SIMONKYLÄN JA SIMONIEMEN OSAYLEISKAAVA

SIMON KUNTA
YMPÄRISTÖTAITO OY
2000 - 2002

SISÄLTÖLUETTELO
1.
NYKYINEN MAANKÄYTTÖ ....................................................................................................... 5
1.1
Maanomistus ......................................................................................................................... 5
1.2
Kylärakenne........................................................................................................................... 5
2.
MAANKÄYTÖN SUUNNITELMAT ............................................................................................. 6
2.1
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet............................................................................. 6
2.2
Perämerenkaarihanke ........................................................................................................... 6
2.3
Seutukaava............................................................................................................................ 7
2.4
Yleiskaavat ............................................................................................................................ 8
2.5
Ranta-asemakaavat............................................................................................................... 9
2.6
Muut suunnitelmat ................................................................................................................. 9
3.
SUUNNITTELUN MUUT LÄHTÖKOHDAT JA PERUSSELVITYKSET...................................... 9
3.1
Väestö, työpaikat, elinkeinorakenne ...................................................................................... 9
3.2
Liikenne ja kunnallistekniikka............................................................................................... 10
3.3
Luonnonympäristö, maisema- ja luontoselvitys ................................................................... 10
3.4
Rakennettu ympäristö.......................................................................................................... 10
3.5
Kylien rakennushistoria, rakennusinventointi....................................................................... 11
3.6
Kylien tulevaisuuden näkymiä ............................................................................................. 12
4. SUUNNITTELULLE ASETETUT TAVOITTEET ............................................................................ 13
4.1
Valtakunnalliset tavoitteet .................................................................................................... 13
4.2
Maakunnalliset ja seudulliset tavoitteet ............................................................................... 14
4.3
Kunnalliset tavoitteet............................................................................................................ 14
4.4
Erityiset viranomaistavoitteet ............................................................................................... 14
4.5
Asukkaiden ja muiden osallisten tavoitteet .......................................................................... 15
5. ESILLÄ OLLEET VAIHTOEHDOT JA MITOITUS ......................................................................... 17
6. VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI ..................................................................................................... 17
7. KAAVARATKAISUN SISÄLTÖ JA PERUSTEET .......................................................................... 18
7.1
Yleiset suunnitteluperiaatteet............................................................................................... 18
7.2
Kokonaisrakenne ................................................................................................................. 18
7.3
Elinkeinot: palvelut, alkutuotanto ja jalostus ........................................................................ 18
7.4
Liikenne ja tekninen huolto .................................................................................................. 19
7.5
Asuminen ja loma-asutus .................................................................................................... 19
7.6
Virkistys- ja matkailupalvelut................................................................................................ 20
7.7
Erityis- ja suojelualueet........................................................................................................ 20
7.8
Kehitettävät alueet ............................................................................................................... 21
8. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ......................................................................................................... 22
8.1
Yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimiseksi tehdyistä selvityksistä.................................. 22
8.2
Vaikutukset luonnonympäristöön: maa- ja kallioperään, vesistöön, kasvi- ja eläinlajeihin,
luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin ................................................................. 22
8.3
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, kyläkuvaan ja maisemaan sekä
kulttuuriympäristöön ja muuhun rakennettuun ympäristöön. ............................................... 22
8.4
Vaikutukset liikenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen ............................................... 22
8.5
Vaikutukset elinoloihin ja –ympäristöön: viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja
turvallisuuteen...................................................................................................................... 23
8.6
Vaikutukset sosiaalisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin ............................................................ 23
8.7
Taloudelliset vaikutukset...................................................................................................... 23
8.8
Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen ja arviointi, suhde valtakunnallisiin ja
maakunnallisiin tavoitteisiin ................................................................................................. 24
9.
KAAVARATKAISULLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN........................ 24
9.1
Valtakunnalliset tavoitteet .................................................................................................... 24
9.2
Maakunnalliset tavoitteet ..................................................................................................... 24
9.3
Kunnan tavoitteet................................................................................................................. 25
1

9.4
9.5

Asukkaiden ja osallisten tavoitteet....................................................................................... 25
Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan............................................................................... 25

10. KAAVAN TOTEUTTAMINEN, AJOITUS JA SEURANTA............................................................ 26
10.1 Ohjeet .................................................................................................................................. 26
10.2 Suunnitelmat........................................................................................................................ 26
10.3 Ajoitus ja vaiheistus ............................................................................................................. 26
10.4 Seuranta-arvioinnit............................................................................................................... 26
11. SUUNNITTELUN VAIHEET JA YHTEENVETO MIELIPITEISTÄ................................................ 27
11.1 OAS:n ja aikataulutuksen noudattaminen............................................................................ 27
11.2 Vuorovaikutteisuus .............................................................................................................. 27
12.

2

YHTEENVETO ......................................................................................................................... 28

SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA OSA-ALUEJAKO

Vasemmalla Simoniemi, etualalla
kirkko, ylhäällä Vakkalanraitti

Alhaalla Simonkylä, keskellä
Vasankarintien risteys ja koulu.

3

JOHDANTO
Simonkylän ja Simoniemen osayleiskaava sijoittuu kuntakeskuksen
luoteispuolelle Perämeren rannikolle. Kaava-alue on pinta-alaltaan noin
1900 ha ja siihen kuuluu kaksi kylää, jotka ovat toiminnallisesti itsenäisiä
yksiköitä. Kaava kattaa kylien keskeiset, vakinaisesti asutut alueet. Rantaalue ei ole mukana tässä kaavassa, sillä sinne on laadittu aiemmin
rantayleiskaavat. Myöhemmin kaava-aluetta kuitenkin laajennettiin
Vuolevinkankaalla rantaan asti asuntoaluehankkeen tutkimiseksi.
Simoniemeen on laadittu yleiskaava 1985, joka on vanhentunut ja
sisällöltään puutteellinen nykyisiin vaatimuksiin verrattuna. Nyt suunnittelun
pohjaksi tehtiin tarkat perusselvitykset maisemasta, luonnosta ja
kulttuuriympäristöstä. Alueelle ominaista onkin erittäin arvokas kylämiljöö ja
runsas, vanha rakennuskanta, joka vaatii suunnittelulta erityistä
huolellisuutta rakentamistavan ja sijoittelun suhteen. Tarkan selvitystyön
perusteella maankäyttö ja suojelutoimenpiteet voitiin suunnata oikeisiin
kohteisiin
Kaavoitustyötä ohjaa seurantaryhmä, jonka jäseniä ovat Yrjö Meltaus, Riitta
Lönnström ja EU-koordinaattori Paula Alho Lapin Ympäristökeskuksesta,
Voitto Tiensuu Lapin Liitosta, Ossi Jutila ja Osmo Saloniemi Lapin TEkeskuksesta, Torniolaakson maakuntamuseosta Minna Heljala, Simon
kunnasta kunnanjohtaja Esko Tavia ja kunnaninsinööri Markku Rimali sekä
Simon yrittäjien edustajana Erkki Veittikoski. Asiantuntijana on
rakennustarkastaja Matti Sääskilahti. Kaavoitushankkeeseen on saatu EUprojektirahoitusta.

Oulussa 7.10.2002

Riitta Yrjänheikki, Arkkit. YKS-177
Mikko Korhonen, arkkit.yo
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1.
1.1

NYKYINEN MAANKÄYTTÖ
Maanomistus
Alueen maat ovat pääosin yksityisten omistuksessa. Monet tilat ovat perikuntien
hallussa. Tilajako on pirstoutunut ja vanhoissa kyläkeskuksissa sarkamainen.
Taustan metsämailla tilat ovat isompia. Kunta omistaa koulujen, rivitalojen ja muiden
yleisten alueiden maapohjan. Seurakunta omistaa kirkon ympäristön, Kantolanharjun
ja peltopalstan maapohjan. Ympäristökeskus omistaa Keckmanin suojelutalon. StoraEnso omistaa isot maa-alueet Vuolevinkankalla ja Palokankaalla.

1.2

Kylärakenne
Alueen yleisilme on metsäinen. Viljelyaukeat ja valtakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö sijoittuu vanhojen kyläteiden varteen. Kylillä ei ole erillisiä
asuntoalueita vaan kaikki asutus on nauhamaista tai rypäskyläasutusta.
Arvokkaimmat paikat ovat museotien varsi Simonkylällä, Vakkalanraitti ja vanha
Pappilantie Simoniemessä. Laidunalueita on kivisissä tulvauomissa. Maatalous
jatkuu melko elinvoimaisena Simonkylässä mutta Simoniemessä maatalous on
vähäistä ja pellot ja ympäristökuva rappeutumassa. Kylien välissä on kuivempi
metsäharjanne, johon sijoittuu Palokankaan pohjavesialue ja Hepolanperällä
uudempaa tienvarsiasutusta.
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2.

MAANKÄYTÖN SUUNNITELMAT

2.1

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on hyväksytty
30.11. 2001. Tavoitteet koskevat seuraavia asiasisältöjä:
§
§
§

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.

Tällä suunnittelualueella on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja
kulttuurihistoriallinen ympäristö (ks. Lapin kulttuuriympäristöohjelma) ja
maankohoamisrannikko.

