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TIIVISTELMÄ
Kemijokivarren osayleiskaava kattaa koko kunnan alueen, rajautuen etelässä Keminmaan
kuntaan ja pohjoisessa Rovaniemen maalaiskuntaan. Kemijoen rantoja on noin 100 kilometriä
ja sivujokien rantoja 70 km. Suunnittelualueen leveys on vajaa 1 km joen molemmin puolin,
mutta keskustan kohdalla myös Varejoki on mukana ja Louen kohdalla koko kylä.
Maisema-,
luontoja
kulttuuriympäristöselvitysten
pohjalta
alueille
annettiin
rakentamissuositukset, joiden perusteella määriteltiin erityyppisille ranta-alueille mitoitusluvut.
Ranta-alueelle tehtiin Lapin maanmittaustoimistossa kantatilaselvitys, jossa luonnosvaiheessa
kokeiltiin mitoituksen vaikutusta eri kantatilavuosina. Kunnan ohjausryhmän asettama
mitoitustavoite oli noin 200-300 uutta rakennuspaikkaa. Valmisteluvaiheessa oli nähtävillä
kolme eri mitoitusvaihtoehtoa.
Ensimmäistä ehdotusta laadittaessa päätettiin osittain luopua kantatilamitoituksesta ja
arvokkaimmilla kyläalueilla laskennalliset rakennuspaikat sijoitettiin vain, jos ne sopivat
kulttuurimaisemaan. Lisäksi osoitettiin kyläalueen AT laajennuksia kyläkuvallisesti sopiviin
kohtiin. Alueita, jossa kantatilamitoitettua rantarakentamista voitiin väljemmin mitoittaa ja
sijoitella ovat harvasti rakennetut sivujoet ja Kemijoella viisi jaksoa: etelärajalla
Suvannonvaara, keskustassa Paakonniemi-Varejokisuu, Runkauskangas, Louesaaren
kaakkoisranta ja Juntusenperä. Arvokkaimmat kohdat, jonne uutta rakentamista voitiin
sijoittaa hyvin vähän ovat Paakkola ja Ylipaakkolan museotien ympäristö, Kurvilansaaren
eteläkärki sekä runsaan, olemassa olevan rakennuskannan vuoksi Mattisen ja Koivun alueet.
Suurin osa rakennuspaineista on osoitettiin kyläalueelle AT, missä rakentamisluvan ja paikan
sopivuuden harkitsee rakennusluvan myöntäjä tapauskohtaisesti. Uusia loma-asunnon
rakennuspaikkoja osoitettiin 159 kpl ja vakituisia asuinpaikkoja noin 254 kpl. Seuraavan
kahdenkymmenen vuoden aikana voidaan vuosittain rakentaa noin 20 uutta asuntoa ja lomaasuntoa, mikä nykyrakentamisen määrään verrattuna on riittävä ja valinnanvaraa jää paljon.
Toisessa ehdotuksessa kantatilavuodeksi valittiin 1970 ja myös kyläkeskusten kohdat
mitoitettiin. Ympäristökeskuksen lausunnon mukaan aiempi mitoitus vuoden 2000 omistuksen
mukaan ei ole kantatilamitoitusta. Mitoitusvuoden vaihtamisesta huolimatta rakennusoikeuden
saivat yli 90%:sti samat tilat kuin aiemmin. Kyläalueilta poistettiin kaikki AT-alueiden
laajennukset, minkä takia rakennuspaikat vähenivät noin 60.llä.
Muita kaavoituksen pääteemoja olivat liikenteen ja elinkeinotoimintojen turvaaminen ja
kehittymismahdollisuuksien huomioiminen aluevarauksin. Keskustan ympäristöön on osoitettu
asemakaavoituksen laajentamisalueita ja Kemijoelle suosituksia maisemanhoitosuunnitelmien
laatimiseksi kolmelle alueelle. Matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittämisalueita on osoitettu
Suukoskelle, Ossauskosken ympäristöön, Louelle, Törmävaaraan ja Paakkolaan.
Lähipalveluille on osoitettu alueita Koivussa, Louella, Mattisessa, Varejoella, Keskustassa,
Kaisajoella ja Paakkolassa. Teollisuuden laajenemisaluetta on osoitettu keskustan lisäksi
Paakkolaan, Ylipakkolaan ja Louelle.
Liikenteellisesti suurin ja tärkein muutos on uuden tieliittymän saaminen valtatieltä
kuntakeskukseen. Valtatie muuttuu korkealaatutieksi ja vaatii lähivuosina liikennesuunnittelua
Louella ja Paakkolassa. Rautatien sähköistäminen vähentää tasoristeyksiä, muttei aiheuta
erityisiä ongelmia tällä suunnittelualueella. Kevytliikenteen parantamistarpeita on
keskustassa, Louella ja Mattisessa.

Oulussa 5.6.2002, täydennetty 8.1.2004

Riitta Yrjänheikki
Arkkit. YKS-177
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1. NYKYINEN MAANKÄYTTÖ JA SUUNNITTELUTILANNE
Kemijokivarren osayleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin,
maakuntakaavaan, voimassa olevaan yleiskaavaan ja kunnan muuhun suunnitteluun.

1.0

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Valtakunnallisia tavoitteita on valmisteltu työryhmässä, teemaryhmissä ja seminaareissa.
Eduskunta käsitteli tavoitteita selonteon pohjalta ja asettui tukemaan niitä. Lopullisen
päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista teki valtioneuvosto marraskuussa
2000. Tavoitteet koskevat asioita joilla on:
Aluerakenteen, alueiden käytön tai liikenne- ja energiaverkon kannalta kansainvälinen
tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys.
Merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön.
Valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen
taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.
Tavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan
suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa.
Toimiva aluerakenne
Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita
ja alueiden omia vahvuuksia.
Ylimaakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden toimintaedellytysten tukeminen.
Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja
muun toimintapohjan monipuolistaminen.
Maanpuolustuksen ja rajavalvonnan alueellisten edellytysten turvaaminen.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntäminen ja eheyttäminen
Palvelujen ja työpaikkojen sijoittaminen siten, että ne ovat hyvin eri väestöryhmien
saavutettavissa
Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen tukemaan yhdyskuntarakennetta
Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen
Riittävien alueiden varaaminen elinkeinotoiminnoille
Kaupunkiseutujen kehittäminen tasapainoisina kokonaisuuksina ja keskusta-alueiden
kehittäminen monipuolisina palvelujen, asumisen ja vapaa-ajan alueina
Viheralueiden yhtenäisyys
Rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus, omaleimaisuus ja ihmisläheisyys
Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen poistaminen ja ennalta ehkäiseminen.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Luonnonvarojen saatavuuden turvaaminen tuleville sukupolville
Kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyminen
Arvokkaiden lluonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden säilyminen
Ekologisten yhteyksien säilyminen suojelualueiden välillä
Luonnon virkistyskäytön ja luonto- ja kulttuurimatkailun edistäminen
Matkailukeskusten ja –alueiden verkostoituminen ja vapaa-ajan vyöhykkeiden
kehittäminen toimivina palvelukokonaisuuksina
Loma-asutuksen mitoittaminen siten, että turvataan luonnoltaan arvokkaiden rantaalueiden säilyminen ja loma-asumisen viihtyisyys
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Liikennejärjestelmien kehittäminen eri liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina
Liikennetarpeen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen
Ensisijaisesti olemassa olevien pääliikenneyhteyksien ja –verkostojen kehittäminen
Valtakunnallisesti tärkeiden liikenneväylien, satamien ja lentoasemien sekä
rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuuksien turvaaminen
4

Energiahuollon tuotantolaitosten ja energiaverkostojen valtakunnallisten tarpeiden
turvaaminen.
Uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulivoiman, hyödyntämismahdollisuuksien
edistäminen.

Ote Norrbottenin, Lapin
ja Pohjois-Pohjanmaan
maakuntaliittojen
laadituttamasta
raportista Bothnian Arc,
Perämerenkaari, visio
ja strategiat
s.19, elinkeinotoiminta.

Ote Norrbottenin, Lapin ja
Pohjois-Pohjanmaan
maakuntaliittojen
laadituttamasta raportista
Bothnian Arc,
Perämerenkaari, visio ja
strategiat, s. 37,
kulttuuriekologinen
aluerakennemalli,
muita vaihtoehtoja ovat
kaupunkikeskusmalli ja
helminauhamalli.
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Ote ympäristöministeriön
laadituttamasta raportista Alueiden
käyttö ja aluerakenne vuonna 2017.

Suomen aluerakenne, kehityskuva 2017
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1.1

Maakuntakaava

Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta, joka on vahvistettu Ympäristöministeriössä
helmikuussa 2003.
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Kuntakeskusta on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Kyläalueita, joille suunnitellaan
maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina ovat Koivu,
Peura, Ossauskoski, Loue, Marttinen, Varejoki, Paakkola ja Yli-Paakkola. Osayleiskaavaalueen ulkopuolelle jää kolme kylää: Kätkävaara, Lehmijoki ja Vähäjoki. Muita seudullisia
aluevarauksia ovat Törmävaaran virkistysalue, Varevaarassa, Peurassa ja Ossauskoskella
pohjavesien suojelualueet. Seudullisesti merkittäviä rakennussuojelukohteita ovat Louesaaren
Lintupirtti, Koivun asema ja keskustan kirkot ympäristöineen. Louen Kokonräme on
soidensuojelualuetta. Muita merkittäviä kohteita ovat Ossauskosken voimalaitos ja Louen
marmori. Kemijoen pohjoispuolella on valtakunnallinen päärata ja valtatie 4. Valtatielle on
osoitettu uusi ohituslinjaus Koivusta pohjoiseen. Joen eteläpuolta myötäilee seututie. Muita
seututeitä ovat Ossaukselta etelään johtava tie, Keskustasta itään Lehmijoelle johtava tie,
Varejoentie ja Arpelantie. Moottorikelkkareitit ylittävät Kemijoen Ossauskoskella ja
keskustassa.

Ote Lapin kulttuuriympäristöohjelmasta.

Lapin kulttuuriympäristöohjelmaan on koottu maakunnallisesti ja kuntakohtaisesti
arvokkaat
kulttuuriympäristöt. Ohjelma muodostaa puitteet ja taustan
kuntakohtaisille kulttuuriympäristöohjelmille. Se on tarkoitettu työvälineeksi
yhdyskunta- ja maankäytön suunnitteluun, missä se ohjaa ja kohdentaa
ympäristöön liittyviä hoitavia, ylläpitäviä ja suojaavia toimenpiteitä. Sen
tavoitteena on ohjata ympäristön vaalimista niin että kulttuurihistoriallisen
kehityksen jäljet näkyvät ympäristössämme.
Kulttuuri on ihmiskunnan, kansan, kansanryhmän tms. aikojen kuluessa
saavuttama aineellisen ja henkisen kehityksen tila. Kulttuuriympäristöllä
tarkoitetaan tässä yhteydessä kulttuurihistoriallisesti arvokasta kokonaisuutta,
joka koostuu rakennetusta ympäristöstä, perinnemaisemista ja kiinteistä
muinaisjäännöksistä. Ne ovat ennen kaikkea suhteutetut luonnonympäristöön,
johon ihmisen toiminta on jättänyt jälkensä. Kulttuurihistoriallisesti arvokas
kohde on rakennus, paikka tai alue joka on todiste ihmisen aineellisesta ja
henkisestä perinnöstä.
Kemijokivarren rakennuskanta on valokuvattu ja luetteloitu tätä työtä
varten. Rakennuskohteita on yhteensä noin 170 kpl jotka on esitetty
erillisessä rakennetun ympäristön inventointiraportissa.
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1.2 Yleiskaava
Kirkonkylän ensimmäinen yleiskaava, joka koski lähinnä kirkonkylän lähiympäristöä on
laadittu vuonna 1979. Ensimmäinen Kemijokivarren yleiskaava on laadittu 1993, missä
suunnittelualue ulottui keskustasta Ossauskoskelle. Siinä on keskitytty pääasiassa uusien
asumisalueiden suunnitteluun. Oletuksena oli väestön kasvun ja asumisväljyyden
lisääntymisestä sekä vanhojen asuntojen vuosittaisesta 1,5 % poistumasta aiheutuva 400
asunnon uudisrakentamisen tarve.

1.3

Rakennuskaavat
Kunnan keskustassa on rakennuskaavoitettua aluetta 395 ha. Itärannalla sillan
ympäristössä ja Hastinkankaan teollisuusalueella olevissa rakennuskaavoissa on pinta-alaa
noin 70 ha. Kaavoitus on aloitettu 1960-luvulla ja viimeisin vahvistettu kaava on vuodelta
1999 .

1.4

Rantakaavat
Louesaaressa on kaksi rantakaavaa. Pohjoisrannalla oleva Tervasaaren rantakaava on
suunniteltu vuonna 1996. Kaavassa on 7 loma-asunnon rakennuspaikkaa. Etelärannalla
oleva Ylitalon rantakaava on suunniteltu vuonna 1999 ja siinä on 8 rakennuspaikkaa.

1.5

Rakennusjärjestys
Kunnan rakennusjärjestys aiotaan uusia lähiaikoina ja sen määräyksiä uusitaan esim.
tonttikoon osalta tämän kaavan määräysten mukaiseksi.

1.6

Liikennesuunnitelmat
Suurimmat muutokset tulevat tapahtumaan rautatien sähköistämisen ja siitä aiheutuvien
muutosten seurauksena. Tavoitteena on tasoristeysten muuttaminen turvallisemmiksi
lyhyellä tähtäyksellä valo-ohjatuin risteyksin ja ehkä pidemmällä aikavälillä tasoristeysten
poistaminen. Tähän liittyen harkitaan vt-4:llä kuntakeskukseen johtavan tien uutta
liittymäpaikka rautatien alituksineen. Toinen merkittävä muutoshanke on valtatie-4:n uusi
ohikulkutie Koivusta Petäjäskoskelle ja siihen tehty tarveselvitys.

1.7

Maanomistus
Suunnittelualueella on noin 3500 tilaa, joista noin 500 on Kemijokiyhtiön hallussa, johtuen
voimalaitosrakentamiseen liittyneistä maiden lunastuksista. Kunta ja seurakunta ovat
suurimmat maanomistajat keskustassa. Jokiyhtiö omistaa rannoista suurimman osan
Paakkolassa ja Ylipaakkolassa, Keskustassa ja Ossauskosken ympäristössä. Muuallakin
jokiyhtiö omistaa veden alle jäänet palstat kapeine rantasuikaleineen, joten omarantaisia
tiloja alueella on hyvin vähän.
Rantavyöhykkeelle rakentamisen mitoitusta varten on tehty kantatilaselvitys Lapin
maanmittaustoimistossa. Kantatilavuodeksi on valittu rakennuslain voimaantuloajankohta
vuonna 1970. Rantaviiva on laskettu 50 m olevasta vesirajasta sisämaahan päin, jolloin
mitoitettu rakennusoikeus on ohjautunut vanhoille tiloille, ei Kemijoki-yhtiölle, joka on
ilmoittanut ettei halua rakentamisoikeutta.
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA ESILLÄ OLLEET
VAIHTOEHDOT
2.1

Suunnittelun lähtökohdat
Väestö ja työpaikat
Tilastokeskuksen mukaan Tervolan väkiluku on ollut vuoden –99 lopussa 3 953 asukasta.
Väestön väheneminen on ollut runsasta 1960-luvun suuresta rakennemuutoksesta lähtien.
Vielä vuonna 1981 kunnassa oli 4 600 asukasta.
Väestöennusteita on laskettu vuoteen 2030 asti. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kunnan
väkiluku laskee tasaisesti nykyisestä noin 4 000 asukkaasta 3 700 asukkaaseen seuraavaan
30 vuoden aikana. Väestön ikärakenteesta johtuu väkimäärän lasku koko Suomessa 2010 –
2020 alkaen, jolloin suuret ikäluokat alkavat harveta.

