin rantajaksoilla,
esim. Honkasenkankaalla, lisää luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistaa törmäpääskyjen pesimisen
soranotto Honkasenkankaalla tulee lopettaa paikan maisemallisen merkittävyyden ja muiden kehittämispotentiaalien takia. Muinaiskylän rekonstruktion yhteydessä vanhat sorakuopat voidaan maisemoida
pohjavesialueelle sijoittuvat matkailupalvelut eivät saa vaarantaa pohjavettä ja
maaston kulutuskestävyyttä: jätevesihuolto on järjestettävä alueen erityisarvot
huomioiden
luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet on merkitty kaavamerkinnällä luo: luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Sivujokien säilyttäminen luonnontilaisina on erityisen tärkeää, jos lohien palauttaminen
kalaportaiden kautta toteutuu. Välivaiheessa sivujoet voinevat toimia lohien kutupaikkoina ?
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VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN: kyläkuvaan ja maisemaan sekä kulttuuriympäristöön ja muuhun rakennettuun ympäristöön
- Uusi asutus sijoittuu olevan rakenteen sekaan. Kulttuuriympäristöt säilyvät vain
niitä käyttämällä viljelyyn ja laidunnukseen. Yleiskaavassa on pyritty löytämään
alueen vahvuuksia, joita kehittämällä kylät voisivat säilyä asuttuina ja oleva rakenne hyötykäytössä. Yleinen keskittymiskehitys uhkaa jättää näinkin keskeiset
kunnat ja kylät rappeutumaan.
VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN, yhdyskunta- ja energiatalouteen
- Alueelle ei rakenneta uusia liikenneyhteyksiä lukuunottamatta vanhojen rantateiden kunnostusta pyöräilyteiksi. Liikennemäärät Ossauksella voivat merkittävästi
lisääntyä, jos matkailun kehittämishankkeet toteutuvat. Kevytliikenteen yhteys
Räihältä Koivuun ja Peuraan sekä Ossauksen kautta Honkasenkankaalle ovat
tärkeä osa alueen virkistysverkostoa.
- Peuran vanha junaseisakki on edelleen varattu LR-alueeksi tulevaisuuden tarpeita varten.
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 tuoda uusia vaikutteita ja kysyntää
paikallisille palveluille
- matkailu tuo alueelle vaihtelua ja parantaa myös paikallisten virkistymismahdollisuuksia
- parantuvat kevytliikenteen yhteydet parantavat myös vuorovaikutusta ja kontakteja ihmisten kesken toisin kuin autoilu, joka erottaa ihmiset toisistaan
- uudet yhteydet parantavat liikenneturvallisuutta
VAIKUTUKSET SOSIAALISIIN JA KULTTUURISIIN OLOSUHTEISIIN
- uudisrakentaminen edesauttaa noin 3800 asukkaan väestöpohjan säilyttämistä ja
hidastaa kirkonkylän ulkopuolella asuvan väestönmäärän vähenemistä
- matkailu tuo elävyyttä ja vaihtelua paikallisten elämään, luo tulevaisuudenuskoa
ja perinteen tuntemus vahvistaa asukkaiden identiteettiä ja juurevuutta, kylien hiipumisella on päinvastainen vaikutus
VAIKUTUKSET TALOUTEEN JA ELINKEINOIHIN
- turvaa olemassa olevien maaseutuyritysten toiminta- ja kehittämisedellytyksiä
- monipuolistaa maaseudun yritystoimintaa
- uudisrakentaminen ei aiheuta kynnyskustannuksia uusien palvelujen suhteen
- kehittämishankkeiden etenemisellä voi olla merkittävä vaikutus kylien elinkeinoihin ja talouteen, sivuelinkeinona ne voivat tukea monen pientilan elinmahdollisuuksia ja mahdollistaa osittain omavaraisen elämäntavan maaseudulla
VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN HUOMIOIMINEN
- kehittämistoimet tähtäävät asutuksen säilyttämiseen, olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttöön ja paikallisen kulttuurin elävänä säilyttämiseen, paikallisten
luonnonvarojen ja lähtökohtien hyödyntämiseen.
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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
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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 Peurassa: 4:72, 9:53
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