2.2

Perämerenkaarihanke
Hanke on alueen maakuntaliittojen yhteinen, strateginen kehittämishanke, joka
vaikuttaa aluesuunnittelun toiminnallisiin tavoitteisiin. Karttaotteet ovat Norrbottenin,
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliittojen laadituttamasta raportista Bothnian
Arc, Perämerenkaari, visio ja strategiat.
Oikealla: Perämerenkaaren
elinkeinotoiminta.
Alhaalla: Perämerenkaaren
kulttuuriekologinen
aluerakennemalli,
muita vaihtoehtoja ovat
kaupunkikeskusmalli ja
helminauhamalli.
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2.3

Seutukaava
Länsi-Lapin seutukaava on hyväksytty 1998 ja se on alistettu ympäristöministeriön
vahvistettavaksi.
Simoniemi ja Simonkylä on merkitty kehitettäviksi kyliksi AT, joissa
kehitysedellytykset ovat myönteisimmät vuonna 1990 tehdyn
tutkimuksen mukaan. Luettelo edustaa kuitenkin viime kädessä
kunnan kantaa. Kylien asutus tulisi säilyttää lähinnä
elinkeinopoliittisin toimenpitein, mutta jatkossa myös rakennustoimintaa suunnitelmallisesti ohjaamalla. Kulttuurihistoriallisesti tai
maisemallisesti arvokkaille kyläalueille on syytä laatia suunnitelma
kulttuuri- ja maisema-arvojen säilyttämisestä, mikäli kyliin syntyy
uutta rakennustoimintaa. Lisärakentaminen kylissä tulee sijoittaa
olemassa
olevan
asutuksen
yhteyteen.
Kyläalueiden
toteuttaminen esitetyllä tavalla merkitsee myönteisiä ympäristövaikutuksia kun perinteiset kylämiljööt säilyvät ja rakentamistapa
on kyliin sopivaa.
Arvokkaina rakennuskohteina on mainittu kirkko ja kellotapuli,
pappila ja Simonkylän raittimiljöö, jotka kaikki sijaitsevat
arvokkaalla maisema-alueella.

Voimassa olevassa seutukaavassa alueelle on merkitty Palokankaan pohjavesialue, 45 ha,
joka on tärkeä, käytössä oleva alue s-3. MT aluetta on Hepolanperä-Onkalonperän välisellä
alueella ja se on laadullisesti hyvää maatalousmaata (612 ha).
Simoniemessä ja Simonkylässä on kohdemerkinnät:
• AT kyläalue, jolla sijaitsee tai jolle suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita
voidaan pitää sopivina rakentamisalueina. Simoniemi on talouskylän keskus ja Simonkylä
muu kyläkeskus.
• SU-2 Suojelukohde, joka on kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelua
koskevan lainsäädännön nojalla rauhoitettu tai rauhoitettavaksi tarkoitettu. Kohteita ovat
pappila, kirkko ja kellotapuli. Pappilaan suositellaan kulttuuriarvoja ja lähiympäristöä
koskevaa hoitosuunnitelmaa, jossa osoitetaan matkailun tarpeita varten tilat. Kirkon ja
tapulin lähiympäristön suunnittelussa tulee turvata kirkollisen kulttuuriperinteen
säilyminen.
• LV kalasataman vesiliikenteen aluetta satama-, uitto ym. vesiliikennetoimintaa varten.
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Simoniemen ja Simonkylän rakennuskanta on valokuvattu ja
luetteloitu tätä työtä varten. Rakennuskohteita on yhteensä
noin 60 kpl, jotka on esitetty kylittäin kahdessa erillisessä
rakennetun ympäristön inventointiraportissa.

Kulttuuri on ihmiskunnan, kansan,
kansanryhmän tms. aikojen kuluessa
saavuttama aineellisen ja henkisen
kehityksen tila. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä
kulttuurihistoriallisesti arvokasta koko
naisuutta, 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.

Lapin kulttuuriympäristöohjelma perustuu valtakunnallisiin tavoitteisiin (vn hyväksynyt
30.11.2001) rakennetun ympäristön kulttuuriarvojen säilyttämisestä sekä valtioneuvoston
päätökseen arvokkaista maisema-alueista (1.5.1995)
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.

2.4 Yleiskaavat
Simonkylälle ei ole laadittu aikaisemmin yleiskaavaa. Simoniemi kuuluu Simoniemi-Viantien
osayleiskaava-alueeseen, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1.6.1987. Siinä asutusta
ohjattiin olevien kyläteiden varsille nauhamaisesti ja Vakkalanrakalle taloryhmät.
Palokankaalle osoitettiin teollisuusaluetta. Liikerakentamista osoitettiin Reimarin paikalle ja
koulun urheilukenttää vastapäätä. Viantienojan varressa on loma-asutusta.
Merenrannikon yleiskaava on laadittu 1995-97, hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.3.1997
ja vahvistettu Lapin Ympäristökeskuksessa 1.7.1998. Karsikkoniemen alue jätettiin
vahvistamatta.
Merenrannikon yleiskaavaratkaisu näkyy tällä kaavakartalla sinisellä
piirrettynä.
Kuntakeskustan Asemakylän osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.7.1983.
Simojoen yleiskaava on hyväksytty Simon kunnanvaltuustossa 24.7.2000, § 37 ja 38. ja
kunnanhallitus on määrännyt sen voimaan tulevaksi 5.10.2000.
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Simoniemen rannassa olevan Kantolanharjun yleiskaavan muutos on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 17.12.2002. Alueelle tulee 29 pientalon rakennuspaikkaa ja Vanhan
pappilan matkailupalvelualue. Alueelle rakennetaan keskitetty vesi- ja viemärihuolto.
Merenrannikolle on käynnistynyt tuulivoimalakaavan valmistelu keväällä 2002. Kemin,
Tornion Keminmaan ja Simon kunnat harkitsevat parhaillaan kuntien yhteisen yleiskaavan
laatimista.

2.5 Ranta-asemakaavat
Suunnittelualueen läheisyydessä on Laitakarin ja Louekarin ranta-asemakaavat.
Kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.2.2002.

2.6 Muut suunnitelmat
Simon kunnan alueelle laaditaan parhaillaan Simon kunnan viemäröinnin yleissuunnitelmaa.
Runkoviemäri ulottuu Kirkkotien risteyksestä Maksniemeen ja sieltä Kemiin, mahdollistaen
myöhemmin kunnan omista puhdistamoista luopumisen. Runkoviemäri sijoittuu valtatien
varteen. Simoniemen Pappilan rantaan rakennetaan runkoviemäri 2003, johon voidaan liittää
uusi Kantolanharjun yleiskaava-alue ja oleva kyläasutus, jonka viemäröinti valmistellaan
2002. Kunnanvaltuuston hyväksynyt yleissuunnitelman huhtikuun lopulla 2002. (kartta on
yleiskaavan liitteenä)
Rannikolle on vasta käynnistynyt tuulivoimaloiden sijoittamista koskeva yleiskaavahanke.
Simojoella on käynnissä Simojoki Life- projekti, jossa kartoitetaan joen ekologista tilaa ja
suunnitellaan joen kunnostamista ja suojelua. Tavoitteena on joen tilan paraneminen ,
luontotyyppien ja lajien elinolosuhteiden turvaaminen ja maaseutumatkailun edellytysten
luominen.

3. SUUNNITTELUN MUUT LÄHTÖKOHDAT JA
PERUSSELVITYKSET
3.1 Väestö, työpaikat, elinkeinorakenne
Länsi-Lapin seutukaavan väestöennuste pohjautuu Tilastokeskuksen aineistoon.
Omavaraislaskelmassa on otettu huomioon vain syntyvyys ja kuolleisuus. Tulo- ja
lähtömuuton oletetaan olevan yhtä suuria. Trendiennusteessa ikäryhmittäiset syntyvyys-,
kuolleisuus- ja muuttokertoimet on laskettu viime vuosien väestönkehityksen perusteella.
Simon kunta arvioi väestön keskittyvän rannikon vanhoihin kyliin ja vähenevän sisämaan
kylistä. Niinpä näiden kylien väkiluvun ei oleteta laskevan vaan hiljalleen lisääntyvän.
1990
Simo 4276
SimonKylä
SimoNiemi

1996
4130

2000
3891

ennuste
omavara.
trendi

2010
4257
3532

2020
4281
3310

n. 230

330

n. 572

700

2030
4149
3096

Kylien perinteiset, maatalouteen perustuvat työpaikat ovat vähentyneet jatkuvasti 1960luvulla alkaneen maaltamuuton ja maatalouspolitiikan takia. Kylillä on myös teollinen historia
1800-luvulta, jolloin saaristossa toimi saha. Sahan palon jälkeen toiminta siirtyi Kemiin ja
palkkatyöpaikat hävisivät. Nykyään kolmasosa simolaisista käy työssä Kemissä.
Maatalous on vähäistä Simoniemessä ja siellä toimivia maatiloja on vain 3. Pienyrityksiä ja
kotiverstaita on 6 kpl. Simonkylällä tilanne on parempi ja maatiloja on yhteensä 10, joista 6
karjatilaa,1 lammastila ja hevostila sekä 3 kasvinviljelytilaa. Pienyrityksiä on 3 kpl. Lisäksi
yksittäisiä työpaikkoja on ompelimossa, päiväkodissa ja kouluissa. Simoniemessä on
karkeasti arvioiden noin 15-20 työpaikkaa ja Simonkylällä saman verran.
9

3.2 Liikenne ja kunnallistekniikka
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa valtatie-4:ään. Tien liikennemäärät ovat suuret ja
liikennemelualue ulottuu 165 metrin päähän tien keskilinjasta.
Alueella on kattava vesijohtoverkosto ja talokohtainen jätevesien käsittely. Kuntaan on
valmistunut keväällä 2002 viemäröinnin yleissuunnitelma. Ensimmäinen, jo aloitettu kohde
on Simoniemen Kantolanharjun uuden asuntoalueen vesihuollon rakentaminen, johon nyt
suunniteltava yleiskaava-alue liittyy.