Kylittäin väkiluku jakautuu seuraavasti:

1999

Tilastokeskuksen ennusteet
vuosille
2010
2020
2030

Tervola, keskustaajama
Tervola, kirkonkylän ympäristö
Ylipaakkola
Paakkola
Kaisajoki
Varejoki, Sihtuuna
Mattisenperä
Korpela
Loue
Ossauskoski
Vähäjoki-Retuaapa
Lehmikumpu
Kätkävaara
Peura
Koivu

949
197
243
161
535
185
143
154
391
235
126
124
80
161
224

967
212
240
160
535
175
150
155
390
232
113
113
74
155
217

960
210
230
155
520
171
150
150
378
219
106
109
72
151
212

Koko kunta

3 908

3 888

3 793

945
210
226
155
516
167
140
145
370
215
93
103
69
150
210

3 714

Kunnan asukkaista valtaosa sijoittuu Kemijokivarren yleiskaava-alueelle. Nuorten ja
työikäisten määrä on vähentynyt ja eläkeläisten suhteellinen osuus väestöstä on
lisääntynyt. Vuonna–99 yli 65-vuotiaita oli väestöstä 20,5%.

Tervolan elinkeinorakenne 1998

Työpaikkoja kunnassa oli
vuonna 1998 1 147 kpl.
alkutuotannossa 178
jalostuksessa 190
yksityisissä palveluissa 201,
julkisissa palveluissa 502
tuntemattomia työpaikkoja 76

Tuntematon
7%

Julkiset
palvelut
43 %

Sivunvaihto
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Alkutuotanto
16 %

Jalostus
17 %

Yksityiset
palvelut
17 %

2.2 Suunnittelun tavoitteet
Tavoitteet on kirjattu yksityiskohtaisemmin erilliseen raporttiin Osallistuminen ja vuorovaikutus
Tervolan Kemijokivarren osayleiskaavassa. Osallisten tavoitteita on kirjattu
viranomaisneuvotteluissa, lautakuntien kokouksissa ja asukaskyselyin.
2.21

Yleiskaavan sisältövaatimukset

• Maankäyttö- ja rakennuslain 39§:n ja 73§:n mukaiset yleiskaavan
sisältövaatimukset ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.22

•
•

•
•

•

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta
tasapainoiseen elinympäristöön
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
ympäristöhaittojen vähentäminen
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
virkistykseen sopivien alueiden riittävyys
suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun
ympäristöön
luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon
järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan
muutoinkin huomioon
ranta-alueelle jää riittävästi yhtenäistä, rakentamatonta aluetta
Viranomaisten tavoitteet

Maakuntaliitto korosti vahvistettavana olevan Länsi-Lapin seutukaavan
noudattamista, Lapin aluekehitysohjelman ja tavoiteohjelman sekä Lapin
Liikenne 2020 periaatteiden noudattamista.
Tielaitos korosti tieverkoston säilymistä turvallisena ja tiemelun
huomioimista uuden asutuksen sijoittelussa. Liittymien suositeltava etäisyys
valtatiellä on noin 2 km välein. Koivu-Rovaniemi välille on tehty valtatien
oikaisun tarveselvitys. Tervolan keskustaajaman uusi sisääntulotien paikka ja
radan alitus on suunniteltava yleiskaavassa.
VR: Rautatien sähköistys ajoittuu nykyarvion mukaan vuodelle 2004 ja siihen
mennessä eritasojärjestelyt ja radan oikaisut on suunniteltava
Tornionlaakson maakuntamuseo: Rakennetun ympäristön analyysi ja
yleisinventointi tarpeen, kylittäinen kuvaus arvokkaista rakennuksista ja
pihapiireistä, analysoidaan minkä tasoinen kylien rakennuskanta ja
kulttuuriympäristö on, kartoitetaan muita mahdollisia historiallisen ajan jäänteitä.
Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö tutkittava riittävän perusteellisesti,
eritellään kohteet, jotka tarvitsevat tarkempia lisäselvityksiä. Rakennuskohteiden
inventointi 70-luvulta on vanhentunut, myös uudempi jälleenrakennuskauden
rakennuskanta arvotettava. Kylätoimikuntien rooli tietolähteenä voi olla
inventointityössä tärkeä.
Lapin Maakuntamuseo esitti tarkempaa muinaismuistojen inventointia
Ossauskosken alapuoliselle alueelle ja arvokkaan rakennuskannan inventointia.
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•

2.23

Ympäristökeskus painotti luonnonsuojelun, valtakunnallisesti merkittävän
maisema- ja kulttuuriperinteen, muinaismuistojen ja rakentamiskelpoisuuden: tulvat,
liikennemelu, pohjavesialueet, selvittämistä ja huomioimista kaavoituksessa.

Kunnan tavoitteet
Maankäyttö ja rakennuslain 35 §:n mukaan ”Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai
sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä
toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen
periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun
suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.”
Tällä suunnittelualueella suunnittelun yleistavoitteena on:
Rakentamisen ja muun maankäytön ohjaamisen selkeyttäminen
Elinkeinotoiminnan ja palveluiden kehittäminen
Kunnan yleinen kehittäminen
Ulkoilu- ja virkistyskäyttötarpeiden turvaaminen ranta- ja vesialueilla
Arvokkaan kulttuuri- ja luonnonmaiseman säilymisen turvaaminen
Yhdyskuntateknisen huollon verkoston kehittämisen edistäminen
Mahdollistaa suunnitelmallinen uudisrakentaminen jokirantaan, sillä maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman oikeusvaikutteista
kaavaa. Oikeusvaikutteinen yleiskaava mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen
suunnitelluille uusille tonteille suoraan kunnassa. Ilman kaavaa ranta-alueelle
rakentamiseen tarvitaan ympäristökeskuksen myöntämä poikkeuslupa.
Sijoittaa jokivarren lisärakentaminen maanomistajien kannalta tasapuolisesti
kantatilaselvitykseen pohjautuen
Rantarakentamisen suunnittelu ja rakentamislupien helpompi käsittely, kun
oikeusvaikutteisen osayleiskaavan ansiosta poikkeamislupamenettelyä ei tarvita.
Lisäksi on tarvetta määritellä mm. Tervakuksan ympäristön matkailun ja teollisuuden
laajenemistarpeita.
Rautatien
sähköistäminen
aiheuttaa
risteysjärjestelyjen
selvitystarvetta.

Kunnan lautakuntien ja viranhaltijoiden tavoitteita:
Turvallisen ja ympäristöönsä sopivien liikenneratkaisujen aikaansaaminen.
Liikuntaesteisten, vammaisten ja lasten liikenneturvallisuus.
Virkistyspaikkojen ja reittien kehittäminen. Järkevä vesistöjen, maiseman ja
kulttuurin suojelu. Säilyttää kuntalaisten mahdollisuus Kemijoen ja sivujokien
käyttöön. Keskuskentän itäpuolelle tilaa liikuntapaikkarakentamiseen. Lisäksi varattava
kyliin tilaa ja alueita nuoriso- ja kulttuurityölle sekä kuntalaisten omaehtoiselle kulttuurija liikuntatoiminnalle, mikä edistää kuntalaisten terveyttä ja työkykyisyyttä.
Kulttuurimatkailun huomioiminen kaavoituksessa: siis miten yhdistää elinkeinoelämän
ja kulttuurimaiseman tarjoamat mahdollisuudet. Kokonrämeen pysäkki ja luontopolut.
Viidan alueelle lähivirkistys- ja liikunta-alueen kehittäminen.
Elinkeinoelämän monimuotoisuuden mahdollistaminen, yrittämisen ja luonto- ja
kulttuurimatkailuen edellytysten turvaaminen. Viidan teollisuusalueelle kehitetään noin
200 työpaikkaa ”Puusta pidemmälle –hanke”. Terminaali- ja kuljetustoiminnan alue
valtatie-4 lähelle. Matkailun ja palvelujen aluetta Kuksan ja Paakkolan
kotiseutumuseon ympäristöön. Muuta teollisuusaluetta Varejoentien varteen.
Maatilamatkailun ja luontomatkailun kehittäminen.
Asuntorakentamista myös rantarakentamisen ulkopuolelle haja-asutusalueelle.
Väljyyden ja tehokkaan rakentamisen välille olisi luotava monimuotoinen kokonaisuus
asumisympäristöjä ja palveluita. Tonttien koon pitää olla riittävä jätevesihuollon
hoitamiseksi. Alueita hirsirakentamiselle ja ekologisen elämäntavan omaaville
”ekologisen rakentamisen alue”
Vesistöjen rantojen tukemis- ja säilyttämistarve sekä rantojen kulttuurimaisemien
säilyttäminen. Aluetta maankaatopaikkaa varten. Vedenottamoiden tarkastaminen ja
merkitseminen kaavakartoille.
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2.24 Asukkaiden tavoitteet
Asukkaiden tavoitteita on kirjattu asukaskyselyn ja yleisötilaisuuksissa saadun palautteen
perusteella. Asukkaiden tavoitteet on kirjattu tarkemmin osa-alueiden selostuksiin. Yleiset
tavoitteet on kirjattu tähän raporttiin. Kyselyn perusteella kuntalaiset arvostavat luonnon
läheisyyttä ja Kemijoen vaihtelevan rantamaiseman kauneutta. Vahvuuksia ovat luonnon
käyttö marjastukseen, sienestykseen ja metsästykseen. Seutu on viihtyisä, turvallinen ja
rauhallinen sekä ihmiset mukavia. Alueen sijainti ja kulkuyhteydet ovat hyvät. Yksittäisistä
kohteista merkittävin on kirkon ympäristö.
Kuntalaiset toivovat kunnan säilyvän itsenäisenä ja palvelutarjonnan säilymistä.
Työpaikkoja paikallisille asukkaille sekä varoja kylien aktivoimiseen ja kehittämiseen.
Kemijoen rannat kaipaavat kunnostusta sekä hoitamattomat pellot ja tienvarret. Rantaan
toivotaan virkistys- ja hyötykäyttöä. Uudet kevytliikenteen reitit ja tievalaistustarpeen
lasten turvallisuuden takia. Moottorikelkkareittejä toivotaan paremmiksi koko alueella.
Etätyöskentelyä, pienteollisuutta ja käsityöläisyyttä sekä liitännäiselinkeinoja pidettiin
tulevaisuuden työmahdollisuutena.
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2.3 Esillä olleet vaihtoehdot ja mitoitus
Ranta-alueella kantatilojen rantaviivan pituus on rakennusoikeuden perusta.
Rantaviivaa laskettaessa on käytetty alla olevassa kuvassa osoitettua
laskentaperiaatetta rantaviivan muuntamisessa. Koska kyseessä on ison joen ranta,
muuntokerrointa on käytetty hyvin harvoissa paikoissa kuten kapeissa saarissa ja
niemissä. Kapeilla sivujoilla rantaviiva on laskettu molemmilta rannoilta joen
leveydestä riippumatta ja rakentamista on rajoitettu alhaisella mitoitusluvulla.

RAKENNUSOIKEUDEN MITOITUSPERIAATE

Alustavassa mitoituksessa tehtiin kaksi koemitoitusta
Mitoitusperiaate 1
Uusi asuminen keskitetään olevien vakinaisten asuntojen kanssa samaan ryhmään
tai sen läheisyyteen Asuinkeskittymään voidaan lisätä asumista siten , että
asuinkeskittymän enimmäisrakennusoikeus on 12 as/km. Jos nykytilanteessa alueen
mitoitusluku on suurempi kuin em. mitoitusluku, alueelle ei lisätä asumista.
Tavoitemitoitusluku voi olla myös em. pienempi (10,8 tai 6 as/km), jos alueella on
erityisiä ympäristöarvoja tai alue on rakentamisen kannalta ongelmallinen.
Yksinkertaistettu rantaviiva on siirretty 50 m sisämaahan päin ja siitä mitattu
tietokoneella. Siirto tehtiin siksi, että rakennusoikeus tulisi vanhoille tiloille, ei
Kemijokiyhtiön lunastamille palstoille.
Alueelle, jossa ei tällä hetkellä ole asutusta tai sitä on hyvin vähän, ei sijoiteta uutta
asumista. Tavoitteena on säilyttää vapaa-alueita tiiviisti rakennettujen rantojen vastapainona.
Mitoitusperiaate 2

Mitoituslaskelmassa lasketaan kantatiloille vain rantavyöhykkeelle sijoittuvaa lomaasutusta. Uusi loma-asutus sijoitetaan enimmäkseen olevien kylien ulkopuolelle.
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Kylien rantavyöhykkeelle sijoittuva vähäinen uudisrakentaminen voi olla joko lomaasutusta tai vakinaista asutusta.
Periaatteena on, että rantavyöhykkeelle ei osoiteta muuta uutta rakentamista, koska
nykytilanne on jo ympäristön sietokyvyn ylärajalla. Uusi vakinainen asutus ohjataan
kyliin
rantavyöhykkeen
ulkopuolella
oleville
tiloille
kysynnän
ja
rakennuspaikkatarpeen mukaan. Kylien muukin yleiskaavallinen maankäytön
suunnittelu (elinkeinot, liikenne, virkistys, matkailu) painottuu rantavyöhykkeen
taustalla olevalle asutusvyöhykkeelle.
Perusteluna loma-asutuksen erottamiselle omille vyöhykkeilleen on oleva
kylärakenteen säilyttäminen, usein tyyliltään maanviljelysmaisemaan sopimattomalta
mökkirakentamiselta ja
estää rantapeltojen viljelykäytöllä jokinäkymien
sulkeutuminen. Toisaalta rakentamattomille rannoille sijoittuva uusi loma-asutus
täyttää lähes kaikki vielä vapaana säilyneet rannat.
Yllä olevilla laskentaperiaatteilla uusien loma-asuntojen määräksi saatiin 180 ja
jälkimmäisellä 336 uutta loma-asuntoa, kun ranta-alueella olemassa olevia rakennuksia ei
vähennetty loppusummasta. Mitoituksen pohjaksi valittiin ohjausryhmän päätöksellä
ensimmäinen periaatemalli, jossa ranta-alueella oleva rakennuskanta lasketaan mukaan
kantatilaselvitykseen, mutta mitoituslukujen pitäisi olla keskimäärin 5-7 loma-asuntoa
kilometrillä.
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. Mi
toitusluokat olivat 7, 5 ja 2 (loma-) asuntoa kilometriä kohti. Sivujoilla käytettiin kertoimia 2,5
ja 3,5. Näillä laskentaperiaatteilla päädyttiin osa-alueittain seuraaviin lukuihin:
Osa-alue