3.3 Luonnonympäristö, maisema- ja luontoselvitys
Maastoltaan ja maaperältään alue on alavaa merenrannikkoa, jonka korkein kohta, Isoharju
nousee 17,8 m merenpinnasta. Muita harjumuodostumia ovat Kantolanharju ja Palokangas,
joka on alueen merkittävin vedenjakaja. Simonkylällä on laakeita moreenikumpareita:
Kuuselanmäki, Putaankangas, Vuolevinkangas, Siirinkangas ja Pahnilankangas.
Maankamaran vaihtelevat muodot koostuvat moreenista ja muista irtaimista maalajeista.
Vetovoimaisinta luonnonympäristöä on meren rannat ja Simojoki, joka on suojeltu
koskiensuojelulailla mutta sijoittuvat tämän suunnittelualueen ulkopuolelle. Rannikolla
havaitaan selvästi maankohoamisen myötä muodostuneet kasvillisuusvyöhykkeet ja
laidunnetut rantaniityt.
Tulvat on kartoitettu likimääräisesti keväällä 2000 otettujen ilmavalokuvien perusteella.
Simonkylällä tulvat leviävät erittäin laajalle Sinihaarassa ja Sakkarassa. Simoniemessä
altista aluetta on Viantienojan varsi ja Vihtarinoja, mistä tulva leviää laajalti pelloille.
Maisemakuvallisesti merkittävimmät alueet ovat Jokipää ja kalasataman alue.
Arvokkaita elinympäristöjä ovat rantaniityt, kivikot, tulvauomat, perinnebiotoopit ja
ojittamattomat suot. Suunnittelualueen merkittävin luonnonmuodostuma on Sinihaaran
tulvauoma, jossa on kapean puron yhdistämiä allikoita. Uoma on erottanut Simonkylän
erilliseksi saareksi. Alueella on valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppilaidun, paikallisesti
merkittäviä perinnebiotooppeja. Simoniemessä merkittävää aluetta on Vihtariojan varsi ja
suu, missä on maakunnallisesti merkittävä laidunbiotooppi, joka tosin on kasvamassa
umpeen. Uhanalaisia kasvilajeja on runsaimmin rannikolla suunnittelualueen ulkopuolella,
Sinihaaran ja Sakkaran tulvauomissa sekä yksittäisiä esiintymiä pihapiireissä ja pelloilla.
Alueen havumetsät ovat tuoreita kankaita ja lehtimetsät umpeenkasvavia peltoja.
Kumpareiden väleissä on pienialaisia soita ja Isosuo Kantolanharjun ja Isoharjun välissä.
Alueelle on laadittu maankäyttösuositus, joka perustuu maisemarakenteen, maaperän ja
kasvillisuuden asettamiin rajoituksiin. Maisemallisia rajoitteita ovat maiseman äärialueet,
laaksot tulvineen ja selänteet. Maaperän suhteen huonoja alueita ovat savi, siltti, turve ja
hienohiekkaiset maat. Kasvillisuuden kannalta arkoja alueita ovat suot, arvokkaat
elinympäristöt tai kulutuskestävyydeltään muuten huonot alueet. Näillä perusteilla
rakentamiseen eivät sovellu Vihtarinojan varsi ja suu, Hepolanoja, Simonlahti ja Sinihaara
sekä Palokankaan pohjavesialue ja Isoharjua ympäröivät ojittamattomat suot.

3.4 Rakennettu ympäristö
Simoniemi ja Simonkylä ovat vanhaa peräpohjalaista kulttuuriympäristöä. Kyliä ei ole toisen
maailmansodan loppuvaiheessa poltettu ja siksi alue on Pohjois-Suomen oloissa harvinainen
kokonaisuus. Alue onkin luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.
Kylien rakennetusta ympäristöstä ja arvokkaista rakennuskohteista on tehty selvitys, jonka
perusteella uusi rakentaminen voidaan sijoittaa ympäristöön sopivalla tavalla siten, että
kulttuuriympäristön kannalta arvokkaimmat ominaisuudet voivat säilyä. Arvokkaimmat paikat,
joihin ei voi sijoittaa lainkaan uusia rakennuspaikkoja, sijoittuvat kirkon ympäristöön, VeijolaMattila-Kylmälä taloryhmään ja venesataman kohdalla Knihtilään sekä Simonkylällä
Jokipäähän. Muita arvokkaita kohteita ovat: Simoniemessä koulun-työväentalon ympäristö,
Vakkala-Uusitalo-Vallo ja Kuussaari-Kivelä. Hepolanperällä Hepolahti, Salmi ja KuuselaMäkelä-Mäki-Ruikka. Simonkylällä Pahnila-Heikkilä, Kuokkanen, Penttilä, Kekonen ja
Marttilankangas-Vasankarin tienvarren asutus rantaan asti.
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Arvokkaimmat kyläympäristöt koostuvat avoimista pelloista ja taloryhmistä raittien varsilla.
Edustavimpia aluekokonaisuuksia ovat:
- Simoniemessä kirkon ympäristö Veijolasta Knihtilään ja Vallosta Vakkalaan
- Simonkylällä museotien varsi erityisesti Jokipäässä ja Marttilankankaalta Vasankariin.
Näillä alueilla uudisrakentamisen tulee alistua vanhaan rakenteeseen ja pihapiireihin, tai sitä
tulee peräti välttää. Muualla rakentamista voidaan sijoittaa vapaammin ja rakennustyyli voi
olla mittasuhteiltaan vanhasta poikkeavaa.
Uudempi rakentaminen 1960-luvulta lähtien on sijoittunut kylien väliin Palokankaalle ja
Hepolanperälle, Simonkylällä kuntakeskukseen johtavan tien varteen ja Simoniemessä
Kalastaman tien varteen ja Vakkalanrakalle. Tyypillistä on rakennusten sijoittuminen
maantien varteen metsäiseen kangasmaastoon, erilleen maataloutta harjoittavasta vanhasta
kylärakenteesta.
Peruspiirteiltään Simoniemi ja Simonkylä ovat hyvin samankaltaisia. Molempien kylien
elinkeinot perustuvat alkutuotantoon. Simonkylä laajempana alueena on selkeämmin
maatalousvoittoinen ja harvempi, kun taas Simoniemi on tiiviimpi. Rakentaminen on
keskittynyt perinteisesti muutaman asuintalon ryhmiin peltoalueiden keskelle tien kulkiessa
pihapiirien ja viljelysten läpi. Asuinrakennusten ympärillä ovat talousrakennukset.
Rakentaminen on paikoin varsin tiivistä ja tie kulkee joissain paikoissa aivan asuinrakennusten portaiden edestä. Simonkylän
parhaiten säilyneelle osalle Tielaitos on
virallistanut museotien 1982.
Simonkylällä on olevia pientaloasuntoja 153 ja Simoniemessä 134 kpl. Tämän lisäksi
tulevat toimivat maatilat. Rivitaloasuntoja Simoniemessä on 10 kpl ja Simonkylällä 7 kpl.
Loma-asuntoja Simonkylällä on 5 kpl. Molemmissa kylissä on toimivat ala-asteet ja
Simoniemessä Reimarin tiloissa päiväkoti ja ompelimo. Kirkko sijaitsee Simoniemessä,
samoin työväentalo. Kirkon vieressä on rauhanyhdistyksen talo ja vanha pappila.
Simonkylällä on nuorisoseurantalo.

3.5 Kylien rakennushistoria, rakennusinventointi
Kylien rakennushistoriasta on laadittu erillinen selvitys ja rakennuksista tehty museoviraston
inventointikortit, joissa kuvataan rakennusten luonne ja historia.
Maaston alavuudesta johtuen, muinaismuistoja on vähän. Kantolanharjulla on kivirakenteita
ja rakkakuoppia. Vakinainen asutus syntyi ehkä jo 1000-1100 luvulla. Asutus kasvoi
vähitellen 1550-1750 jaksoa lukuun ottamatta. Vanhin kyläasutus sijaitsi rannikolla mistä se
vähitellen levisi nauhamaisesti Viantien ja Simojoen varteen. 1800-luvun lopulla harjoitettiin
melkoisen laajaa talonpoikaispurjehdusta Tukholmaan ja Pietariin saakka. Vanha TurunTukholman maantie kulki Simon kautta 1650-luvulta lähtien. Rautatie valmistui 1903 ja
rakentamisen painopiste siirtyi Asemakylälle. Linja-autoliikenne käynnistyi 1923.
Maataloudessa elettiin ennen 1860 lukua omavaraisuuden aikaa. Metsästys ja kalastus,
lohenpyynti, olivat merkittäviä elinkeinoja, mikä hidasti maatalouden kehitystä. Maatalouden
sivuelinkeinoilla on ollut suuri merkitys. Sahateollisuutta oli 1800 luvun lopulla mutta se
päättyi 1900-luvun alkupuolella. Sahat lisäsivät Simojoella tukkien uittoa mutta uitto päättyi
1964 kuorma-autokuljetusten yleistyttyä.
Kylien vanha rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta. Vanhoja neliöpihoja, joiden läpi kulkee
tie, on säilynyt yhä muutamia. Salvottu pirtti on tyypillinen asuinrakennus. Erityispiirteenä on
kahden eri ruokakunnan talojen rakentaminen yhteen peräkkäin. Tyyliltään rakennukset
edustavat talonpoikaista klassismia. Kuisteja on rakennettu 1700-luvun lopulta lähtien.
Komeimmissa taloissa on porakivistä tehty kivijalka ja ulkoa käytävät kellarit. Navetoita
käytettiin kesäasuntoina
karjan ollessa pyramidikattoisissa kesänavetoissa. Lisäksi
pihapiirissä on erillisiä kesäpirttejä, joita käytetään edelleen. Paikkakunnan
rakennuskulttuurista poikkeavat virkamiesten, pappilan ja koulujen rakennukset.
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3.6 Kylien tulevaisuuden näkymiä
Kylien tulevaisuuden näkymien hahmottamisessa on käytetty apuna alla olevaa
nelikenttäanalyysiä. Ominaisuuksien tunnistaminen auttaa havaitsemaan puutteet, joita
voidaan poistaa ja vahvuudet, joita tulee kehittää edelleen. Niiden avulla selviävät
tulevaisuuden toimintamahdollisuudet, joita on pyrittävä edistämään. Lisäksi on hyvä
tunnistaa kehitystä haittaavat uhkatekijät, joiden toteutuminen on pyrittävä estämään. Ilman
tietoisuutta ja tavoitteita, kehitystä ei tapahdu. Tällaista analysointia suositellaan jatkettavan
vielä yksityiskohtaisemmaksi ja konkreettisemmaksi esim. elinkeinoaloittain kunnan ja
kyläläisten muiden hankkeiden yhteydessä.