VE1

VE2
1958

VE3
1958

VE4
2000

nyky
1970

tila

70

24

31

27

134

Loue-Mattinen

182

66

90

71

279

Tervola-Varejoki

88

30

50

40

118

Paakkola-Ylipaakkola

66

12

15

11

185

Yhteensä

406

132

186

149

716

Koivu-Suukoski

Valmisteluvaiheen
kuulemisen
jälkeen
päätettiin
osittain
luopua
tiukasta
kantatilaperiaatteen noudattamisesta arvokkaimmilla kyläalueilla, 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
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mukaan laskettu rakennusoikeus vastasi parhaiten ohjausryhmän asettamia tavoitteita ja oli
myös kohtuullisesti sovellettavissa saatuun asukaspalautteeseen. Niinpä I 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:

Osa-alue

asuntoja
AT-alueilla

loma-as
RA

matk. palv.
RM

muut palvelut
PL Y T AM/ME

nyky
tila

KoivuSuukoski

17
13
30

12
29
41

1
6
7

2 – 1 – 1 - 4/0
0 – 1 - 0 – 3/0
2 2 1 7/0

134

Loue50
Mattinen 40
Louesaari 8
98
Tervola11
Varejoki
2
Kaisajoki 2
15

20
11
33
64
15
5
7
27

10
2
1
13
3
2
2
7

5 – 1 – 3 – 14/2
1 – 0 – 2 – 16/4
0 – 0 – 0 – 4/0
6 1 5 34/6
3 – 5 – 3 – 10/1
1 – 1 – 0 – 5/0
2 – 0 – 2 – 3/0
6 6 5 18/1

Paakkola- 54
Ylipaakkola 57
111

8
19
27

1
1
2

2 – 2 – 1 – 6/1
0 – 0 – 2 – 7/3
2 2 3 13/4

185

159

29

16 – 11 – 14 – 72/9

716

yhteensä

16

254

279

118

II kaavaehdotus laadittiin aikaisemmin määriteltyjen periaatteiden mukaan, mutta
kantatilavuodeksi valittiin vuosi 1970 ja kaikki alueet mitoitettiin, myös saaret. Vaikka
kantatilavuosi vaihtui nykytilanteesta (vuosi 2000), rakennusoikeuden saivat yli 90%:sti samat
tilat kuin aiemmin ja lisäksi muutamat uudet tilat, johtuen mitoituksen lievästä muutoksesta.
Kyläalueilta poistettiin kaikki AT-alueen laajennukset, joille laskelman mukaan ei tulisi
rakennusoikeutta ja tämä on pääasiallinen syy rakennuspaikkojen vähenemiseen noin 60:llä.
Samalla kaavaa muutenkin tarkennettiin erityisesti selostusten osalta, kun jokaiselle osaalueelle laadittiin oma selostus. Kaava jaettiin nyt viiteen osa-alueeseen kun Loue-Mattisesta
erotettiin Peura-Ossauskoski omaksi osa-alueekseen. Näin aineisto on helpommin
käsiteltävissä ja kantatilaluettelot ym. aineisto helpommin löydettävissä valtavasta aineistosta.
10 kylää koskeva osayleiskaava on tarkoitus hyväksyä kunnanvaltuustossa erillisinä osaalueina.

Mitoitusalue

nykyiset
as/l-as

rantaviivaa m

vapaa
rantakm

uusia rakennuspaikkoja
VE3
E1
2000
2001

E2
2002

Koivu-Suukoski

138

29 460

11

31

71

54

Peura-Ossausk.

67

31 090

11

33

46

35

Loue-Mattinen

192

46 042

16 +50%

57

102

106

Varejoki-Tervola

120

33 640

7,3+75%

50

48

61

Paakkola-Ylipaak. 183

30 640

11

15

77

29

170, 875

56,3km

186

344

285

700

Kuulemisen jälkeen kaavoihin tehtiin vähäisiä ja teknisiä muutoksia, jotka eivät muuta
aiemman suunnittelun periaatteita. Muistutusten huomioimisen jälkeen osa-alueiden rantaalueille tuli uusia rakennuspaikkoja seuraavasti:

E2

OYK, kunnanvaltuuston hyväksymä

Koivu – Suukoski
Peura- Ossauskoski 35
Loue-Mattinen
Varejoki-Tervola
Paakkola-Ylipaakkola 29

54
40
106
61
44

67

yhteensä

337 (+52)

285

122
64

Lisäksi tausta-alueille voidaan rakentaa huomattava määrä
uudisrakennuksia.

17

3. YHTEENVETO KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOIMISEKSI
SUORITETUISTA SELVITYKSISTÄ
Suunnittelualueelle on tehty tätä yleiskaavatyötä varten perusselvitykset koskien
luonnonympäristöä ja maisemarakennetta sekä kulttuuriympäristöä. Niiden aineisto on
koostettu kahteen perusselvitysraporttiin.
Maisemaselvityksessä
on
esitetty
maisemamaakunnallinen
sijainti,
maiseman
korkeussuhteet ja maisematyypit, maisemarakenne, maisemallisesti merkittävät kohteet,
maiseman ongelma-alueet ja kohteet sekä suositus alueen jatkorakentamiseksi.
Osayleiskaavatasoinen maisemaselvitys voi
antaa viitteitä mahdollisiksi rakentamisen
alueiksi. Maisemaselvityksen tavoitteena on varjella maiseman äärialueita eli laki- ja
laaksoalueita, säilyttää maiseman merkittävät alueet ja kohteet sekä osoittaa ne maiseman
ongelma-alueet joiden hoitoon tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

Luontoselvitys koostuu kallioperän, pohja- ja pintavesien sekä ilmaston lyhyestä
kuvauksesta. Tarkemmin on selvitelty maaperää, kasvillisuutta ja eläimistöä.
Kasvillisuuden kulutuskestävyys on yksi tekijä, joka vaikuttaa alueen rakentamiseen
soveltumiseen. Lisäksi rakentamisessa tulee ottaa huomioon metsälaissa kuvattujen
kohteiden sijainti, jotta ne voitaisiin säilyttää luontoa rikastuttavana tekijänä. Samoin
saarien ja jokisuiden tulvarannat ja –metsät tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle.
Kemijoen rannoilla usein jo rantojen jyrkkyys tulee rajoittavaksi tekijäksi.
Yhteenvetona kaikista lähtöselvityksistä: luonnonympäristöstä, maisemarakenteesta,
kulttuuriympäristöstä ja nykyisten toimintojen aiheuttamista häiriöistä (liikennemelu), on
laadittu kartta eri alueiden soveltuvuudesta uudisrakentamiseen. Mitä enemmän alueella on
erilaisia luonto-, maisema- ja rakennusympäristön arvoja, sitä vähemmän tai rajoitetummin
alueelle voidaan suunnitella lisärakentamista. Jokivarsihan on jo nykyisellään paikoitellen
hyvin
tiiviisti
rakennettu,
mikä
lähtökohta
itsessään
rajoittaa
voimakkaasti
lisärakentamismahdollisuuksia.
Kulttuuriympäristön inventoinnissa on kuvattu lyhyesti muinaishistoriaa ja rakennetun
ympäristön muodostumisperiaatteita. Kylillä on käyty kuvaamassa alueen vanhaa
rakennuskantaa. Kuvattuja kohteita on yhteensä 171 kpl: Koivussa 32, Loue-Mattisessa 62,
Tervola-Varejoella 33 ja Paakkolassa 44 kohdetta. Kohteista lähes kaikki ovat paikallisesti
merkittäviä. Seudullisesti merkittäviä ovat aikaisemmin inventoidut kirkon ympäristö ja Koivun
asema. Rakennusten historian ja arvon tarkempi määrittely edellyttää inventointia
museoviraston ohjekortin mukaisesti, mihin tässä osayleiskaavatyössä ei ole voitu ryhtyä.
Rakentamista rajoittavaa, arvokkainta ja säilyneintä kulttuuriympäristöä on Ylipaakkolan
vanhan rantatien varsi ja Kurvilansaari. Lähes yhtä hienoja ovat Louen keskustassa Vaajoen
ja Pisajoen suut, Itärannalla Liimatanperä, Mattisenperä ja Runkausjokisuu, Peurassa
Lampelan ympäristö ja Ossauskosken Koivukylä sekä Koivussa Franttilantörmä ja
Ryynäsenniemi.
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4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
4.0 Suunnitelman suhde maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueiden
käytön tavoitteisiin
Toimiva aluerakenne
Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja
alueiden omia vahvuuksia. – Olevaa kylärakennetta on pyritty tukemaan osoittamalla niihin
paikkoja uudisrakentamiselle sekä löytämään sopivia, paikalla jo oleviin toimintoihin
pohjautuvia kehittämiskohteita.
Ylimaakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden toimintaedellytysten tukeminen. – Tervola
kuuluu Perämerenkaaren kehitysvyöhykkeeseen ja niistä erityisesti kulttuuriekologisen
mallin periaatteita on korostettu tässä kaavassa.
Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun
toimintapohjan monipuolistaminen. – Kylien elinkeinojen kehittämiseksi on osoitettu
kehitettäviä alueita, asemakaavoitettavia teollisuusalueita ja alueita, joille tulisi laatia
maisemanhoitosuunnitelmia sekä turvaamaan maanviljelysmaan säilyminen viljelykäytössä.
Maanpuolustuksen ja rajavalvonnan alueellisten edellytysten turvaaminen. –
Suunnittelualueen läheisyydessä toimii armeijan varikko. Suunnittelualue ei sijaitse
valtakunnan rajalla.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntäminen ja eheyttäminen. – Oleellista on
kylien säilyminen asuttuna, mikä on muuttotappiokunnassa vaikeaa. Huomio on
keskitettävä työpaikkojen luomiseen erilaisin kehittämistoimin. Kunnan päättäjien
sitoutuminen toimenpiteiden edistämiseen on ratkaisevaa, sanojen on muututtava teoiksi !
Palvelujen ja työpaikkojen sijoittaminen siten, että ne ovat hyvin eri väestöryhmien
saavutettavissa. – Nauhamaisessa asutusrakenteessa palvelut tulisi hajauttaa
kyläkeskuksiin, mikä ei kuitenkaan ole taloudellisesti mahdollista. Vaihtoehtona on joko
palvelujen kierrättäminen kylillä tai asiakkaiden kuljettaminen palvelujen ääreen sekä
uusien palvelumuotojen kehittäminen. Vanhat, lakkautetut kyläkoulut on osoitettu
lähipalveluille.
Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen tukemaan yhdyskuntarakennetta. – Alueelle ei
ole suunnitteilla suuryksiköitä.
Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen. – Alueelle on
suunniteltu uusia kevytliikenteen yhteyksiä ja vanhat rantatiet sopivat sellaisenaan
pyöräilyyn ja hitaalle joukkoliikenteelle.
Riittävien alueiden varaaminen elinkeinotoiminnoille. - Kyliin on varattu alueita
lähipalveluille, matkailupalveluille ja pienteollisuudelle, runsaammin kuntakeskuksen
ympäristöön.
Kaupunkiseutujen kehittäminen tasapainoisina kokonaisuuksina ja keskusta-alueiden
kehittäminen monipuolisina palvelujen, asumisen ja vapaa-ajan alueina.
Viheralueiden yhtenäisyys – Laajoja viherverkostoja on voitu osoittaa Keskustan
ympäristöön ja Törmävaaraan sekä jokirantaan Paakkolassa, missä rannat ovat säilyneet
rakentamattomina tulvan vuoksi. Törmävaarasta ja Räihänkankaalta sekä Louejoelta on
yhteydet maakunnallisiin ulkoilureitti- ja moottorikelkkaverkostoihin.
Rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus, omaleimaisuus ja ihmisläheisyys. Alueella on runsaasti suojeltavia rakennuskohteita ja valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita kylämiljöitä, joiden säilyminen nykyisessä asussaan turvaa
menneiden sukupolvien kädenjäljen säilymisen nähtävillämme. Myös uudempaa
rakennuskantaa sisältyy suojeltaviin rakennuskohteisiin tai alueisiin. Kylät ovat
asuinympäristöinä viihtyisiä ja inhimillisiä pienen kokonsa takia.
Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen poistaminen ja ennalta ehkäiseminen. Suuria
terveyshaittoja puhtaassa maaseutuympäristössä ei ole. Liikennemelu lienee suurin
haitta, jolta voidaan suojautua rakennusten sisällä. Melusuojausta aidoilla tai
maavalleilla ei suositella arvokkaalle maisema-alueelle.
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Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Luonnonvarojen saatavuuden turvaaminen tuleville sukupolville. – Tervolassa on kehitetty
uusi lämmöntuottokoneisto, joka hyödyntää puuta ja muuta jätettä tehokkaalla tavalla.
Alueella ei käytetä suhteettomasti uusiutumattomia luonnonvaroja vaan elinkeinot
tukeutuvat uusiutuvaan metsään ja maatalouteen. Marmorin louhiminen Louepalossa on
melko pienimuotoista, mutta kuluttaa vähitellen raaka-aineen loppuun ja kiviteollisuuden
paikallinen perusta häviää.
Kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyminen. – Alue on
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, jonka säilyminen on turvattu
mahdollisimman pitkälle kaavamerkinnöin ja määräyksin, jotka estävät vanhojen
rakennusten purkamisen, arvokkaimmille peltoaukeille rakentamisen ja säilyttävät vanhaa
kylärakennetta.
Arvokkaiden luonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden säilyminen. – Arvokkaimmat ja
monimuotoisimmat luontokohteet on merkitty siten, että kaavamääräyksin estetään
rakentaminen tai toimenpiteet edellyttävät erityistä maisematyölupaa.
Ekologisten yhteyksien säilyminen suojelualueiden välillä. - Alueella on vain yksi, laaja
soidensuojelualue, jota viereen kaavoitettujen MY, luonnon monimuotoisuusalueiden
toimenpidekiellot tukevat.
Luonnon virkistyskäytön ja luonto- ja kulttuurimatkailun edistäminen. – Kaavan
kehittämistoimenpiteet kohdistuvat pääasiassa matkailun ja virkistyspalvelujen
edistämiseen, joita varten tulee laatia tarkemmat toimenpideohjelmat.
Matkailukeskusten ja –alueiden verkostoituminen ja vapaa-ajan vyöhykkeiden kehittäminen
toimivina palvelukokonaisuuksina. – Palvelujen verkostoituminen on kehittämistoimien
perustava ajatus.
Loma-asutuksen mitoittaminen siten, että turvataan luonnoltaan arvokkaiden ranta-alueiden
säilyminen ja loma-asumisen viihtyisyys. – Loma-asutus on mitoitettu ja sijoitettu siten,
että se ei peitä vakinaisen kyläasutuksen rantanäkymiä. Suurin osa vapaasta
rantaviivasta on rantapeltoa. Arvokkaimmat ranta-alueet ovat samalla tulva-aluetta, mikä
estää niiden rakentamisen.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Liikennejärjestelmien kehittäminen eri liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina. Tervola
sijoittuu valtakunnallisen päärautatien ja valtatien, tulevaisuudessa korkealaatutien
varrelle, jonka ansiosta kunta sijoittuu logistisesti erittäin edullisesti. Liikennejärjestelmien
ja -turvallisuuden kehittämisestä rautatien, valtatien ja kevytliikenteen osalta, Paakkolassa
ja Louella tulee laatia erillinen liikennesuunnitelma. Kaavaan nämä kohdat on merkitty
selvitystarvealueiksi. Nauhamainen rakenne helpottaa joukkoliikennereittien suunnittelua.
Liikennetarpeen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. – Joukkoliikenteen
järjestäminen on mahdollista ja etätyön yleistyminen voisi vähentää työmatkaliikennettä.
Tavarakuljetukset voidaan keskittää myös rautatielle, mikä vähentää valtatieliikennettä.
Keskustaan suunnitellaan erilliset kevytliikenteen väylät.
Ensisijaisesti olemassa olevien pääliikenneyhteyksien ja –verkostojen kehittäminen. –
Rautatien kehittäminen on ollut yksi suunnittelun kulmakivistä, samoin uuden
keskustaliittymän ja alikäytävän rakentaminen Kuksan kohdalle. Kunnan elinkeinoelämän
kehityksen kannalta nämä hankkeet ovat ratkaisevassa asemassa. Valtatien luokitus on
muuttunut suunnittelun loppuvaiheessa korkealaatutieksi, joka aiheuttaa ennen toteutusta
liikennejärjestelyjen suunnittelutarvetta.
Valtakunnallisesti
tärkeiden
liikenneväylien,
satamien
ja
lentoasemien
sekä
rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuuksien turvaaminen. – Rautatie säilyy nykyisellä
paikallaan ja olevat asemat on osoitettu. Myös pienemmät seisakit Paakkolassa ja Louella
sekä Peurassa on säilytetty vapaina rakentamiselta tulevaisuuden tarpeita varten.
Valtatien oikaisu Koivussa on osoitettu.
Energiahuollon tuotantolaitosten ja energiaverkostojen valtakunnallisten tarpeiden
turvaaminen. – Alueella on yksi vesivoimalaitos, Ossauskoski, joka syöttää sähköä
säätövoimana valtakunnan verkkoon. Toiminta ei tarvitse lisäaluetta.
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Uusiutuvien
energialähteiden,
kuten
tuulivoiman,
hyödyntämismahdollisuuksien
edistäminen. – Alueella tuotetaan runsaasti puuta, jota rakennusteollisuus ja kunnan
kaukolämpöyhtiö hyödyntää. Laajoilla peltoaukeilla voitaisiin hyödyntää tuulivoimaa
pienimuotoisesti, mutta voimaloita ei saa sijoittaa maisemallisesti arvokkaille peltoalueille.
(kaavamääräys 11: merkittäville kulttuuriympäristö- ja maisema-alueille MA-1, MA-2, MU
ja MY ei saa sijoittaa mastoja tai muita maisemakuvaa häiritseviä rakennelmia.)
Suhde maakuntakaavaan
Yleiskaava toteuttaa maakuntakaavan kehittämistavoitteita ja vahvistaa olevaa
kyläasutusta, hyödyntää olevaa tieverkostoa ja huomioi Koivun ohitustietarpeen. Peltojen
suojeleminen rakentamiselta edesauttaa maatalouden toimintamahdollisuuksia maaseudun
peruselinkeinona. Keskustaan osoitetut teollisuuden laajenemisalueet mahdollistavat
maaseudun elinkeinojen monipuolistamisen.
Olevat suojelualueet ja kulttuuriympäristöt on huomioitu. Jokivarren harkittu
lisärakentaminen turvaa viihtyisän elinympäristön.