VAHVUUDET:

MAHDOLLISUUDET:

•

•

•
•
•
•
•
•

maisema: kaunis merenrannikko
ja Simojoki
kulttuuriympäristö: viihtyisä,
vanha ja arvokas kylämiljöö
rakennuksineen
aktiivinen kylätoiminta
hyvä vesihuolto
kaupunkien läheisyys
hyvät kulkuyhteydet
tyhjiä, julkisia rakennuksia
uuteen käyttöön

•
•
•
•
•
•
•
•
•

HEIKKOUDET:

UHAT:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Vaihtoehtoinen asumismuoto / elämäntapa
lähikaupunkien asukkaille
Osa-aikainen ja etätyöskentely
Pienyrittäjyydelle tilaa ja syntyedellytyksiä
(peräpohjalainen kylä)
Erikoismaatalous, luomutuotanto
Julkisen ja kevytliikenteen järjestäminen
Uudet, nuoret asukkaat
Perämerenkurkun veneilyturismi
Pappilan ympäristön matkailu:
kanoottimatkailu, kalastusmatkailu,
kulttuurimatkailu
Maatilamatkailu perinnetiloilla
Kaupallisten palvelujen kehitys

vähenevä maatalous ja
luontaiselinkeinot
pienet tilakoot, tilojen
pirstoutuminen
vanheneva väestö
yrittäjyyden vähäisyys
palvelualojen ammattitaidon
puute
kokemuksen ja uskalluksen
puute
yhteistyön ja verkostoitumisen
vähäisyys
resurssien vähäisyys
puute sopivista toimintatiloista

•
•
•
•
•

maatalouselinkeinojen hiipuminen suurmaatalouden valta
nuorten poismuutto, yleinen
keskittymiskehitys
matkailun kasvun pysähtyminen
luonnonympäristön kuluminen ja kylämiljöön
pusikoituminen – ympäristön vetovoima
laskee
arvokkaan rakennuskannan ja kylämiljöön
häviäminen hoitamattomana
kylän rauhallisuuden menettäminen
kyläelämän muuttuminen passiiviseksi
”nukkumalähiöksi”

4. SUUNNITTELULLE ASETETUT TAVOITTEET
4.1 Valtakunnalliset tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet: (harmaa teksti ei koske tätä aluetta)
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 aluerakenne 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 luonnonalueiden 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
§ Energiahuollon tuotantolaitosten ja energiaverkostojen valtakunnallisten tarpeiden
turvaaminen.
§ Uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulivoiman, hyödyntämismahdollisuuksien
edistäminen.
Helsingin seudun erityiskysymykset
Luonto ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet: Saaristomeri,
Maankohoamisrannikko, Lapin tunturialueet, Vuoksen vesistöalue, Saamelaisten
kotiseutualue
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4.2 Maakunnalliset ja seudulliset tavoitteet
Simonkylä ja Simoniemi ovat Lapin arvokkain kulttuuriympäristö, missä on vielä runsaasti
vanhaa rakennuskantaa ja kylien rakenne on säilynyt museotieksi määritettyyn tiehen
tukeutuvana. Uudisrakentamisella ei ole juurikaan heikennetty kylien kulttuurihistoriallista
arvoa. Tavoitteena on kehittää Simosta luonto- ja kulttuurimatkailukohde. Tärkeää on
maaseutuelinkeinojen säilyminen ja kehittäminen sekä etätyön kehittäminen.
Paikalliset viranomaiset valvovat maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden ja periaatteiden
sekä valtakunnallisten tavoitteiden noudattamista. Tavoitteiden toteutumista edistetään
valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa.

4.3 Kunnalliset tavoitteet
- Kokonaistavoite: oikeusvaikutteinen kaava ohjaamaan alueen tulevaa käyttöä
- Ratkaistaan rakentamisen, tiestön, yhdyskuntatekniikan, elinkeinojen ja suojelun tarpeet
- Tärkeän maatalousalueen säilyminen, maatalouden rinnalla on aina harjoitettu
kalastusta. Maa- ja metsätalous on tulevaisuudessakin alueen pääasiallinen käyttömuoto
ja muut elinkeinot sovitetaan vanhojen elinkeinojen mukaan.
- Uudisrakentaminen sovitetaan niin, että maatalouden ja kalastuksen harjoittaminen ei
häiriinny eikä vanhaa arvokasta kulttuuriympäristöä rikota.
- Uudisrakentamisalueita osoitettaessa maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti.
- Alueen tiestön ja yhdyskuntatekniikan suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon
arvokas kulttuuriympäristö, sen yksittäinen rakennuskanta ja perinteinen käyttö.
Melualueelle ei sijoiteta uutta rakentamista.