4.1 Rakentamisen vaikutukset luonnonympäristöön: maa- ja kallioperään,
vesistöön, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin.
Arvokkaimmat luontokohteet on merkitty kaavakartalle säilytettäviksi alueiksi. Inventoinnissa
esille tulleisiin luonnon erityiskohteisiin kuten Törmävaaran ympäristöön ei rakenneta.
Alueen merkittävä luonnonvara, vesivoima ja lohijoki on kahlehdittu ja rakennettu 1960-70
luvulla. Jokirakentaminen estää lohikalan nousun jokeen ja siten lopettanut alueen vanhan
pääelinkeinon. Jokimaisema on muuttunut patoamisen myötä järvimäiseksi ja kosket ovat
kadonneet. Uiton loppuminen 1990-luvulla mahdollistaa nykyään joen virkistyskäytön.
Törmävaaran ja Varevaaran sekä Räihänperän kalliot kestävät huonosti kulutusta, mutta
niille ei ole rakentamispaineitakaan. Ulkoilureitit voivat vaurioittaa ympäristön kasvillisuutta
jos reittejä ei opasteta tarkasti. Maaperää ja vesistöjä voi uhata huonot ja vanhentuneet
jätevesien käsittelyratkaisut yksittäisissä kohteissa. Maatalouden liika lannoitus rehevöittää
vesistöjä eniten ja kemikalisoi maaperää, haitaten maaperäeliöiden luontaista elinvoimaa.
Riittävä suojavyöhykeen kasvillisuus rannoilla imee ylimääräiset ravinteet ja samalla
rantapuuston juuristo estää rantojen vyörymistä. Sivujokien suut ovat lietteen mataloittamat
ja ravinteiden rehevöittämät, mistä vesieliöstö ja kalasto kärsii. Korkeat törmät voivat vyöryä
jos maanpintaa kaivetaan tai ojitetaan rannan läheisyydessä, joten uudet
kaavamääräyksissä on huomioitu rannan turvaetäisyydet ja yleensä varottava maanpinnan
turhaa kaivamista. Uusi rakennus on yleensä pyrittävä sijoittamaan olevan asutuksen
yhteyteen, jolloin uudisrakentaminen ei juuri vaikuta
kasvilajiston ja ympäristön
monimuotoisuuteen. Jos rakentaminen sijoitetaan rakentamattomille rannoille,
luonnontilaiset ympäristöt vähenevät ja monimuotoisuus voi vähentyä. Ihmisen muokkaama
kulttuuriympäristö on monimuotoinen eliöyhteisö, varsinkin perinneniityt, joiden säilyminen
edellyttää ihmisen toimintaa luonnonympäristössä. Laajempaa peltoalaa vaativa
luomutuotanto edistää perinneympäristöjen ja -maisemien säilymistä. Jos rantaniityt
pensoittuvat, elinvyöhykkeet yksipuolistuvat.

4.2 Vaikutukset alue– ja yhdyskuntarakenteeseen, kyläkuvaan ja maisemaan sekä kulttuuriympäristöön ja muuhun rakennettuun ympäristöön
Nykyinen asutus muodostaa lähes katkeamattoman nauhamaisen rakenteen pitkin
jokivarsia. Vähien rakentamattomien jaksojen rakentaminen horjuttaisi nykyistä rakennetta,
rannoista pitäisi olla 50% rakentamisesta vapaata. Olevan kylärakenteen sekaan
rakentaminen sen sijaan parantaa sekä rakennetta että kyläkuvaa edellyt
täen, että rakentaminen sopii tyyliltään ja kooltaan olevaan rakennuskantaan. Erityisen
tarkasti rakentamisen sijoittelua ja tyyliä tulee tarkastella kulttuurihistoriallisesti merkittävien
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rakennusten lähistöllä ja arvokkailla maisema-alueilla. Uusien rakennuspaikkojen sijainti
arvokkaimmille pelloille on kielletty kaavamääräyksellä. Tyyliltään liian monimuotoinen
rakentaminen ja sekava sijoittelu voivat pilata kulttuuriympäristön arvon. Pellon ja
kyläasutuksen väliin tuleva loma-asutus on maisemaan useimmiten sopimaton. Avoimelle
pellolle
rakentaminen
sallitaan
vain
erityistapauksissa.
Viimekädessä
vastuu
kulttuuriympäristön ja kyläkuvan säilymisestä on rakennusluvan myöntäjällä. Tukena on
tähän kaavaan liittyvä rakentamistapaohje, jonka pääperiaatteet on kirjattu
kaavamääräyksiin.

4.3 Vaikutukset liikenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen.
Alueella on paljon valtatien ja rautatien liikenteen melualuetta, joka ei ole sopivaa
rakentamiseen. Jos sähköautot yleistyvät, meluhaitta pienenee. Rautatien aiheuttama tärinä
kuitenkin on jatkuva haitta. Tasoristeyksien vähentäminen lisää liikennettä kyläteillä
varsinkin Louella ja Paakkolassa, mutta muualle ei ole tulossa merkittäviä muutoksia.
Valtatien ohikulku rauhoittaisi Koivun kylän melulta mutta muuttaisi automatkailijan
maisemanäkymät nykyisiin verrattuna huonommiksi. Liikenne voi vähentyä ja muuttua
joukkoliikennepainotteiseksi seuraavien 10-30 vuoden aikana sekä yleisten
valtakunnallisten tavoitteiden että polttoaineiden vähenemisen ja kallistumisen sekä väestön
vanhenemisen myötä. Rautatien ansiosta kunnalla on erinomaiset mahdollisuudet joukko- ja
rahtiliikenteeseen muuttuvissakin olosuhteissa. Kylien junaseisakit tulee säilyttää
tulevaisuuden mahdollisia tarpeita varten.
Vesijohtoverkosto on koko alueella, ja keskustassa lisäksi viemäröinti. Verkostoihin ei ole
tulossa suuria muutoksia tällä suunnittelujaksolla. Talokohtaisen jätevesihuollon uudet
menetelmät voivat parantaa ympäristön tilaa nykyiseen verrattuna.
Kunnan keskustassa on kaukolämpölaitos. Verkkoon on liitetty biojätettä sähköksi ja
lämmöksi jalostava uudentyyppinen pienvoimala, kaasulaitos. Energian kulutusta tulisi
kansainvälisten tavoitteiden mukaan (Kioton ilmastosopimus) vähentää ja siirtyä uusiutuviin
energialähteisiin kuten puu, aurinko, tuuli ja maalämpö. Maaseudulla asuvat voivat helposti
turvata hajautettuihin tuotantolaitoksiin ja varsinkin puulla tuotettuun energiaan.

4.4 Vaikutukset elinoloihin ja –ympäristöön: viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen.
Uuden rakentamisen myötä kylien elinvoimaisuus kasvaa. Jos kyliin rakentuvat lomaasunnot muuttuvat myöhemmin vakituisiksi asunnoiksi ja etätyöskentelypaikoiksi kylien
elinvoimaisuus ja ammattien ja harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus voi lisääntyä.
Ympäristön viihtyisyys voi joko parantua tai huonontua riippuen uuden rakentamisen
sijoittelusta suhteessa olevan asutuksen. Jos loma-asuntoja rakennetaan kyläasutuksen ja
joen väliin, asukkaiden viihtyisyys huononee. Jos uudisrakentaminen sijoittuu kyliin
selkeyttäen kylärakennetta ja sopeutuen tyyliltään olevaan rakennuskantaan, alueen
kauneus- ja viihtyisyysarvo paranee.
Terveellisyyteen vaikuttaa ilman ja maaperän puhtaus sekä meluttomuus. Näiden suhteen
huonoja paikkoja ovat valtateiden ja rautatien lähistöt, jonne uudisrakentamista ei
sallitakaan. Liikenteen lisääntyminen aiheuttaa ilman huononemista, melua ja kevyen
liikenteen onnettomuusriski kasvaa.
Turvallisuus uhkia ovat liikenteen lisäksi jokitulvat ja rantojen vyörymät, joita on pyritty
ennakoimaan lähtöselvityksissä. Vaarallisiksi määritellyille alueille ei saa rakentaa. Alueilla,
joissa on vyörymän, sortuman tai liukuman vaaraa, edellytetään maaperäselvityksiä ja
geoteknistä suunnittelua. Rantarakentamista suunniteltaessa tulee noudattaa erityistä
huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiaa korostetaan kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä.

4.5 Vaikutukset sosiaalisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin.
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Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kunnan väkiluku vähitellen vähenee ja vanhusten
osuus lisääntyy. Myös loma-asuntojen rakentajat ovat useimmiten keski-ikäisiä, jotka
haluavat palata nuoruutensa maisemiin viimeistään eläkepäivinään. Näiden ryhmien
tavoitteet ovat iän perusteella yhtenäiset: arvostetaan ympäristön rauhallisuutta, väljyyttä,
puhtautta ja luontoa. Paluumuuttajat voivat tukea ja vilkastuttaa kylien sosiaalista
vuorovaikutusta ja tuoda uutta osaamista, kulttuuriharrastuksia ja taitoja siten monipuolistaen
paikallista elämää. Nuorten asettuminen kotiseudulleen ja ammattien monipuolistuminen
on kylien elämän jatkuvuuden ehto. Maaseudulla eläminen edellyttää pienyrittäjyyttä, uusia
elinkeinoja ja etätyömahdollisuuksien kehittämistä.