4.4 Erityiset viranomaistavoitteet
Suunnittelun tavoitteena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäytön
suunnitelma, osayleiskaava. Kaavalla edistetään valtakunnallisia ja maakunnallisia tavoitteita
maiseman ja kulttuuriympäristön säilyttämisestä. Tällä alueella ensisijaisia tavoitteita ovat
arvokkaan kulttuurihistoriallisen ympäristön säilyminen, uusien maaseutuelinkeinojen
kehittymisedellytysten luominen ja liikennemelualueiden välttäminen.
Yleiskaavan tarkoitus MRL 35 § mukaan on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja
maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava
voidaan myös laatia maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi tietyllä alueella.
Yleiskaavassa esitellään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet
yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun
maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.
MRL 39 § Yleiskaavan sisältövaatimukset, yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon
1.
yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
2.
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
3.
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
4.
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
5.
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoi
seen elinympäristöön
6.
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
7.
ympäristöhaittojen vähentäminen
8.
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonvarojen vaaliminen
9.
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
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4.5 Asukkaiden ja muiden osallisten tavoitteet
Osallisten tavoitteita kartoitettiin asukaskyselyllä ja kylissä pidetyissä esittelytilaisuuksissa
keväällä 2001. Simoniemessä kyselyyn saatiin vastauksia 31 ja Simonkylässä 32 kpl. Kysely
postitettiin tai jaettiin kylien 318:aan talouteen.
Kyselyllä kartoitettiin rakennussuunnitelmia tai tilan käyttösuunnitelmia. Simoniemellä 2 ja
Simonkylällä 5 suunnitteli asuntorakentamista. Simoniemessa 1 vastaaja suunnitteli
lomarakentamista perinnönjaon jälkeen, Simonkylällä 5 aikoi rakentaa loma-asuntoja.
Vähäistä lisärakentamista tai peruskorjausta Simoniemellä aikoi toteuttaa 5 vastaajaa,
Simonkylällä 15.
Simoniemessä 24 kohdalla nykyinen tilanne säilyy, Simonkylällä 9. Kyselyn perusteella
voidaan siis päätellä, että lisärakentamistarpeet ovat melko vähäiset.
Useimmat asukkaat pitivät tärkeänä asiana Simossa rauhallista ja turvallista sijaintia,
merta, jokea, saaristoa, luontoa, maalaismaisemaa ja vanhoja rakennuksia, juuria ja
kotikuntaa. Tärkeää on myös juuret ja kotikunta, viihtyisä asuinpaikka, marjastus, kalastus,
metsästys, ulkoilu ja veneily. Yksittäisiä asioita olivat koulu, vanha pappila ja peräpohjalainen
rakentamistyyli. Oman kylän tärkeitä asioita olivat Simoniemessä / Simonkylällä:
- meri, joki, saaristo ja satama-alue, rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö, 8-7 / 15-7
- luonto, maalaismaisema ja omaleimainen talonpoikainen rakennustyyli 5 / 8-9
- marjastus, kalastus, metsästys, veneily, ulkoilu, kirkko
2/3
- juuret -kotikunta, vanha pappila, Knihtilöiden talousalue, rantaan pääsy omalta maalta 1/0
- toimivat palvelut, koulu, hyvät yhteydet kaupunkiin
3 / 3-4
Simoniemen kaunein paikka tai näkymä oli useimpien mielestä vanha pappila 8, meri,
saaristo ja satama-alue 7. Yksittäisiä ääniä saivat koulu, merenrannan asuinmiljöö, kirkko,
Vatungin saari ja Kantolanharjun luonnonhoitometsä. Valtakunnallisesti arvokas
luontokohde, Viantiejokisuu rauhoitettava luontomatkailijoille ja lapsille. Alueella on kallio,
jota on käytetty lasten mäkenä 400 vuotta. Luontopolku välille koulu – kirkko - Kylmälän
sikaluoto - Ruunakarin lintutorni – kallio –Kuussaarentie – Pekkala - Viantien koulu.
Simonkylällä eniten suosittiin merta ja saaristoa 11, Sinikosken sillanseutua 4, Museotien
maisemat 5 , Simojokivarsi ja suisto 3. Yksittäisiä ääniä saivat Korkeakari, Nikkilänniemi,
Palokari, Kiviharju, Kuuselanmäki, Lammassaaren tila ja oman talon ympäristö.
Simoniemen keskipisteenä ja maamerkkinä pidettiin useimmin kirkkoa 17, kalasatamaa ja
merta 15 sekä vanhaa pappilaa 6.Kaksi pistettä saivat koulu ja vanhat lohitalot sekä
yksittäisiä ääniä Simoniemen kylä, vanha kirkonkylä ja kunnan keskusta.
Simonkylän keskipisteenä ja maamerkkinä pidettiin koulua 7, Simon pirttiä 6, Sinikosken
siltaa 4 ja Juneksen taloa 4. Yksittäisiä ääniä saivat kirkko, kunnanvirasto, Hietalan ranta,
koko kylä, Kuuselanmäki, Jokisuun perinnetalot ja vinttikaivo Museotien varrella.
Simoniemeen sopivina pääelinkeinoina pidettiin maataloutta ja kalastusta 10 sekä
matkailua 2. lihakarjanhoitoa ja pienteollisuutta tai tietotekniikkaa 1. Sivuelinkeinoista
suosituin oli matkailu 9, kalastus ja pienyritys 6 ja luomuviljely 4, yrityksiä ja urakointia sekä
maataloutta 2 ja marjanpoimintaa 1.
Simonkylällä pääelinkeinoina pidettiin maataloutta 18, matkailua 8, kalastusta 3,
pienyritystoimintaa 2, puutarhayritykset 2, palveluja 2 ja etätyötä 1. Muita elinkeinoja ovat
yksityiset palvelut 2, rakennustoiminta, vaellussiian kasvatus, ravihevosten kasvatus,
elintarvikekioski, ja hieromalaitteiden valmistus.
Simoniemellä / Simonkylällä kotona ajatteli työskentelevänsä tulevaisuudessa 4/8 ja 3/4
suhtautui kielteisesti. Tähän sopivia aloja ovat tietotekniikka, kalastus, konsulttipalvelut
etätyönä, toimistotyö, telepalvelut, puutyö esim. soitinrakennus, marjanviljely,
maatilamatkailu, metsäpalvelu ja hevosharrastus.
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Hyvä rakennuspaikka Simoniemessä on veden äärellä, mereen viettävä rinne, avara,
suojaisa, naapurit ei liian lähellä, kuiva ja korkealla, turvallinen, kivetön, hyvä puusto,
turvassa tulvilta, meluttomuus, perinnemaisema, vanha käytöstä poistunut pelto yleisen tien
varrella.
Simonkylällä arvostettiin rauhallisuutta, luonto ympärillä, aurinkoinen etelä-länsirinne, tilava
tontti, metsäsaareke, vähän ympäristöä korkeammalla, maalaistalo, hyvät liikenneyhteydet,
vanhat viljelyspellot, taloryhmissä, ei tulvavaaraa, ei läpikulkutien varressa, yhtenäinen
ympäristö ja rakennusperinteen säilyttäminen. Rakennuspaikalla halutaan pitää metsää ja
puutarhaa, harrastaa kotitarveviljelyä, nikkarointia, luontaistaloutta, kotiverstasta ja
pieneläinten pitoa.
Hyvät uimarannat ja venevalkamat sijaitsevat kalasatamassa 15, Simoniemessä 6,
Pihlajakari ja Montaja 5, saarissa ja meren rannoilla 2, Maksniemi, kesämökkien rannat,
Knihtilän ranta, pappilan ranta 1.
Simonkyläläiset pitivät parhaana paikkana Palokaria 12, Vasankaria 8, Onkalonperää ja
Hepolaa 3, Munkin hietikkoa, Simoniemeä, Kalasatamaa 2. Yksittäisiä ääniä saivat
Maksniemi, Asemakylä, Montaja, Pappilan ranta, Hietelan ranta, Ruonanojansuu ja joki.

Suunnittelukokoukset kyläkouluilla.
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5. ESILLÄ OLLEET VAIHTOEHDOT JA MITOITUS
Työn alkuvaiheessa ajateltiin kahta vaihtoehtoista ratkaisua: loma-asuntopainotteista ja
kyläasutus-elinkeinopainotteista mallia. Heti alkuun selvisi, että kylällä ei ole tarvetta lomaasumiseen. Niinpä vaihtoehdoissa on vain erilainen rakentamismitoitus.
Asukaskyselyn mukaan alueelle ei ollut alkuvaiheessa paljoakaan rakentamispainetta,
vain 13 ilmoitti uudisrakennustarvetta ja 20 vähäisiä korjaustoimia. Suunnittelun edetessä
ja kylien suunnittelutilaisuuksissa rakentamistarpeita tuotiin esille kuitenkin huomattavasti
enemmän. Viime vuosina on rakennettu 2-4 uudisrakennusta molempiin kyliin.
VE-2 Rakennustoiveet lisääntyvät vähitellen niin, että luonnosvaiheessa Simoniemeen
toivottiin noin 40 uutta rakennuspaikkaa ja Simonkylälle 84 yksityisten maalle ja noin 20
Vuolevinkankaan uudiskyläalueelle. Kaikkiaan uusia rakennuspaikkoja tulisi näin 140 kpl,
mikä on kylän odotettavissa olevaan väestökehitykseen nähden huomattava ylimitoitus.
Kaavan on tarkoitus tyydyttää seuraavien 10-20 vuoden rakennustarve ja toivotulla
määrällä joka vuosi voitaisiin rakentaa kylille 7-14 uudisrakennusta.
VE-1 Kaavan perusteetonta ylimitoitusta tulee välttää, joten rakennuspaikkojen määrää
on syytä rajoittaa niin, että kukin saa enintään yhden tontin ja vain erityisillä perusteilla
useamman. Näin menetellen rakennuspaikkojen määrä laskee Simoniemessä 20:een ja
Simonkylällä 57, ja Vuolevinkankaalla 14-.ään, yhteensä noin 90 uutta rakennuspaikkaa.
Tämäkin vaihtoehto mahdollistaa vuosittain 2-3 kertaisen rakentamismäärän
nykytilanteeseen verrattuna.
Näillä alueilla uudisrakentamisen tulee alistua vanhaan rakenteeseen ja pihapiireihin, tai
sitä tulee peräti välttää. Muualla rakentamista voidaan sijoittaa vapaammin ja
rakennustyyli voi olla mittasuhteiltaan vanhasta poikkeavaa.

6. VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI
Vaihtoehdot on suunniteltu samoilla periaatteilla ja ero on vain uusien tonttien määrässä.
Niiden paikalliset ympäristövaikutukset ovat samanlaiset ja hajaantuvat laajalle alueelle.
Suurempi asukasmäärä edellyttää esim. ulkoilupaikkojen ja reittien tehokkaampaa
rakentamista ja ohjaamista. Se myös turvaisi paremmin palvelujen säilymisen ja uusien
syntymisen. Runsaampi uudisrakentaminen vähentäisi vanhojen rakennusten merkitystä
kylämaisemassa ja voi hämärtää perinteistä kylärakennetta.
Molemmat vaihtoehdot toteuttavat rakentamistarpeen 2-4 kertaisesti nykyiseen,
vuosittaiseen rakentamismäärään verrattuna. Näinollen pienempää mitoitusta voidaan
pitää realistisempana. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat hajalleen olevan miljöön sekaan,
joten niiden toteutuminen tai toteutumattomuus ei aiheuta suuria muutoksia
ympäristökuvaan. Jos kasvu yltyy merkittävästi, silloin kaavaa voidaan tarkastella
uudelleen.
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7. KAAVARATKAISUN SISÄLTÖ JA PERUSTEET
7.1 Yleiset suunnitteluperiaatteet
Suunnittelualue on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja maisema-aluetta.
Kaavan ensisijainen tavoite onkin turvata arvokkaan miljöön ja rakennuskannan säilyminen.
Toiseksi tärkein tavoite on kylien säilyttäminen elinvoimaisina houkuttelemalla alueelle uusia
asukkaita ja elinkeinotoimintaa. Arvokas miljöö toimii alueen tärkeimpänä vetovoimatekijänä
sekä asutuksen että elinkeinojen kehittämisessä ja siten nämä kaksi päätavoitetta tukevat
toisiaan.
Uudisrakentaminen ohjataan siten, että arvokas kylämiljöö säilyy tyyliltään yhtenäisenä ja
perinteisenä. Arvokkaimmille paikoille ei voida osoittaa lainkaan uudisrakentamista mutta
toisaalla, metsäisillä alueilla ei ole rajoituksia rakentamisen suhteen.