4.6 Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen ja arviointi.
Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä
olemassa olevan rakenteen hyväksikäyttö.
Suunnittelualueen asutus ulottuu aina kivikaudelle asti ja uudempi suomalaisasutus juontaa
keskiajalta. Alueen asutus on perustunut kautta historian rikkaisiin luonnonvaroihin, riistaan,
lohijokeen ja myöhemmin viljavaan maaperään. Luonnonvarojen ekologinen kestävyys
turvataan niiden kohtuullisella ja kestävällä käytöllä, johon vaikutetaan konkreettisemmin
luonnonsuojelu-, metsä- metsästys-, vesi- ja ympäristönsuojelulailla. Alueen elinkeinot
perustuvat luonnonvarojen käyttöön ja jalostamiseen, mikä edellyttää asutusrakenteen
sijoittumista ekologisesti kestäville, tuottaville alueille, joka on pitkällä aikatähtäyksellä myös
taloudellisesti järkevää. Alue on perustarpeiden osalta omavarainen: vesi, ruoka, puu- ja
sähköenergia, asuntotuotanto ja käsityöt voidaan tuottaa paikallisesti ja näiltä osin alueen
toimivuus on ekologisesti kestävää. Kaikkein edullisin tilanne on niillä, joiden työpaikka on
omassa kunnassa, sillä päivittäinen työmatka lähikaupunkeihin ei ole tavoiteltava
toimintatapa. Ihanteellista on omatoiminen, ekologinen asumistapa ja palkkatyö pääasiassa
etätyönä.
Olevan rakenteen hyväksikäyttö ja ylläpito on ollut suunnittelun lähtökohta, ja uusia
rakennuspaikkoja on osoitettu ranta-alueelle asukkaiden toiveita mukaillen kohtuullinen
määrä. Kylille on osoitettu väljemmin asuntorakentamista varten AT-kyläaluetta, joka voi
rakentua tai olla rakentamatta yhdyskuntarakenteen siitä kärsimättä. Olevan rakenteen
hyväksikäyttöä uhkaakin eniten toimintojen keskittyminen suurkaupunkeihin ja maaseudun
tyhjeneminen. Kaupallinen ja globaali kilpailutalous ei välttämättä noudata kestävän
kehityksen periaatteita ja voi johtaa paikallisesti suureen epävakauteen ja yhdyskuntien
rappioon ja toisaalla aineelliseen ja henkiseen ryöstötalouteen.
Asumisen tarpeet ja palvelujen saatavuus.
Asumisen tarpeet ja palvelujen saatavuus toteutuu parhaiten ja monipuolisimmin
keskustassa, missä on rivitaloja, palveluasuntoja ja omakotitaloja. Sivummalla asuminen
perustuu asukkaiden omatoimisuuteen. Hyvät peruspalvelut, kauppa, koulu, huoltoasema,
maatalousoppilaitos
ovat
Louella
ja
peruskoulut
Mattisessa
ja
Varejo
ella sekä Koivussa. Huonoiten palveluja on Paakkolassa ja Ylipaakkolassa sekä
Suukoskella. Koulujen säilyminen on kylien elinehto, jos ne lopetetaan, nuoret perheet
siirtyvät helposti asumaan muualle. Uusia lähipalvelualueita on osoitettu vanhoille,
lakkautetuille kouluille ja nuorisoseurojen taloille, missä voidaan elvyttää kylien
yhteisöllisyyttä ja keskinäistä palvelusten vaihtoa sekä pitää vastaanottoa kiertäville
palveluille.
Liikenteen ja joukkoliikenteen järjestäminen on kunnan hyvän liikenteellisen sijainnin
ansiosta helppoa. Vanheneva väestö siirtyy herkästi joukkoliikenteen käyttäjiksi, jos
sellainen on tarjolla. Nauhamaisessa yhdyskuntarakenteessa joukkoliikenne on helposti
toteutettavissa ja voi tulevaisuudessa toimia esim. kutsu- ja varaustaksi periaatteella.
Kuntien väliset linja-auto ja junayhteydet voivat kehittyä kysynnän ja tarpeiden mukaan.
Oleellista niiden kehittämisessä on joustavuus ja mukautumiskyky. Juna-asema on
keskustassa ja Koivussa. Linja-autoasemat ja taksipysäkit tulisi sijoittaa niiden yhteyteen ja
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lisäksi keskustaan. Pitkällä tähtäyksellä rautatieaseman seutu voi toimia kunnan logistisena
keskuksena ja nettikaupankäynnin tavaranjakelupaikkana.
Mahdollisuus terveelliseen, turvalliseen ja tasapainoiseen elinympäristöön toteutuu
rauhallisella maaseudulla helposti. Alueella on puhdas ilma, tuoretta ravintoa tuotetaan ja
kerätään paikkakunnalta, ulkoilu- ja retkeilymahdollisuudet ovat hyvät, puhdasta vettä
saadaan riittävästi kunnan omista pohjavesialueista. Ikärakenne on vanheneva ja koulutussekä kulttuuripalvelut vähäisemmät kuin kaupungeissa. Sosiaalisesti elämä tuttujen ja
sukulaisten piirissä on parhaimmillaan tasapainoista, turvallista ja sukupolvesta toiseen
jatkuvaa, huonoimmillaan rajoittavaa ja kyräilevää. Suurin turvallisuus- ja terveysuhka on
liikenne ja sen meluhaitat. Alueelle ei kuitenkaan suositella meluvalleja ja -aitoja arvokkaan
maiseman takia. Uutta asutusta ei ole osoitettu melualueelle.
Elinkeinoelämän toimintaedellytykset ovat kohtuullisen hyvät, johtuen hyvistä tie- ja
rautatieyhteyksistä sekä Kemin sataman läheisyydestä. Kunta on osa ylimaakunnallista
Perämerenkaaren kehittämisvyöhykettä ja Kemi-Tornion aluekeskusta, joka tarjoaa
laajempia
yhteistyöja
verkostoitumismahdollisuuksia
kunnan
pienyrityksille.
Luonnonresurssien pohjalta alueen teollisuudelle riittää jalostettavaa tulevaisuudessakin.
Vahvimpia sektoreita ovat puu- ja konepajateollisuus. Maataloudelle on myös
poikkeuksellisen hyvät edellytykset viljavan ”Lapin kolmion” alueella. Pienyrittäjyyttä on
jonkin verran mutta sitä voisi olla enemmänkin. Pääomien puute rajoittaa olevien yritysten
kasvua. Teollisuudelle ja lähipalveluille on osoitettu yleiskaavassa runsaasti
laajenemisalueita keskustan tuntumaan.
Ympäristöhaitoista merkittävin on liikennemelu ja Kemijoen rakentamisen seurauksena
paikoitellen viimeistelemätön jokiympäristö erityisesti Ossauskosken vanha uoma ja
Paakkolan rannat. Rannat on merkitty kaavassa alueiksi, joille tulisi laatia maisemanhoito- ja
kunnostussuunnitelmat. Liikennemelualueelle ei saa sijoittaa uusia rakennuspaikkoja.
Maisemahäiriöitä ovat myös Ossauksen voimalaitoskenttä ja siitä lähtevät isot voimalinjat
laajoine suoja-alueineen.
Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonvarojen vaaliminen ovat yksi
osayleiskaavan pääteema, sillä alue on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.
Tällä hetkellä uhkana luonnonvarojen käyttämättömyys, peltojen hoitamattomuus ja
maiseman pusikoituminen. Kaavassa on annettu ympäristön säilyttämistä koskevia
suosituksia
ja
määräyksiä,
mutta
toteuttaminen
vaatii
kunnostettaville
mai
sema-alueille tarkempia suunnitelmia. Rakennetun ympäristön hoidosta annetaan tietoa
rakentamisohjeessa.
Suunnitellun rakentamisen sopeutuminen ympäristöönsä tulee huomioida kaikessa
rakentamisessa ja sitä ohjaamaan on laadittu yleispiirteinen rakentamisohje eri tyyppisille
alueille ja eri käyttötarkoituksia palveleville uudisrakennuksille. Ympäristön kannalta
tavoiteltavinta on maltillinen, perinteisen rakentamisen sijoittelua ja mittasuhteita noudattava
uudisrakentaminen.
Virkistysalueiden riittävyys. Rannat on rakennettu jo vanhastaan ja ovat pääosin
viljelykäytössä. Vapaita ja laajoja, rakentamattomia rantajaksoja, jossa kyläläiset voivat
häiriintymättä liikkua, ei juuri ole muualla kuin keskustan länsirannalla, saarissa, Palonperällä
ja Ossauksen Honkasenkankaalla sekä kunnan pohjoisrajalla Juntusenperällä ja etelärajalla
Suvannonvaarassa. Pieniä virkistysalueita on voitu osoittaa rantaan Kemijokiyhtiön
lunastamille maille, minne voidaan rakentaa paikallisia uimarantoja ja venevalkamia
olemassa olevien lisäksi. Erityisen runsaasti näitä alueita on Paakkolassa ja keskustassa.
Keskustan asemakaava-alueella on Viidan ulkoilualue ja etäämpänä Varejoella
Törmävaaran retkeilykohde. Louella on Kokonrämeen suojelualue, jonne ympäristökeskus
rakentaa mm. retkeilyreitit ja pitkospuut ja Tielaitos levähdysalueen.
Sivujoet soveltuvat melontaan, Kemijoki moottoriveneilyyn ja –kalastukseen sekä sivujokien
rannat retkeilyyn. Kemijoen saariin ei ole osoitettu uutta rakentamista, Rötkösensaarta
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lukuun ottamatta, joten niihin voidaan osoittaa rantautumispaikkoja. Erityinen retkiveneilymelonta- ja kalastusalue voidaan suunnitella Paakkolan Rannansaaren ympäristöön.
Laajemmat retkeilyn yhteysverkostot on osoitettu länsirannalla Paakkolasta Kaitaharjua
pitkin Törmävaaraan ja siitä Löylyvaaran kautta Louen Varevaaraan ja Kokonrämeelle, mistä
reitit haarautuvat pohjoiseen Kätkävaaraan ja Pisavaaralle. Itärannan yhteysverkostot
jatkuvat Keskustasta Lehmijokivarteen, Mattiselta Runkausjokivarteen ja edelleen Kivaloille
sekä Suukoskelta Vammavaaraan.
Maaseudulla paikallisten asukkaiden virkistyskäyttö kuitenkin yleensä suuntautuu metsästysja marjastusmaastoihin, jotka sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella ja niihin mennään
autolla.

4.7 Suhde aiemmin laadittuun yleiskaavaan
Tervola- Kivioja alueelle on laadittu ja hyväksytty yleiskaava 11.11.1993.
Rakentamiseen parhaiten soveltuviksi alueiksi on mainittu Törmävaara, Loue ympäristöineen
ja Louesaari. Tuotantotoiminnoille edullinen sijainti on valtatie-4 varressa. Viljelyksessä
olevat alueet säilytetään maataloustuotannossa. Jokivarren yleisiin virkistysmahdollisuuksiin
on kiinnitetty erityistä huomiota. Yleiskaavassa ei ole osoitettu erikseen alueita lomaasutukselle. Mitoitus tehtiin tutkimuksen ”Taajamatoimintojen mitoitus kaavoituksessa”
mukaan. Asumisväljyyden kasvun ja rakennuspoistuman aiheuttama uusien asuntojen tarve
olisi yhteensä 506 asuntoa vuoteen 2005 mennessä. Väestön lisäys kohdistettiin
kirkonkylälle ja sen ympäristöön samalla kun haja-asutusalueen väkimäärä pyritään
säilyttämään entisellään. Kaavoitetuilla alueilla oli tuolloin vapaana 162 rakennuspaikkaa,
joista kunnan omistuksessa 87 paikkaa ja rivitaloreserviä 9 tonttia. Keskustassa asutuksen
laajenemisaluetta osoitettiin Isopalonperälle ja Viian alueelle sekä Paakonniemeen. Louella
asutusta on osoitettu koulun taakse ja Louesaaren lounaisrannalle ja Mattisessa oleviin
taloryhmiin sekä Runkauskankaalle tien molemmin puolin. Peurassa ja Kiviojalla asutus
keskittyy oleviin kyliin.
Uusi yleiskaava on tehty huomattavasti tarkempana ja perusteellisempiin lähtöselvityksiin
tukeutuen. Maisemallisesti arvokkaat alueet on eritelty (Törmävaara, Isopalonperä) eikä niille
osoiteta rakentamista. Vanha rakennuskanta on luetteloitu tarkemmin maastokäyntien
perusteella ja arvokkaita kohteita on aikaisempaa enemmän. Ranta-alueen rakentaminen
perustuu nyt kantatilamitoitukseen ja rannoille on osoitettu vähän loma-asutusta, josta
pääosa on pyritty sijoittamaan vakinaisen kyläasutuksen sekaan. Teollisuuden
laajenemisalue on osoitettu entiseen tapaan valtatien varteen ja Hastinkankaalle. Viian
asuntoalue on muutettu teollisuusaluevaraukseksi. Asumista on osoitettu kyläalueille, ei
lainkaan laajennettavia asutuskaavoja keskustaan, sillä vapaita kaavatontteja on runsaasti.
Kotikonnuille palaavat eläkeläiset ovat yksi potentiaalinen rakentajaryhmä, ja kyselyn
mukaan he haluavat rakentaa kotitilalleen, ei kaava-alueelle. Maankäyttö- ja rakennuslaki
mahdollistaa erilaiset kehittämismerkinnät kaavoituksessa ja niitä on käytetty osoittamaan
matkailuun ja virkistykseen kehitettäviä aluekokonaisuuksia, joita mahdolliset ympäristön
parantamishankkeet ja kevytliikenteen yhteydet tukevat. Myös alueiden erityisominaisuudet
näkyvät kaavakartalla, osoittaen perusteet kunkin alueen maankäyttömerkinnälle.
Suuria poikkeavuuksia aikaisempaan kaavaan nähden on Törmävaarassa, Isopalonperällä,
Viiassa, Runkauskankaalla ja Louesaaressa, joista kaksi viimemainittua aluetta on nyt lomaasutuksen aluetta, ei vakinaisen asumisen laajenemisaluetta.

5. KAAVARATKAISUN SISÄLTÖ JA PERUSTEET
5.1 Yleiset suunnitteluperiaatteet
Suunnitteluratkaisut perustuvat laajaan perusselvitysaineistoon ja sieltä tuleviin rajoituksiin
ja suosituksiin. Merkittävimmät rakentamiselta suojattavat alueet ovat Kokonrämeen Natura25

alue, Törmävaaran luonto- ja muinaishistoria-alueet sekä Kemijokivarren arvokkaimmat
kulttuuriympäristöt. Rannoille rakentamista rajoittavat tulvat ja vyöryvät rannat.
Kyläympäristöt ovat lähes kaikkialla valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa
rantapeltoineen ja jokinäkymineen, mikä asettaa suunnittelulle korkeita laadullisia tavoitteita.
Lisäksi suunnittelualuetta halkovat joen suuntaiset tiet ja rautatie häiriöalueineen.
Suunnittelun tavoitteena 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 rantojen loma-asutusta
voidaan sijoittaa rakentamattomien sivujokien varsille. Kaikkialla jätevesihuolto
nousee viimeiseksi rajoittavaksi tekijäksi, sillä kunta ei aio rakentaa keskitettyä
viemäröintiä.