7.2 Kokonaisrakenne
Kylien rakenne säilytetään perinteisenä rypäsasutuksena ja tiestö nykyisessä muodossaan.
Koska kunnan väkiluku on hiljalleen laskeva painetta suureen uudisrakentamiseen ei ole.
Oleellista on kehittää elinkeinorakennetta niin, että kylät säilyvät elinvoimaisina. Uusia alueita
on osoitettu matkailupalvelujen kehittämistä varten ja olevat palvelurakennukset on merkitty,
vaikkei niissä tällä hetkellä toimintaa olekaan. Uudet asuntoalueet sijoittuvat metsäisiin
ympäristöihin Vuolevinkankaalle, Palokankaalle ja Kantolanharjulle, missä ne muodostavat
uutta kulttuuriympäristöä.

7.3 Elinkeinot: palvelut, alkutuotanto ja jalostus
Simonkylä ja Simoniemi ovat kunnan vanhinta asutusaluetta ja vanha kuntakeskus, joka
sijoittuu 3-10 km etäisyydelle nykyisestä kuntakeskuksesta. Suunnittelualue jakaantuu
kahteen kylään, joissa kummassakin on omat yleiset palvelut: koulut, nuorisoseuran talo ja
työväentalo. Simoniemessä sijaitsee kirkko. Viantien risteykseen 80-luvulla rakennettu
kauppa on lopetettu muutama vuosi sitten, mutta alue on kuitenkin osoitettu lähipalveluille.
Alueelle voidaan kehittää kauppakartanon tyylinen palvelupiste, joka samalla on portti ja
opastuspaikka näille arvokkaille kylille. Myös vanha kaupparakennus Vasankarintien
risteyksessä on varattu lähipalveluille, vaikka se tällä hetkellä toimiikin asuntona. Kaavaalueen tuntumassa on keväällä 2000 avattu Simon Pappila, joka toimii ravintolana sataman
vieressä ja on kylien matkailupalvelujen veturi tällä hetkellä.
Kunnan rivitalot, ehkä tulevaisuuden palveluasunnot, sijaitsevat kummassakin kylässä koulun
lähellä. Muut palvelut sijoittuvat kuntakeskukseen ja kaupunkipalvelut Kemiin noin 20 km
päähän.
Simoniemessä on kolme toimivaa maatilaa, joista kaksi on karjatilaa ja yksi hevostila. Muita
pienyrityksiä tai kotiverstaita on 6 kpl. Simonkylällä on 6 karjatilaa, 1 lammastila ja 3
kasvinviljelytilaa sekä yksi hevostila. Aktiivitilat sijoittuvat Huttulanperälle, missä on arvokkain
kylämiljöö. Pienyrityksiä tai verstaita on 3 kpl. Maatilat on merkitty AM.ksi mutta pienyritykset
ovat tavallisilla AT tai AO-alueilla.
Osayleiskaava-alueen asuintonteilla sallitaan sellainen pienyritystoiminta, joka ei aiheuta
ympäristöhäiriötä. Kaavamääräyksellä sallitaan enintään 300 k-m2 verstas- ja työskentelytilaa
kullekin asuintontille. Vuolevinkankaan ja Palokankaan uudet asuntoalueet soveltuvat
erityisen hyvin pienimuotoiseen yrittämiseen. Palokangas sijaitsee liikenteellisestikin
edullisella risteyspaikalla kylien välissä. Uusien tonttien minimikoko on 3000 m2, mutta
alueelle suositellaan isompia 0,5-4 ha tontteja.
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7.4 Liikenne ja tekninen huolto
Alueen tielinjaukset säilyvät pääosin nykyisellään. Viantien risteykseen osoitetaan
kevytliikenteen alikäytävä Viantien koulun suuntaan. Risteys on vaarallinen ja siinä on
tapahtunut onnettomuuksia. Kevytliikenteen yhteystarve on osoitettu Kalasatamantien
varteen ja risteyksestä kohti Vakkalanraittia ja siitä kiviaidan viertä, vanhaa talvitietä ja
karjakujaa pitkin Kirkkotielle ja Viantienojalle.
Kylätietä seuraava linjaus ei sovi
perinnemaisemaan ja reitille on etsittykin oma, erillinen linjaus vanhoja rasiteteitä mukaillen.
Toinen yhteystarve on osoitettu Simojoen yli Jokipäässä vanhan valtatien paikalle, joka tosin
sijoittuu tämän kaava-alueen ulkopuolelle.
Kylällä on vesijohto ja suunnitteilla siirtoviemäri, joka vedetään Simoniemeen ja sen
uudelle asuntoalueelle Kantolanharjuun (5km). Viemärin vedetään myöhemmin Simonkylän
kautta (8,5km) kohti kuntakeskusta. Ilman viemäröintiä kyläläisten hanke Vuolevinkankaan
rakentamisesta voisi vaarantua. Siirtoviemärin kapasiteetti riittää hyvin nyt suunnitellulle
rakentamiselle. ( liitteenä Simon kunnan viemäröinnin yleissuunnitelma 1:20 000)
Tietoliikenneyhteyksien parantaminen ja konkreettinen opastaminen on oleellinen osa
uuden asutuksen luomisessa ja eri vaihtoehdot (tekniikat) tulisi selvittää. Erityisesti koulujen,
seurojentalojen ja uusien asuntoalueiden kytkeminen verkostoon on tärkeää opetuksen ja
yhteisöllisyyden kohentamiseksi.

7.5 Asuminen ja loma-asutus
Kylille on osoitettu yksittäisiä, uusia asuinrakennuspaikkoja asukastoiveisiin perustuen.
Kaavakartalle on osoitettu uusia rakennuspaikkoja kullekin yksi ja niille tiloille, joiden pinta-ala
ylittää 10 ha useampia. Simoniemessä on 31 kpl uusia pientalon rakennuspaikkoja ja
Simonkylällä 75+11 kpl. Useampia rakennuspaikkoja myönnettiin tiloille, joiden pinta-ala
ylittää 10 ha. Keskeisimmillä kyläalueilla, missä ei ole maisemallisia tai kyläkuvallisia
rajoitteita, mitoitus on paikoitellen isompi. Simonkylän kyläyhdistys esittää Vuolevinkankaalle
rakennettavaksi uutta peräpohjalaista kylää, jossa tarjotaan asukkaille 6+5 isoa tonttia
yksityisten ja Stora-Enson tiloille. Tonttien kokotavoite on 1-5 hehtaaria eli ne ovat pientiloja.
Muita uusia asuntoaluekeskittymiä ovat Kalasatamantien varsi ja Palokangas, molempiin 10
uutta tonttia.
Ranta-alueelle on laadittu muutama vuosi sitten rantayleiskaava, jossa on runsaasti
rantarakentamispaikkoja. Sinihaaran varrella on 4 olevaa loma-asuntoa ja toivottu yhtä
uutta. Simoniemen kalasatamaan liittyy vanha kalakenttä, jossa on muutama kalavaja ja alue
on merkitty merkinnällä RK.
Rakentamisen tarkempi ohjaus ja neuvonta on liitteenä olevassa rakentamisohje-raportissa.

Väljää asumista ja taloudenpitoa
maaseudun laajoilla tiloilla.
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7.6 Virkistys- ja matkailupalvelut
Kylille on osoitettu omat virkistysalueet, jotka tulee säilyttää rakentamattomina ja kyläläisten
yhteisessä nautinnassa. Simonkylällä yhteinen ulkoilualue sijoittuu Sinihaaraan, joka on
luonnonympäristöltään alueen arvokkain ja monipuolisin kohde ja toimii viherväylänä
kuntakeskustasta merelle. Simoniemessä lähivirkistysaluetta on osoitettu kalasataman
pohjoispuolelle Knihtilänrantaan ja siitä jatkuen Vihtarinojalle ja hautausmaan ohi
Sikaluotoon, jossa on lintutorni ja kallio, joka on toiminut lasten mäkenä 400 vuotta.
Vihtarinojan laaksossa on häviämässä olevia laidunniittyjä, jotka kunnostettuina nostaisivat
alueen virkistysarvoa huomattavasti, esim. hevos- tai lammaslaitumena. Kylätein varteen ja
kirkon ympärille on osoitettu puistoaluetta, jossa alueita tulisi istuttaa tai risukoita harventaa
paikan keskipisteaseman korostamiseksi. Vakkalanrakan ympäristöä tulisi kunnostaa ja
istuttaa puistomaisemmaksi, jotta satamaan erkaneva risteys tulisi paremmin esiin.
Nykyisellään tie ja sen ympäristö on kylän muusta ilmeestä täysin poikkeava ja metsäinen.
Asukaskyselyssä matkailupalvelut nähtiin suurimpana sivuelinkeinomahdollisuutena.
Kuitenkin vain kolme maanomistajaa toivoi tilalleen matkailutoimintaa. Maatilamatkailua on
harkinnut kaksi tilaa Simoniemellä ja yksi Simonkylällä. Simoniemellä toinen hankkeista
sijoittuu SR-alueelle ja toinen sataman viereen RM-aluelle. Simonkylän hanke sijoittuu myös
SR-alueelle mutta tilalle on varattu laajenemisaluetta Väli-Ruikan tilalle merkinnällä ARM.
Näiden lisäksi on osoitettu kaksi aluetta risteyskohtiin Kalasatamantien kulmaukseen ja
Keckmanin suojelutalo Hepolanperäntien risteykseen. Lisäksi tyhjilleen jäänyt Kekosen talo
on osoitettu ARM merkinnällä, mikä mahdollistaa Lapin pisimmän hirsitalon uusiokäytön.