5.2 Kokonaisrakenne
Suunnittelualue kattaa kunnan keskeisimmät osat. Alueelle sijoittuvat etelästä lähtien
seuraavat 10 kylää: Paakkola-Ylipaakkola, Varejoki-Kuntakeskusta, Loue-Mattinen, PeuraOssauskoski, ja pohjoisimpana Koivu-Suukoski. Kylärakenne on melko hajautunut ja
nauhamainen. Perinteiset asuinpaikat ja kylien keskustat voi kuitenkin hahmottaa tarkan
ympäristöanalyysin avulla. Palvelutasoltaan kyläkeskustaksi luokiteltavia alueita on vain
Louella. Kunnan tavoitteena on kuitenkin kehittää ja vahvistaa alueen kaikkia kyliä eli
Paakkolaa, Yli-Paakkolaa, Varejokea, Mattista, Peuraa, Ossauskoskea ja Koivua.
Rakentamattomia yhtenäisiä rantajaksoja on Kemijoen varrella vain muutama:
Suvannonvaara Ylipaakkolassa Keminmaan rajalla, keskustan kohdalla länsiranta,
Louesaaren kaakkoisranta, Ossauksella Honkasenkangas ja pohjoisessa Juntusenperä
Rovaniemen maalaiskunnan rajalla. Sivujokien rannoilla on runsaasti rakentamattomia, pitkiä
jaksoja. Yleinen rantojen suunnitteluperiaate on että puolet rannoista jätetään
rakentamattomiksi. Tällä alueella viljelykäytössä olevat pellot voidaan laskea
rakentamattomiksi rannoiksi jos taustan asutus ei sijoitu ranta-alueelle.
Asutuksesta ja loma-asutuksesta mahdollisimman suuri osa pyritään ohjaamaan ATkyläalueille, mikä tukee alueiden ja paikkojen hahmottumista ja selkeyttää kylärakennetta.
Kulttuuriympäristön säilymisen kannalta maatalouden jatkuminen on välttämätöntä ja
kaavoituksella pyritäänkin turvaamaan riittävän laajojen ja yhtenäisten peltoalueiden
säilymistä.
Kuntakeskuksen ympäristössä on niin paljon erilaisia rakentamis- ja kehittämispaineita, että
sinne on syytä laatia tarkempi maankäytön suunnitelma eli asemakaava. Myös Kemijoella on
voimalaitosrakentamisen seurauksena hoitamattomia ja uhanalaisia maisemia, joiden
säilyminen ja kunnossapito tulee suunnitella tarkemmilla maisemanhoitosuunnitelmilla, jotka
osittain liittyvät matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittämiseen. Maisemasuunnitelmilla
kunnostettavia alueita on Ossauskosken ympäristössä, Keskustassa ja Paakkolassa
Paikallisia asukkaita ja matkailijoita palvelevia virkistyskäytön ja matkailun
kehittämistoimenpiteitä on osoitettu viidelle alueelle:
1. Paakkolan kotiseutumuseo ja Ylipaakkolan museotien kulttuuriympäristöt ja uudet ma
joitus- ja ohjelmapalvelut.
2. Keskustan ja Törmävaaran muinaismuistoalueet ja erämatkailu
3. Louella soidensuojelualue, sivujokien varret ja Louepudas liittyen maatilamatkailuun
sekä Louen keskustan liikennejärjestelyt.
4. Ossauskosken ympäristön kalastusalueet ja muinaismuistot
5. Ryynasenniemi ja Vähäjokivarsi - Vammavaara virkistys- ja ulkoilualueet
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5.3 Elinkeinot: palvelut, alkutuotanto ja jalostus
Keskustan opetus- ja terveyspalvelut ovat hyvät. Keskustassa on ala-aste, yläaste ja lukio.
Suunnittelualueen muut ala-asteet sijaitsevat Varejoella, Kaisajoella, Louella, Koivussa,
Mattisessa ja Lehmikummussa. Keskiasteen koulutusta tarjoavat Länsi-Lapin ammattiinstituutin luonnonvarayksikkö Louella ja keskustassa Käsi- ja taideteollisen alan yksikkö.
Keskustassa on melko runsaasti yksityisiä kauppa-, pankki- ja ravintolapalveluja.
Kunnan erityispiirre onkin ravintolapalvelujen runsaus: keskustassa kolme paikkaa ja
valtatie-4:n varrella samoin 3 kahvila-ravintolaa huoltoasemien yhteydessä. Kyläkauppa on
Louella. Kylien lakkautetut koulut ja vanhat nuorisoseurojen talot on osoitettu lähipalveluille
tai yleiseen virkistyskäyttöön. Muita erikoispalveluja ovat kotiseutumuseo Paakkolan
Murtolassa valtatien varrella YM. Uusia paikkoja yleisille palveluille kaavassa ei ole osoitettu,
vain laajennuksia nykyisiin alueisiin. Kunta on suurin palvelutyöpaikkojen tarjoaja.
Tervola on voimakas maatalouspitäjä ja suunnittelualueella onkin 52 maataloutta
harjoittavaa tilaa: Paakkolassa 7, Yli-Paakkolassa 8, Varejoella 4, Korpelassa 6, LoueMattisessa 29 ja Koivu-Suukoskella 7 tilaa. Alue soveltuu hyvin viljelyyn erityisen
ravinteikkaan maaperänsä ansiosta. Maatalouden säilyminen on kunnan elinvoimaisuuden
kannalta erityisen tärkeää, samoin ympäristön yleisen viihtyisyyden ja maisemallisen
vetovoiman kannalta. Pelloista suuri osa onkin merkitty maisemallisesti merkittäviksi, joilla
rakentamista rajoitetaan kaavamääräyksellä. Viljelyn jatkuvuuden kannalta oleellista on
riittävän laajojen peltokokonaisuuksien muodostuminen, missä hankaluutena on nykyisen
maanomistuksen pirstoutuneisuus.
Metsätalous ei ole merkittävää tällä suunnittelualueella, sillä suuri osa alueesta on suota ja
kivikkoista vaaramaisemaa. Viljavasta maaperästä johtuen Tervolan metsät yleensä ovat
voimakaskasvuisia ja tuottavat runsaasti hakkeeksi soveltuvaa harvennuspuuta sekä
sahoille tukkipuuta.
Ammattikalastajia Kemijoella ei ole, vaikka kalastus on aikanaan ollut seudun tärkein
elinkeino. Nykyään arvokkain pyyntikohde on rapu, jonka kotitarve- ja kaupallista pyyntiä
sivuelinkeinona harjoitetaan paljon. Vapaa-ajan kalastus on lisääntymässä uiton loputtua.
Kunnan laajat ojittamattomat suojelualueet ja metsät tarjoavat hyvät metsästys- ja
marjastusmahdollisuudet, mitä kunnassa laajalti harrastetaankin. Rehevien metsien
ansiosta alueen hirvikanta on hyvin runsas ja kuntaan myönnetään vuosittain satoja
kaatolupia, joskus yli tuhatkin (v2001 800 kpl). Luonnonvarojen perinteistä käyttämistä ja
kehittämistä asukkaiden sivuelinkeinoksi sekä matkailun yhdeksi vetovoimatekijäksi voitaisiin
edistää yrittäjien ja metsästysseurojen yhteistyöllä ja keräilytuotteiden suoramarkkinoinnilla
Jalostusteollisuudessa merkittävimmät yritykset ovat Lapp-rock Oy, Tervolan konepaja,
Paakkola Conveyors Oy sekä Viidan ja Hastinkankaan sahalaitokset: veljekset Vaara Oy ja
Tervolan saha ja höyläämö Oy sekä Louen Saha Oy. Näille kaikille on osoitettu
laajenemisaluetta.
Lapp-rock Oy saa marmori raaka-aineensa noin 10 km päässä olevasta Louepalosta. Yritys
valmistaa paikallisesta kivestä vaaleita ja vihreitä marmorilevyjä rakennusteollisuudelle sekä
käsittelee muidenkin louhimojen kivituotteita. Yrityksessä on keskimäärin 12-15 työpaikkaa.
Veljekset Vaaran sahalaitos sahaa puutavaraa. Vaaran Aihkitalot valmistaa pääasiassa
hirsitaloja. Sahalla työskentelee keskimäärin 17 henkilöä ja talotehtaalla on noin 10
työpaikkaa.
Hastinkankaalla sijaitsevan Tervolan Saha ja höyläämö Oy:n toiminta keskittyy puutavaran
sahaukseen ja höyläykseen. Laitoksen toiminta on laajentunut merkittävästi viimeisen
kymmenen vuoden aikana ja sahalla työskentelee keskimäärin 25-30 henkilöä.
Ylipaakkolassa sijaitseva Paakkola conveyors valmistaa pääasiassa teollisuuden
metallirakenteita ja siellä on keskimäärin 10-20 työpaikkaa. Ylipaakkolassa sijaitsee myös
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Optirock Oy joka valmistaa mursketta ja puhallushiekkaa mm. kattohuopateollisuudelle.
Yrityksessä on 6-7 työpaikkaa.
Tervolan konepaja harjoittaa raskaan kaluston huoltoa ja konepajateollisuutta. Yrityksessä
on 5-7 työpaikkaa.
Puolustusvoimien Tervolan varikko sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella, mutta kuitenkin
sen tuntumassa. Paikalla huolletaan armeijan kalustoa ja työntekijöitä on noin 100.
Lapin marmorin vanhoissa tiloissa Louella toimii polttopuun valmistaja, joka markkinoi
tuotteitaan Lappiin ja armeijalle. Muita pienyrityksiä ovat Räihän ja Kössön kotileipomot
Ossauksella sekä puukkotehdas Koivussa.
Tyhjillään oleviin Lapin Saven ja Tielaitoksen tukikohdan tiloihin on tarkoitus kehittää
pienyritystoimintaa ja myymälätiloja. Rautatieaseman ja valtatien väliin on osoitettu laajasti
aluetta ympäristöhäiriötä tuottamattomalle teollisuudelle. Paikalla on erittäin hyvä logistinen
sijainti ja yritykset toimivat näköalapaikalla uuden kuntaliittymän risteyksessä. Alueelle
tuleekin kehittää teollisuuspuiston tyyppinen alue, josta muodostuu kunnan käyntikortti.
Kyläalueilla voidaan pientalojen pihapiireihin rakentaa pienehköjä työhuone- ja verstastiloja
lähityöskentelyä varten, esim. verkostotalouden pienyrityksiä, jotka tukeutuvat hyviin
tietoliikenneverkostoihin ja tavarankuljetusketjuihin

5.4 Liikenne ja tekninen huolto
Suurimmat liikenteelliset muutokset ovat rautatien sähköistäminen ja uusi tieliittymä
valtatie-4:ltä kuntakeskukseen. Tien toteuttaminen on varmistunut ja suunnittelu
käynnistynyt. Nykyinen kulku kuntakeskukseen on niin huomaamaton ja takaperoinen, että
se haittaa keskustan ja itäpuolen matkailupalvelujen kehittämistä.
Rautatien sähköistäminen ja turvallisuuden parantaminen vaatii tasoristeysten
vähentämistä. Pitkällä tähtäyksellä tulisi pyrkiä valo-ohjattuihin tai eritasoristeyksiin, missä se
on teknisesti ja maisemallisesti mahdollista. Toiminnallisesti sopivia paikkoja on Paakkolassa
Arpelantien kohdalla, keskustassa Aseman pohjoispuolella ja Louella Kurvilan seisakkeen
länsipuolella. Kyläkeskustassa koulun itäpuolella ja jo rakennettu uusi alikäytävä Pisajoen
pohjoispuolella. Lopullisten risteämispaikkojen määrittäminen vaatii tarkempaa suunnittelua.
Tielaitos on laatinut Koivun ohitustien tarveselvityksen, missä uusi valtatie erkanee
Räihänkankaalta rautatien suuntaisesti pohjoiseen kohti Rovaniemeä. Kesällä 2003 valtatie
on luokiteltu valtakunnallisesti tärkeäksi pääväyläksi, korkealaatutieksi, jossa liittymien
määrää tullaan rajoittamaan. Tämä aiheuttaa liikennejärjestelyjen suunnittelutarvetta etenkin
Louen keskustassa ja Paakkolan Murtolassa. Alueille tulee laatia myöhemmin
tarkemmat suunnitelmat.
Uusi rantatieyhteys on osoitettu keskustan kohdalle sillasta pohjoiseen kohti Louen
keskustaa. Louen ja keskustan välille toivottiin asukaskyselyssä pyörätieyhteyttä valtatien
varteen. Samalla kun aluetta kaavoitetaan loma-asutukseen, tieyhteys voidaan järjestää
maisematie-pyöräilytienä, jolloin se palvelisi molempia tarpeita ja kustannuksissa
säästetään. Tie on välttämätön joen länsipuolen pyöräilymatkailuverkoston kehittämisessä.
Vanhat kylätiet on merkitty joen molemmilla puolilla maisemateiksi , Ylipaakkolassa
museotieksi, ja samalla valtakunnallisen pyöräilyreitin osaksi. Pyöräilyreitti poikkeaa kaikissa
mahdollisissa kohdissa vanhalle rantatielle yhdistellen jo osittain häviämässä olevia teitä.
Kevytliikenteen yhteystarpeita on osoitettu keskustan teollisuusalueille ja Ossaukseen
matkailun ja virkistyksen kehittämisalueille. Lisäksi yhteystarpeita on vanhoilla rantateillä
kohdissa, joissa oleva tieyhteys puuttuu ja rautatien tasoylityksiä Paakkolassa ja Louella.
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Kaikki uudisrakentaminen sijoitetaan olevan vesijohtoverkoston piiriin. Uusia yleisiä
viemärilinjoja ei rakenneta. Sähkö ja tietoliikennekaapeleiden laajennukset tulee tehdä
tiealueilla ja maisemallisesti arvokkailla alueilla maahan upotettuina. Merkittäville
kulttuuriympäristö- ja maisema-alueille ei saa sijoittaa puhelinyhtiöiden mastoja.

5.5 Asuminen ja loma-asutus
Uusia asuinalueita on osoitettu pääasiassa nykyisille kyläalueille AT. Väkiluvun vähittäisestä
vähenemisestä johtuen uusien rakennuspaikkojen tarve ei ole kovin suuri, vaikka
asumisväljyys kasvaisikin. Uusi asuminen, joka ei liity maatalouden harjoittamiseen tulee
ohjata ensisijaisesti olevien peruspalvelujen läheisyyteen. Osa-aikainen asuminen ja etätyön
yleistyminen voivat lisätä asukkaiden määrää kylillä. Eläkeikää lähestyvät asujat tarvitsevat
erilaisia palveluja kuin lapsiperheet. Tällä perusteella alueet voivat eriytyä osa-aikaisiin
asutusalueisiin kunnan rajojen läheisyydessä ja vakinaiseen asutukseen keskustassa, Louella
ja Mattisenperällä sekä Varejoella.
Kyläalueille voidaan rakentaa asuinrakennuksia ja loma-asuntoja vähintään 3000m2
tonteille. Osa tontista voi ulottua kaavassa osoitetulle peltoalueelle, mutta se osa tulee hoitaa
kaavamääräyksen mukaan avoimena viljelymaana, esim. perunapeltona tai lemmikkieläinten
hakamaana. Asuinrakennusten tonteille voi rakentaa asuintiloja enintään 300 k-m2, ja lisäksi
taloustiloja. Melualueella oleviin pihapiireihin rakennettaessa talousrakennukset tulee sijoittaa
niin, että ne suojaavat oleskelupihaa melulta. Melualueita koskee oma AT-1 kaavamerkintä,
jonka mukaan tällaisille kyläalueille ei saa perustaa uusia asuinpaikkoja.
Alueella on runsaasti toimivia maatiloja AM ja niiden vanhoja tilakeskuksia, jotka usein ovat
myös kulttuurihistoriallisesti merkittäviä pihapiirejä. Näihin voidaan rakentaa toinen
asuinrakennus neliöpihan vapaalle sivulle. Maatilakeskusten rakennusoikeutta ei ole rajattu.
Vanhoihin pihapiireihin ei kuitenkaan tule sijoittaa uudenaikaisia maatalouden suuryksiköitä,
jotka ovat usein mittakaavaltaan liian isoja tällaiseen ympäristöön ja lisäksi aiheuttavat hajuja traktoriliikennehaittaa. Suuryksiköille on osoitettu paikkoja etäämmälle asutuksesta pellon
ja metsän rajalle. Lähinaapureiden suuryksiköt voivat muodostaa jo teollisuusalueen
rakennusmittakaavan mukaista ympäristöä, joka tällöin vaatii tarkempaa sijoittelun
suunnittelua ja liikennereittien yhteiskäyttöä. Tällaiset rakennuskompleksit voivat muodostaa
hyvinkin komeita rakennusmassoja ja luoda hyvin suunniteltuna
näyttävää
tuotantoympäristöä.
Myös loma-asutusta RA, pyritään ohjaamaan ensisijaisesti kyliin siten, että ne sijoittuvat
vanhan kylärakenteen sisään, eivät vanhan asutuksen ja joen väliin. Tällainen sijoittelu
edellyttää rakentamiselta erilaista tyyliä, mihin metsiin rakennettaessa on totuttu. Kylille tulisi
rakentaa vakinaisen asunnon näköisiä ja varustelutasoltaan vastaavia loma-asuntoja.
Esimerkiksi lautaverhoillut, huvilatyyliset rakennukset tai ”mummonmökit” sopivat kylälle
hyvin. Metsäisille rannoille ja sivujokien varteen voidaan rakentaa kevytrakenteisempia
kesämökkejä ja kämppiä.
Rakentamisohjeessa annetaan suosituksia rakennustyylistä, materiaaleista ja väreistä
erilaisiin ympäristöihin rakennettaessa. Loma-asuntojen rakennusoikeus on 120 k-m2, josta 70
% eli noin 85 m2 voidaan sijoittaa asuntoon ja loput talous- ja varastorakennuksiin.
Rakennusten on oltava tyyliltään talomaisia, esim. pieniä torppia tai kesäpirttejä riippuen
ympäristön rakennuskannan tyylistä ja iästä.
Rakentamisohjeessa on eritelty kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet uudemmista alueista.
Kulttuuriympäristöihin, missä on vanhaa rakennuskantaa, sopii hyvin perinteitä noudattava
puu- ja hirsirakentaminen. Uudemmille jälleenrakennuskauden alueille kuten Keskustaan,
Koivuun ja Varejoelle sopii myös moderni rakennustyyli ja arkkitehtuuri.
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5.6 Virkistys-, matkailupalvelut
Retkeily- ja lähivirkistysalueet keskittyvät Kemijoen rannassa jokiyhtiön palstoille ja saariin,
joissa on jo rakennettuja uimaratoja, veneenlaskupaikkoja ja tieyhteydet. Paikallisia
rantautumispaikkoja on pyritty osoittamaan lisää jokaisen kylän kohdalle 1-2 km välein siten,
että ne ovat kevytliikenteen etäisyydellä ja helposti saavutettavissa. Sivujokien varteen on
osoitettu ulkoilun ohjaamistarvealueita ja viheryhteystarpeita. Merkittävin uusi alue voi
kehittyä Paakkolan Rannansaaren ympäristöstä, jos sinne laaditaan kunnostusohjelma.
Jokirannan kulttuurimaisemat ja museotie Ylipaakkolassa muodostaa houkuttelevan
vapaa-ajan ympäristön ja pyöräilyalueen. Rannan ja näkymien säilyttäminen avoimena on
erittäin tärkeää. Jos viljely lakkaa, jokinäkymät ja kulttuurimaisema häviää ja samalla
menetetään asutuksen ja matkailun tärkein vetovoimatekijä. Paakkolassa ja Ylipaakkolassa
erityistä huomiota tuleekin kiinnittää maisemien hoitoon niiden virkistysarvon säilyttämiseksi
ja parantamiseksi.
Toinen tärkeä matkailupalvelujen alue on valtatie-4 varsi, joka on tärkeä matkailuväylä
Lappiin. Ohikulkuliikenteen varaan ovat syntyneet keskustan Tervakuksa sekä Ossauksen ja
Räinän kahvila-ravintolat huoltoasemapalveluineen. Ossauksen palveluja tulee kehittää
liittyen Ossauskosken maisemointiin ja kivikauden asutuksen rekonstruktioon
majoituspalveluineen. Matkailija tulee opastaa Ossauksella joen itarannalle ja siitä etelään
kohti Keskustaa ja Paakkolaa, missä kulttuurimaisemiltaan edustavin osa kunnasta on.
Keskustassa Tervakuksan huoltoaseman viereen on rakennettu paikallisia käsityötuotteita
markkinoiva Puukivilla-liiketalo. Tämän alueen palveluja voidaan laajentaa ja monipuolistaa,
sillä paikasta tulee uuden tieliittymän rakennuttua liikenteellinen solmukohta ja matkailijoiden
opastuskeskus kuntakeskuksen palveluille,
Varejoen asutusalueelle (Paasilinnojen
kirjailijakoti), Törmävaaraan ja Ossauskoskelle sekä Ylipaakkolaan.
Kolmas
virkistysaluekokonaisuus
on
Törmävaaran
maisemallisesti
ja
luonnonympäristöiltään monipuolinen kohde. Maastoltaan vaihtelevaan ympäristöön voidaan
opastaa erilaisia ulkoilureittejä taukopaikkoineen. Alueelle voidaan ohjata patikointia,
maastohiihtoa, maastopyöräilyä, moottorikelkkailua ja koira- tai porosafareita. Lisäksi
alueella olevat runsaat muinaismuistot antavat hyvän lähtökohdan matkailunähtävyyden ja –
palvelujen kehittämiselle. Muu virkistyskäyttö ei saa turmella ja häiritä historiallisia kohteita.
Muinaismuistoista voidaan kehittää kunnan matkailun tärkein vetovoimatekijä, jonka
ympärille muita erämatkailuun liittyviä palveluja voidaan kehittää.
Matkailupalvelujen kehittämistä varten on osoitettu uusia alueita Varejoelle Törmävaaraan,
Ylipaakkolan
Pesolanvaaraan,
Keskustan
Paakonniemeen,
Louen
keskustaan,
Ossauskoskelle ja Suukoskelle. Törmävaaraan voidaan kehittää Suomen merkittävimpään
muinaismuistojen löytöalueeseen liittyviä matkailutoimintoja; RM-alueelle voidaan rakentaa
esim. opastuskeskus ja näyttelytiloja sekä majoitusta. Paakkolan Pesolanvaara voi palvella
esim. maatila- ja kulttuurimatkailua. Matkailupalveluja ja paikallisten tuotteiden myyntipisteitä
voi sisältyä nykyisen Kuksan ympäristön laajennetulle teollisuus- ja matkailupalvelujen
alueelle. Ossauksella sijaitsevalle Räinän kahvila-leipomolle
ja majoituspaleluille on
osoitettu laajenemistilaa valtatien pohjoispuolelle. Ossauskosken itärannalle suositellaan
muinaiskylän
mallintamista ja matkailumajoitusta kalastukseen ja retkeilyyn liittyen.
Ryynäsenniemellä kehitetään caravan-aluetta ja Vähäjoella eräretkeilyä.
Louella ja Kurvilansaaressa erikoistutaan maatilamatkailuun, joka perustuu toimiviin
maatiloihin ja mm. harrastuseläinten pitoon. Hevoset, porot, lampaat, kanat ja lehmät
tarjoavat erilaista toimintaa kaupunkilaismatkailijoille. Lisänä ovat pyöräily, melonta ja
patikointimahdollisuudet ympäröivään, monipuoliseen suo- ja jokiluontoon
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5.7

Erityis- ja suojelualueet
Luonnonsuojelualueita suunnittelualueella on vain yksi, Louen Kokonräme-Heinijänkä, joka
on soidensuojeluohjelmassa ja kuuluu Natura-2000 alueisiin. Inventointityön yhteydessä löytyi
muutama iso maisemapuu, jotka täyttävät mitoiltaan luonnonsuojelulain vaatimukset. Lisäksi
kaavakartalle on merkitty säilyttämismerkinnällä metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt,
joita on erityisesti Törmävaarassa. Lisäksi on huomioitu maisemallisesti merkittävät
Leirintäalue Ryynäsenniemessä Suukoskella
laidunalueet, perinnebiotoopit joiden säilyminen on pyrittävä turvaamaan laiduntamalla tai
maisemanhoitotyönä.
Maakunnallisesti
merkittävät
kohteet, Louen Raanionperä,
Lammassaari ja Kostamovaaran rantalaidun Paakkolassa on merkitty mam-tunnuksella.
Paikallisesti merkittävät Lapinniemi, Immosen rantalaidun, Palonperä, Yli-raatikan laidunsaari
ja Alatossavan laitumet on merkitty yleiskaavaan map-tunnuksella.
Muita suojelukohteita ovat muinaismuistot, joita on erityisen paljon Törmävaarassa ja
Ossauskosken ympäristössä. Paikalla on runsaasti vanhoja asuinkuoppia. Törmävaaran
kohteista aiotaan kehittää matkailunähtävyys.
Koko jokivarsi on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Arvokkaiden
ympäristöjen tarkempi rajaus ja luokittelu on tehty maisemaselvityksen ja kulttuu
riympäristöinventoinnin
perusteella.
Maakunnallisesti
merkittävissä
ympäristöissä
Varejokivarressa, Keskusta-Kaisajoella ja Rannantiellä korostetaan maisemallisten
ominaispiirteiden säilyttämistä. Valtakunnallisesti merkittävillä alueilla korostetaan lisäksi
rakentamisen sopeuttamista maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.
Kulttuuriympäristön inventoinnissa kuvattiin 172 rakennuskohdetta, joita pidettiin vähintään
paikallisesti arvokkaina. Koivun asema, Louesaaren uitonpirtti ja keskustan vanhat kirkot ovat
maakunnallisesti merkittäviä rakennuskohteita. Kohteet ja alueen historia on kuvattu
erillisessä kulttuuriympäristön inventointiraportissa. Kaavaan kaikki kohteet on merkitty
kulttuurihistoriallisesti merkittävinä rakennuskohteina, jotka on pyrittävä säilyttämään
alkuperäisessä asussaan. Lisäksi määräyksessä on annettu ohjeita tällaisen pihapiirin
täydennysrakentamisesta.
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Maisemaa säilyttävät merkinnät koskevat rantapeltoja MA, jotka on pyrittävä säilyttämään
avoimena niitty- ja peltoviljelyksenä tai maisemaniittynä. Oleellista on säilyttää maiseman
selkeä jako metsäisiin kumpuihin ja avoimiin viljelylaaksoihin ja -tasankoihin. Arvokkaimmilla
alueilla peltoalueelle ei saa sijoittaa uusia rakennuspaikkoja. Vähemmän aroille alueille
uudisrakentamista voidaan osoittaa olevien pihapiirien yhteyteen tai metsäsaarekkeisiin.
Maisemallisesti arvokkaat kummut ja ojittamattomat suot on osoitettu ympäristöarvoja
omaaviksi alueiksi MY, joissa maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin tarvitaan
kunnanhallituksen myöntämä toimenpidelupa.
Erityisalueista
merkittävin
on
Ossauksen
voimalaitos
patosaarineen
ja
muuntamokenttineen. Patoaltaan reunat muodostavat maisemallisen esteen ja rajoitteita
rannan käytölle. Muita erityisalueita ovat Pohjaveden ottamot Varevaarassa ja Ossauksella,
joihin liittyvät varjeltavat pohjavesialueet.
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Tulva- ja melualueet muodostavat rakentamisen esteitä, ja ne ovat alueita, joille
uudisrakentamista ei tule sijoittaa. Melualueella olemassa olevia pihapiirejä voidaan ylläpitää
ja täydennysrakentaa, mutta uusia rakennuspaikkoja ei saa perustaa. Melualueet estävät
rakentamista erityisesti Paakkolassa ja Louella sekä Koivussa.

5.8 Kehittämisalueet
Kehittämisalueita on osoitettu suunnittelualueelle 5 paikkaan. Ne kaikki koskevat matkailu- ja
virkistyspalvelujen kehittämistä.
Kehitettävillä alueilla on jo nyt pienimuotoista
matkailupalvelua, mutta ne ovat yksittäisiä kohteita valtatien varrella, eivätkä ole riittävän
vetovoimaisia pysäyttämään matkailijaa pitemmäksi aikaa kuntaan. Oleellista kehittämisessä
on kunkin alueen yrittäjien yhteistyö ja kyläläisten aktiivisuus ympäristön hoitamisessa niin,
että maisemiltaan vetovoimainen jokivarsi säilyttää ominaispiirteensä ja laajat
maisemanäkymät.
Kunnan vetovoima matkailussa perustuu kolmeen asiaan:
• muinaismuistot ja kivikauden historia
• kaunis ja monimuotoinen luonto ja kulttuurimaisemat
• eräharrastukset ja retkeily
Muinaismuistot sijoittuvat Törmävaaraan ja Ossauskoskelle. Törmävaarassa muinainen
merenranta on hävinnyt mutta Ossauskoskella joki on vanhan asutuksen vieressä ja paikka
jossain määrin muistuttaa vanhoja olosuhteita. Muinaismuistoihin liittyvää matkailukohdetta ja
rakenteiden rekonstruktioita suositellaankin sijoitettavaksi ensisijaisesti Ossauskoskelle.
Molempiin paikkoihin on suositeltavaa kehittää muinaismuistoihin ja muinaiseen elintapaan
liittyviä majoitustiloja ja virkistystoimintoja kuten kalastusta ja metsästystä. Erämatkailu onkin
yksi alueen todellinen vahvuus ja erikoisuus erittäin runsaan riistakannan ansiosta.
Kulttuurimaiseman matkailullisen rungon muodostavat vanhat, jokivartta myötäilevät kylätiet
vanhoinen
pihapiireineen
ja
polkupyörämatkailun
kehittäminen.
Reittien
var
relle sijoittuvat kuntakeskuksen ja kylien rakennusnähtävyydet sekä jokirannan retkeily- ja
virkistysalueet, joista merkittävin on Paakkolan Rannansaaren ympäristö, josta
maisemanhoitotoimenpitein voidaan muodostaa jokiluonnon keidas.
Maatilamatkailun vetovoima perustuu osittain maatilan töihin osallistumiseen ja kotieläinten
kanssa askaroimiseen, mutta oleellinen lisä ovat hyvät ulkoilumaastot ja reitistöt ympäröiviin
metsiin, vaaroille ja jokivarsiin. Niiden kunnostaminen ja ylläpito vaatii kaikkien alan yrittäjien
osallistumista ja myös kyläläisten aktiivisuutta, sillä palvelevathan ne myös vakinaisten
asukkaiden ulkoilutarpeita. Oleellinen osa matkailua ovat myös erilaiset ohjelmapalvelut, joita
tällä seudulla voisivat olla mm. metsästys- ja kalastusretket, melontaretket, patikointi-,
ratsastus- ja pyöräilyretket sekä pitäjän käsityöperinteisiin liittyvät eri alojen käsityö- ja
kansanperinnekurssit. Oleellista matkailun kehittämisessä on tehdä kunnan kohteista
matkailijan pääkohde, ei Lappiin menijän läpiajopaikkaa.
Kehitettävät matkailualueet, niiden luontaiset ominaispiirteet ja lähtökohdat:
Ryynäsenniemi
Suukoski

–

Vähäjoen

Räihänkangas-OssauskoskiKoivukylä

Caravan-alue, tanssilava, jokikalastus ja melonta

Kotileipomot, perinteinen matkailijoiden pysäkki,
Ossauksen muinaismuistot ja rekonstruktio
majoitustiloiksi,
voimalaitospato
yläpuolisine
vesialtaineen, veneily ja kalastus, kosken
ennallistaminen ja kalaporras
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Louesaari-LouejokiKokonräme-Pisajoki

Maatilamatkailu, eräretkeily ja ohjelmapalvelut

Törmävaara

Muinaismuistot , eräretkeily, melonta, metsästys,
elämysmatkailu

Paakkolan kotiseutumuseo ja
Ylipaakkolan
museotie,
Pesolanvaara

Käsityö- ja kansanperinnekurssit, kulttuurihistoria,
ohjelmapalvelut, Rannansaaren vesiluontokohteen
kehittäminen ja veneily

Kunnan kehitystä uhkaa nykyisin vallalla oleva keskittymiskehitys ja jatkuvan kasvun
ihannointi, missä kilpailussa pienen paikkakunnan resurssit eivät riitä. Kunnan kehitys on
negatiivinen, jos maatalous vähenee ja nuoret muuttavat pois koska uudet elinkeinot ja etätyö
eivät kehity. Jos autoilu kallistuu merkittävästi, lähikaupungeissa työssäkulku ei ole
kannattavaa.
Kunnan vahvuuksia ovat hyvä liikenteellinen ja logistinen sijainti, kaunis Kemijokivarren
asuinympäristö, monipuolinen ja vaihteleva luonto ja maisema, viljava maaperä ja metsät
sekä hyvät riistamaat, vanha kulttuurimiljöö ja kulttuuriperinne, hyvät keskiasteen
koulutusmahdollisuudet sekä elinvoimainen pienyrittäjyys ja maatalous.
Osa-alueiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia:
KOIVU – SUUKOSKI – PEURA - OSSAUS : Koivun rautatieasema, Ossauksen
voimalaitos ja -koski, Räihän kahvila-leipomo, kotiverstaita, Suukosken tanssilava ja
Ryynäsenniemen caravan-alue.
LOUE – MATTINEN: Vahva maatalous, isohko väestöpohja, toimivat kyläkoulut ja
kauppa, hoidettu maisema, Louen maatalousoppilaitos, Lapp-rock Oy,
maatilamatkailun kehittäminen, Louesaaren loma-asutus
KESKUSTA-VAREJOKI: Keskustassa hyvät palvelut, työpaikka-alueet,
rautatieasema, vanhat kirkot. Varejoella vahva maatalous, kivikauden asutuspaikka,
Törmävaaran ulkoilualue.
PAAKKOLA – YLIPAAKKOLA: Vetovaoimainen kulttuuriympäristö, museotie,
kotiseutumuseo, pienyrittäjyys, hyvä yhteys Kemi-Tornioon.