7.7 Erityis- ja suojelualueet
Koko suunnittelualue on maisemaltaan ja kulttuuriympäristöltään erityisaluetta.
Valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriympäristöt sijoittuvat kylien vanhoihin
keskustoihin rajautuen raitteihin, taloryhmiin ja niitä ympäröiviin peltoihin. Oleellista on
maisemakokonaisuuden, rakentamisenja peltoaukea suhteen vaaliminen.
Rakennussuojelukohteita on Simonkylällä 25 ja Simoniemessä 29 kpl, kaikki vähintään
maakunnallisesti merkittäviä kohteita. Arvokkaimmat kohteet Jokipäässä, Pahnilan kotimuseo
ja Simoniemen Knihtilät, Mattila ja Vakkalanraitin alkupään taloryhmä on osoitettu SRalueeksi, missä tiloja voi käyttää asumiseen, maatalouteen, maatilamatkailuun tai lomaasumiseen. Muut kohteet sijoittuvat Y- tai AT-alueille. Rakennuskohteille on osoitettu kolme
eri asteista suojelumääräystä, joista tiukimmassa muutosrajoitus koskee myös sisätiloja.
Määräykset on selostettu tarkemmin rakentamisohjeessa.
Erityiset luontokohteet on esitetty kaavakartalla kohdemerkinnöin sekä luonnon
monimuotoisuusalueina –luo.
Tulva-alueet on kartoitettu yleispiirteisesti Ympäristökeskuksen suorittaman ilmakuvauksen
ja asukkailta saatujen kokemustietojen perusteella. Varsinkin Simonkylällä tulva leviää hyvin
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laajalle alueelle. Tulvan laajuus vaihtelee vuosittain riippuen siitä, mihin jääpadot
pakkautuvat.
Ampumarata Palokankaan pohjavesialueella palvelee lähinnä harrastajien ja reserviläisten
juoksu- ja hiihtoammuntaa ja osoitetaan kaavamerkinnällä VU. Alueelta leviää melua
ympäristöön ja lyijyluodit aiheuttavat vaaraa pohjavedelle. Toiminta tulisi siirtää
turvallisemmalle paikalle.

7.8 Kehitettävät alueet
Kehitettäviä alueita on osoitettu yksi kumpaankin kylään. Alueilla kehitetään maisemanhoitoa,
ulkoilu- ja virkistyspalveluja sekä matkailua. Simoniemessä raivataan ja maisemoidaan
rapistunutta kyläympäristöä sekä kunnostetaan vanhoja rakennuksia esim. matkailukäyttöön.
Vuolevinkankaan uudelle asuinalueelle esitetään uudenlaista maaseudun asumistapaa yli
hehtaarin uudistiloille, johon liittyy pienimuotoista yritystoimintaa, etätyöskentelyä ja
omatoimisuutta.
Kehittämistä ja markkinointia varten tulisi perustaa projekti, joka koostuu esim. kunnan
edustajista, kylätoimikunnan jäsenistä, asukkaiden edustajista ja yrittäjistä sekä
ympäristökeskuksen ja TE-keskuksen edustajista. Partnerit voivat muodostaa esim.
kyläalueiden kehittämistoimikunnat. Kunnalla on etuosto-oikeus em. kehittämishankkeiden
tarpeisiin sopivissa kohteissa. Lisäksi alueelle suunnataan asunto- ja elinkeinopoliittisia tukia
erikseen sovittavalla tavalla. MRL 112§
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8. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
8.1 Yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimiseksi tehdyistä selvityksistä
Alueelle on laadittu tätä kaavoitustyötä varten kolme eri selvitystä: biologin tekemä
luontoselvitys, maisema-arkkitehdin tekemä maisemaselvitys ja arkkitehtien tekemä
kulttuuriympäristön inventointi ja kyläkuva-analyysi. Niiden sisältö on kuvattu yleispiirteisesti
kappaleessa 3.
Kylillä pidetyissä suunnittelutilaisuuksissa on havainnoitu kylien sosiaalisia, taloudellisia ja
kulttuurisia ominaisuuksia.

8.2 Vaikutukset luonnonympäristöön: maa- ja kallioperään, vesistöön, kasvija eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Vähäinen ja hajanainen uudisrakentaminen ei juuri vaikuta alueen luonnonympäristöön.
Uusia rakennuspaikkoja ei osoiteta kasvillisuuden ja eläimistön kannalta arvokkaille paikoille.
Luonnon monimuotoisuus on turvattu jättämällä olosuhteiltaan monipuoliset alueet yleiseen
virkistyskäyttöön tai maa- ja metsätalousalueeksi.
Maaperää ja vesistöä voi haitata jäteveden maaperäkäsittely. Alueelle rakennetaan kuitenkin
uusi runkoviemäriverkko, johon olevat ja uudet taloudet tulevat vähitellen liittymään ja
ongelma poistuu. Jos viemäriä ei rakenneta Simonkylään, Vuolevinkankaalle kaavailtu uusi
asuntoalue , ”Peräpohjalainen kylä” voi olla ympäristön kannalta haitallinen.

8.3 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, kyläkuvaan ja maisemaan sekä kulttuuriympäristöön ja muuhun rakennettuun ympäristöön.
Kaavan toteutuminen vahvistaa Perämerenkaaren ja Kemi-Tornion aluerakennetta ja
mahdollistaa palvelujen lisäämisen vyöhykkeelle. Simon sisäinen rakentamisen painopiste
siirtyy tänne rannikolle, vanhaan kuntakeskukseen. Sisämaan kylät voivat supistua mutta
tällä alueella odotetaan vähittäistä väestön kasvua.
Uudisrakentaminen ei muuta kylien sisäistä yhdyskuntarakennetta. Kaavan liitteenä
annetaan tarkat rakentamisohjeet vanhojen pihapiirien täydennysrakentamisesta ja
rakentamisen tyylistä, jotta uusi rakentaminen sopii arvokkaaseen ympäristöön.
Uudisrakentaminen sijoittuu maisemarakenteeseen niin, että se tukeutuu oleviin
asutusryhmiin tai sijoittuu peltoaukeiden takana oleviin metsäsaarekkeisiin rikkomatta
vanhaa miljöötä. Jos pellot säilyvät viljelykäytössä, kyläkuvan monipuolinen luonne ja
elinkeinohistoria säilyy ja näkyy maisemassa. Maisemapelloille rakentaminen on kielletty. Jos
ympäristö ja rakennuskanta päästetään rappeutumaan, uudisasutus ei ehkä toteudu, sillä
vain hoidettu, elinvoimainen kulttuuriympäristö vetää alueelle uusia asukkaita.

8.4 Vaikutukset liikenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
Alueella kulkee päivittäin useita linja-autovuoroja välillä Simo-Kemi, mikä turvaa autottomien
liikkumista. Kolmannes simolaisista käy työssä Kemissä. Joukkoliikenneyhteydet ovat
hyvät, mikä säästää energiaa ja edistää kestävää kehitystä. Reimarin liittymän kehittäminen
ja kevytliikenteen alikäytävän rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta tässä
vaarallisessa risteyksessä. Kevytliikenteen yhteydet on suunniteltu jatkuviksi koko alueella,
hyödyntäen hiljaisia kyläteitä ja vanhoja talviteitä. Valtatien varressa pyöräily ei ole
miellyttävää melun ja tuulisuuden takia. Etätyön yleistyminen vähentää autoliikennettä
Kemiin. Kotitalouksien tuloista käytetään keskimäärin 16 % liikkumiseen, mitä osuutta
säännöllinen joukkoliikenne voi huomattavasti laskea.
Paikallinen liikenneverkko, kylätiet ja raitit palvelevat kaikkia liikkumismuotoja. Erillisiä väyliä
ei suunnitella kulttuuriympäristöarvojen takia. Liikenteen joustavuus ja nopeus on toissijainen
tavoite. Mutkikas tiestö edistää nopeuksien säilymistä alhaisena, mikä lisää
liikenneturvallisuutta. Uusia teitä alueelle ei suunnitella muutamia tonttiteitä lukuunottamatta.
Ongelmallisin, häiritsevä liikennemuoto on moottorikelkkailu, jolle on osoitettu paikat kylien
ulkopuolelta.
Uudisrakentaminen
yksinään
ei
vaadi
panostuksia
yhdyskuntatalouteen
ja
kunnallistekniikkaan vaan lainsäädännön tiukentuminen mm. jätevesien käsittelyn suhteen.
Vuolevinkangas on etäisin uudisalue, muualla rakentaminen sijoittuu olevan rakenteen
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yhteyteen. Peltojen taustalla oleville tonteille tarvitaan pitkät vesi- ja viemäriliittymät.
Energiatalouden kehityksessä suositaan tuulivoimaa ja paikallisesti maalämpöä,
aurinkoenergiaa ja puuta/haketta, joihin rakentamisohjeissa epäsuorasti viitataan, kun
puhutaan omatoimisuudesta ja omavaraisuudesta.