5.9

Suuresti muuttuvat alueet
Eniten muuttuvia alueita on kuntakeskuksen ympäristössä, missä on tarpeen laajentaa
tarkempaa maankäytön suunnittelua joka suuntaan. Asemakaavoituksella on syytä
selvittää Hastinkankaan teollisuusalueiden laajentamisalueet ja Kaisajokisuun tiivis
asutus. Joen länsirannalla selvitetään matkailu- ja virkistystoimintojen
kehittämistarpeita ja lomarakentamisalueiden laajuutta. Keskustan itäpuolella
laajennetaan Viidan teollisuusaluetta. Matkailuun liittyviä muutosmahdollisuuksia on
osoitettu Suukoskelle, Louelle, Keskustaan, Törmävaaraan ja Ylipaakkolan
Pesolanvaaraan.
Maisemanhoitosuunnitelmien laatimista on suositeltu Kemijoella kolmeen kohtaan,
jotka liittyvät matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittämisalueisiin. Laajin kohde on
Paakkolan-Ylipaakkolan rannoille sijoittuva, noin 8 km pitkä jokijakso, missä alueesta
tulisi kunnostaa jokiluonnon paratiisi linnustolle ja kalastolle (luomujoki projekti) sekä
retkeilyalue asukkaille ja matkailijoille.
Toinen, kevyemmin kunnostettava jakso on Kaissaaresta Paakonniemeen, missä
erityisesti tulee turvata Kaissaaren perinnemaiseman säilyminen, Kaisajokisuun ja
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sillan ympäristön raivaaminen sekä laajan rantapuiston rakentaminen sillan
pohjoispuolelle yhteistyössä kunnan kanssa.
Kolmas kohde on Ossauskosken ympäristö, patopenkkojen siistiminen ja kosken
vanhan uoman maisemointi ja mahdollisesti kalaportaan rakentaminen. Ossauksen
padon yläpuolella olevaan soramonttuun on esitetty matkailupalveluja, esim.
kivikauden kylän rekonstruktiolla voitaisiin samalla hoitaa maisemavaurio.
Liikenteellisesti suurin muutos on uusi liittymä kuntakeskukseen johtavalle tielle
valtatieltä Kuksan ja Puukivillan välistä rautatien alittaen. Uusi linjaus tukee kunnan
kehittämistavoitteita ja parantaa huomattavasti kuntakeskuksen saavutettavuutta.
Toinen suuri muutos on rautatien sähköistäminen vuoteen 2004 mennessä ja siihen
liittyvät risteysjärjestelyt. Tarpeettomat ylikäytävät poistetaan ja ensivaiheessa
rakennetaan valo-ohjatut risteykset. Kaavassa on osoitettu selvitettäviä risteysalueita
Paakkolaan ja Louelle. Louella alituspaikat voidaan sijoittaa myös eritasoon maaston
painautumiin ja yksi sorakuoppaan, jolloin ne istuvat maisemaan luontevasti.
Paakkolassa ja keskustassa tien alitus sijoittuu avoimelle pellolle tasaiseen maastoon.
Kaikissa kohdissa joen vesi voi tulvia alikäytävään ainakin tulva-aikaan. Lopulliset,
tarkat alituspaikat määräytyvät tarkempien suunnitelmien perusteella.
Kevyen liikenteen yhteystarpeita on osoitettu asukastoiveiden mukaan Louelta
keskustaan ja Keskustasta Hastinkankaalle ja Viitaan. Louelta on osoitettu uusi rantatie
keskustaan, joka samalla palvelisi mökkien ja asuntojen yhdystienä ja huoltotienä.
Viheryhteystarpeita on osoitettu rantavyöhykkeelle Paakkolassa jokiyhtiön maille
sijoitettujen lähivirkistysalueiden välille. Pitkät eräreittiyhteydet on osoitettu keskustasta
Varejoelle ja Törmävaaraan. Louella yhteystarpeita on Pisa- ja Louejokivarressa ja
Mattisessa ulkoiluyhteystarve suuntautuu Runikausjokivarteen. Peurasta on
yhteystarve Kokonrämeen-Pisajoen suuntaan ja Koivukylästä Runkausjoelle sekä
Suukoskella Vähäjokivarteen ja Vammavaaran suuntaan.

6. KAAVAN TOTEUTTAMINEN, AJOITUS JA SEURANTA
Osayleiskaavan toteuttamista ohjaamaan on laadittu rakentamisohje, jossa kuvataan
yksityiskohtaisemmin rakentamisen ja ympäristön hoidon periaatteet. Käsiteltäviä aihepiirejä
on viisi
I NYKYTILANNE
II PERUSPARANTAMINEN JA -KORJAUS
III UUDISRAKENTAMINEN
IV MAISEMANHOITO
V KEHITETTÄVÄT ALUEET

7. SUUNNITTELUN VAIHEET JA YHTEENVETO MIELIPITEISTÄ
Osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta on tämän tiivistelmän lisäksi erilliset raportit osaalueittain: Osallistuminen ja vuorovaikutus, mielipiteet ja muistutukset vastineineen.

7.1 Suunnittelun vaiheet
Suunnittelu käynnistyi keväällä 2000, jolloin pidettiin ensimmäinen viranomaisneuvottelu
5.4.2000 ja esitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. OAS oli nähtävillä 3.4-28.4.2000.
Kesä-elokuussa laadittiin maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristön selvitykset sekä
kartoitettiin asukkaiden tavoitteita.
Tervolan paikallislehti Jokiposti teki 13.4.2000 ilmestyneestä numerostaan yleiskaavoituksen
teemanumeron, jonka mukana oli vireillä olevan yleiskaavoitustyön asukaskyselylomake.
Kaavaketta on ollut saatavilla huhti-toukokuun ajan kunnanviraston keskuksesta. Kyselyyn
saatiin kaiken kaikkiaan 217 kappaletta vastauksia, joista osa sisälsi vain maanomistajien
rakennustoiveita. Eniten kannanottoja ympäristön laatuun yleensä tuli Loue - Mattisen osa35

alueen asukkailta. Rakennustoiveita esitettiin eniten Ylipaakkolan – Paakkolan osa-alueelle
(83 kpl) ja toiseksi eniten Loue – Mattisen osa-alueelle (68 kpl).
Varsinainen alueidenkäytön luonnostelu käynnistyi syksyllä 2000 lähtötietojen pohjalta.
Alueelle laadittiin kolme erilaista rantarakentamisen mitoitusvaihtoehtoa kantatilaselvitykseen
pohjautuen. Mitoitusluku oli kaikissa vaihtoehdoissa sama, vain kantatilavuosi vaihteli: 1959,
1970 tai 2000. Kaavaluonnokset, joiden esitystapa oli vielä kaaviomainen, olivat nähtävillä
joulu-tammikuussa,30.11. 2000-2.1.2001.
Kaavaehdotus valmisteltiin ja viimeisteltiin maalis-toukokuussa 2001.
Toinen
viranomaisneuvottelu järjestettiin 6.6.2001 ja kaavaehdotus asetettiin virallisesti nähtäville
heinäkuussa 23.7 – 31.8.2001.
Kaavasta tuli enemmän muistutuksia kuin luonnosvaiheessa, ja kantatilaselvityksen
puutteellisuuden takia, 3. viranomaisneuvottelussa 16.11.2001 ehdotus päätettiin asettaa
vielä kerran julkisesti nähtäville. Kaavaa valmisteltiin talvella 2002 ja käytiin useita erillisiä
viranomaisneuvotteluja eri aihepiireistä. 4. viranomaisneuvottelu pidettiin 18.6.2002, jonka
jälkeen ehdotus asetettiin toisen kerran julkisesti nähtäville heinä-elokuussa 25.7. – 23.8.
2002. Viides viranomaisneuvottelu järjestettiin 15.4.2003. Muistutusten runsaasta määrästä
huolimatta kaavat päätettiin
asettaa osa-alueittain kunnanvaltuuston vahvistettavaksi
vähäisten, teknisten korjausten jälkeen. Ensimmäisenä käsiteltiin IV osa-alue, TervolaVarejoki osayleiskaava. Osa-alueiden II-III viranomaisneuvottelu pidettiin 25.9.2003 ja Osaalueita I ja V koskeva neuvottelu 12.12.2003.

Vaihe I
Vähäisten, teknisten muutosten jälkeen Tervola-Varejoen osayleiskaava lähetettiin
kunnanhallituksen kokoukseen 19.5. joka esitti osayleiskaavaa kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi. Neljännen osa-alueen yleiskaava hyväksyttiin Tervolan kunnanvaltuuston
kokouksessa 12.6.2003 32§:n mukaisesti. Valtuuston päätöksestä tehtiin yksi valitus
Kuusiniemen alueelta. Kunnanhallitus pani osayleiskaavan täytäntöön muilta osin, paitsi
valituksen alaiselta kohdalta,___ .__.2003, §__.

Vaihe II
Vähäisten teknisten muutosten jälkeen Loue-Mattisen ja Peura-Ossauskosken
osayleiskaavat lähetettiin kunnanhallituksen kokoukseen 20.10.2003, joka esitti
osayleiskaavoja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Toisen ja kolmannen osa-alueen
yleiskaavat hyväksyttiin Tervolan kunnanvaltuuston kokouksessa 30.10.2003, §55 mukaisesti.
Kaavasta teki valituksen Kemijoki Oy ja Lapin Ympäristökeskus oikaisupyynnön.
Oikaisupyynnön johdosta kaavaan lisättiin kaavamääräys 15, joka koskee rannalle
rakentamisen maaperäselvitystarvetta. Oikaisupyynnön johdosta Tervolan kunnanhallitus teki
osa-alueiden kaavoista uuden hyväksymispäätöksen 29.1.2004, §__.

Vaihe III
Vähäisten teknisten muutosten jälkeen Koivu- Suukosken ja Paakkola-Ylipaakkolan
osayleiskaavat lähetettiin kunnanhallituksen kokoukseen
20.1.2004, joka esitti
osayleiskaavaa kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Ensimmäisen ja viidennen osa-alueen
yleiskaava hyväksyttiin Tervolan kunnanvaltuuston kokouksessa
29.1.2004, § ___.
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7.2 Osallisten mielipiteiden kuuleminen
Suunnittelun kuluessa osallisia on kuultu neljässä vaiheessa. Ennen suunnittelun
käynnistymistä
kysyttiin
asukkaiden
yleisiä
tavoitteita
ja
rakentamistoiveita
asukaskyselylomakkeen välityksellä. Vastauksia saatiin 217 kpl. Asukkaiden mielipiteet ja
muistutukset on kirjattu tarkemmin raportteihin osallistuminen ja vuorovaikutus, jotka ovat
laadittu osa-alueittain ja sisältävät kaikki kolme kuulemisvaihetta vastineineen.
Viranomaisten
asettamat
tavoitteet
kirjattiin
kaavoituksen
aloituksessa
I
viranomaispalaverissa. Kunnan lautakuntien ja viranhaltijoiden tavoitteita kerättiin kunnassa
tammikuussa 2001.
Kaavaluonnosvaihtoehdot olivat valmisteluvaiheessa luonnoksina nähtävillä joulutammikuussa 2000-2001. Kuulemisen aikana huomautuksia saatiin noin 200 kpl ja sen
jälkeenkin niitä on tullut noin 20 kpl. Noin puolet huomautuksista oli Paakkolan-Ylipaakkolan
alueelta, missä kulttuuriympäristö on arvokkainta ja mitoitus pieni. Lähes kaikissa
huomautuksissa toivottiin rakennuspaikkoja asunnoille tai loma-asunnoille. Peurassa ja
Louella myös kylätoimikunnat ottivat kantaa kaavoitukseen ja yleisiin venevalkamiin.
Asukkaiden toiveita on pyritty toteuttamaan mahdollisimman paljon. Suuri osa toiveista
kohdistuu lapsille varattaviin rakennuspaikkoihin, joiden rakentaminen voi toteutua hyvinkin
pitkällä aikavälillä. Toinen merkittävä ryhmä oli eläkeikää lähestyvien halu rakentaa asunto
synnyinseudulle. Kolmas merkittävä ryhmä oli Kemissä ja Torniossa työskentelevät,
vakituisen asunnon rakentajat, Paakkolaan ja Yli-Paakkolaan.
Ensimmäisessä ehdotusvaiheessa muistutuksia tuli 284 kpl, joissa toivottiin uusia
rakennuspaikkoja, tiejärjestelyjen korjaamista varsinkin Louella, pyydettiin muuttamaan
kaavamerkintöjä ja poistamaan suojelua koskevia määräyksiä. Runsaan palautteen ja
puutteellisen kantatilalaskelman takia kaava tutkittiin uudelleen, jonka jälkeen maanomistajia
kuultiin kesällä 2002. II-ehdotuksesta saatiin muistutuksia yhteensä 269 kpl eli lähes yhtä
paljon kuin ensimmäisellä kierroksella. Muistutusten runsaasta määrästä huolimatta kaava
päätettiin asettaa osa-alueittain kunnanvaltuuston vahvistettavaksi vähäisten, teknisten
korjausten jälkeen.

7.3 Viranomaisten näkemysten huomioiminen
Työn kuluessa on pidetty seitsemän viranomaispalaveria: aloitusvaiheessa, ennen
luonnoksen ja ehdotusten nähtäville asettamista ja ehdotuksista saadun palautteen jälkeen
osa-alueittain.
Lisäksi
on
pidetty
erillisiä
neuvotteluja
kaavamerkinnöistä
Ympäristökeskuksessa. Tielaitokselta ja VR:ltä on pyydetty lisätietoja ja välikommentteja
puhelimitse ja neuvotteluissa.
Viranomaisten mielipiteet on huomioitu mahdollisimman tarkasti ja ne eivät ole aiheuttaneet
suurta ristiriitaa kunnan omien tavoitteiden kanssa. Erityisesti on hiottu kaavamääräyksiä ja
kommentoitu kaavaselostuksen sisältöä ja vaikutusten arviointia.

37