8.5 Vaikutukset elinoloihin ja –ympäristöön: viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja
turvallisuuteen
Alueelle ei tule ympäristöhaittoja aiheuttavia lähteitä. Valtatien melu haittaa Viantienojan
varren asutusta, mutta muilta osin kylät sijoittuvat etäälle valtatiestä. Moottorikelkkojen
meluhaitta ärsyttää monia ihmisiä, ja reitit on sijoitettu etäälle asutuksesta. Ilman laatua
heikentää Kemin sellutehtaat kun tuuli kääntyy pohjoiseen. Vallitseva suunta on kuitenkin
länsi-lounas, joten haitta on vähäinen. Maatilojen liikenne- ja hajuhaitat vältetään siten,
että uudisrakentamista ei tule toimivien maatilojen läheisyyteen.
Virkistysalueet Sinihaarassa ja Simoniemen rannassa parantavat viihtyisyyttä ja
matkailupalvelujen kehittämismahdollisuuksia. Asukaskyselyssä arvostettiin merenrantoja ja
saaristoa, joten ulkoilu- ja virkistysaluetarve suuntautuu enimmäkseen tämän kaava-alueen
ulkopuolelle. Kuitenkin hyvät, päivittäiset lähiliikuntareitit asuntoalueella edistävät
liikuntaharrastuksia, mikä ylläpitää ihmisten terveyttä.

8.6 Vaikutukset sosiaalisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin
Kylien säilyminen asuttuna ja nuorten perheiden elinympäristönä takaa kyläympäristön
sosiaalisen rakenteen säilymisen. Kaava mahdollistaa maatalouden, joka on elämäntapaammatti, säilymisen elinkeinojen luontaisena ytimenä. Kylän elämä on kuitenkin vähitellen
muuttunut taajamamaiseksi, kun alueelle on muuttanut ihmisiä muualta ja tutustumisen
väylänä ei ole ollut kylän yhteistä elinkeino- tai seuratoimintaa. Kuitenkin asukkaita on niin
vähän, että kaikki voivat oppia tuntemaan toisensa, mikä luo turvallisuutta varsinkin lasten
ja vanhusten elämään.
Loma-asukkaat vilkastuttavat kesäisin kylän elämää, sillä osa vanhoista rakennuksista on
loma-asuntoina. Lomailijat tuovat uusia vaikutteita ja toimintatapoja vakinaisilta
asuinpaikoiltaan. Eläkeläisenä muutto kylään on monen haaveena, mikä voi rikastuttaa kylän
sosiaalista elämää ja palvelutarjontaa. Palvelujen lopettaminen vaikuttaa asukkaisiin
voimakkaan lamaannuttavasti. Uusien pienyritysten syntyminen vaikuttaa virkistävästi kylän
elämään ja voi luoda positiivisen kehityksen kierteen, joka vahvistaa laajemman
Perämerenkaaren kulttuuripiirin kehittymistä ja verkostoitumista. Tämä luo alueen
kehitykselle vakaan pohjan ja uusia kehitysnäkymiä ihmisten elämään.

8.7 Taloudelliset vaikutukset
Kylien elinvoiman ja talouden perusta on edelleen maatalous. Riittävän laajojen ja
yhtenäisten peltoalueiden säilyminen on maatalouden kannattavuuden kannalta tärkeää.
Simoniemellä on panostettu matkailun kehittämiseen, mitä kaavalla tuetaan osoittamalla
uusia ulkoilureittejä. Suuri osa asukkaista käy nykyään työssä kuntakeskuksessa tai
Kemissä. Toistaiseksi kylän työpaikkaomavaraisuus on pieni (15-20tp). Rantaan rakentuva
uusi loma-asutus voi tarjota kyläläisille osa-aikaisia työmahdollisuuksia mm. virkistys- ja
huoltopalveluissa. Jos pienyrittäjyys lisääntyy, kylien työpaikat voivat ainakin
kaksinkertaistua.
Alueelle voi tulla karkeasti arvioiden noin 250 uutta asukasta, 50 lapsiperhettä ja saman
verran eläkeläistalouksia. Jos he lisäävät kunnan verotulokertymää (a 10 000€), kunnan
lisätulo vuosittain olisi 1 milj. €. Tähän suhteutettuna esim. kunnallistekniikan rakentaminen
ja ympäristöjen hoito on pieni panostus. Jotta talouden myönteinen kierre saadaan aikaan,
elinkeinoja tukevia toimenpiteitä, ympäristön vetovoiman lisäämistä ja markkinointia tulee
tehostaa. Etätyön mahdollisuudet tulee järjestää kaikille uusille alueille ja myös oleviin
asuntoihin. Asukasmäärän kasvu lisää paikallisten palveluyrittäjien
toimintojen
kannattavuutta ja luo elämään taloudellista vakautta.
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8.8

Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen ja arviointi, suhde
valtakunnallisiin ja maakunnallisiin tavoitteisiin
Yleiskaavan sisältövaatimukset on huomioitu. Erityisesti on painotettu olevan rakenteen
hyväksikäyttöä, kulttuuriympäristön ja luonnon vaalimista ja pyritty turvaamaan palvelujen ja
elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Valtakunnallisissa ja maakunnan tavoitteissa on painotettu
samoja asioita.

9. KAAVARATKAISULLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMINEN
9.1 Valtakunnalliset tavoitteet
Toimiva aluerakenne: Olevia kyliä hyödynnetään asumiseen, edistetään ja
monipuolistetaan elinkeinoelämää ja Perämerenkaaren toiminnallista vahvistumista.
Eheytyvä aluerakenne ja elinympäristön laatu: Olevaa kyläasutusta kehitetään ja
lähipalvelut sijoittuvat molemmille kylille. Rakennusten ajallinen kerroksellisuus ja säilyminen
on hyvin turvattu, huomioiden sen maakunnallinen ja valtakunnallinen merkitys.
Elinkeinotoimintaa voidaan harjoittaa pienimuotoisena, seudullisesti verkostoitumalla.
Viheralueet ja metsät ovat ympäristössä vallitsevia, asutus saarekkeina luonnon keskellä.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: Kulttuuriperinnön ja
rakennusperinnön säilymiseen on kiinnitetty erityisesti huomiota, ks. luku 9.2.
Luonnonympäristön säilyttäminen ja turvaaminen toteutuu ympäristöä, tuottavia peltoja ja
metsiä hoitamalla. Arvokkaat luonnonalueet on säilytetty rakentamattomina. Ekologisia
yhteyksiä on runsaasti metsistä rannikolle ja saaristoon. Luonnon virkistyskäyttöä edistetään
erilaisilla veneily- ja moottorikelkkareiteillä ja matkailun ohjelmapalvelualueilla, jotka voivat
palvella koko Perämerenkaaren aluetta.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: Liikennejärjestelmien kehittämisestä on
laadittu erillinen selvitys, Kemi-Tornio alueen liikenne 2020. Liikennetarvetta vähennetään
joukkoliikenne ja pyöräilymahdollisuuksia parantamalla sekä etätyötä kehittämällä.
Uusiutuvia energialähteitä tutkitaan parhaillaan sillä kunnassa on käynnistynyt
tuulivoimaselvitys meren rannikolla.
Suunnittelualue sijoittuu maankohoamisrannikolle, vaikka muuttuva rantaviiva onkin
suunnittelualueen ulkopuolella, mutta sen vaikutukset ovat havaittavissa mm. kuivuvina
jokisuistoina ja tulvauomina Sinihaarassa ja Sakkarassa.

9.2 Maakunnalliset tavoitteet
Arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttäminen:
Valtakunnallinen ja maakunnallinen intressi kohdistuu tällä alueella ensisijaisesti
kulttuuriympäristöön ja sen säilyttämiseen. Alue on Lapin läänin arvokkain kulttuuri- ja
rakennushistoriallinen kohde. (Lapin kulttuuriympäristöohjelma) Tästä syystä eriasteisia
suojelumääräyksiä on runsaasti ja rakentamistavan ohjaaminen tärkeä osa
suunnittelutehtävää. Arvokkaimmissa pelto ja luontokohteissa on rakennus- ja
toimenpidekiellot ja raittimiljöössä rakentamiseen vaaditaan museoviraston lausunto.
Suojelumerkinnät etenevät yleispiirteisistä maisema- ja kulttuuriympäristökokonaisuuksista
raittimiljöisiin, taloryhmiin ja yksittäisiin rakennuksiin. Määräykset tarkentuvat asteittain
maiseman, kylän tai raittimiljöön rakennetta kuvaavista määräyksistä aina pihapiirin
suunnitteluun ja rakennuksen sisätilojen säilyttämiseen.
Simosta luonto- ja kulttuurimatkailukohde, matkailuelinkeinojen kehittäminen: Kylille
on osoitettu alueita matkailutoimintoja varten. Suojelurakennuksissa on mahdollista harjoittaa
majoitusta. Asukaskyselyn mukaan matkailu nähtiin tärkeimpänä sivuelinkeinona, vaikka
suurta halukkuutta käytännön toimintaan suunnitteluaikana ei ilmennytkään.
Maaseutuelinkeinojen säilyminen ja kehittäminen: Pellot on säilytetty rakentamattomina.
Siten yleiskaava turvaa maatalouden toimintamahdollisuuksia ja jo lopettaneiden tilojen
pellonvuokrausta. Uusia elinkeinotiloja ja pienverstaita voidaan sijoittaa kaavamääräyksen
mukaan kaikille asuintonteille.
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Etätyön kehittäminen. Yleiskaavaratkaisu määräyksineen ja ohjeineen mahdollistaa
yhteiskunnan kehityksen mukaisen, sosiaalisesti turvallisen ja taloudellisen asumisen ja
työskentelyn
arvokkaassa,
luonnonläheisessä
kulttuuriympäristössä.
Suoraan
kaavamerkinnöillä ei voida edellyttää tietoverkon rakentamista. Kylien koulut ja järjestöjen
talot voivat toimia alkuvaiheessa kyläläisten kirjasto-tietotupina.
Pohjavesialueen suojeleminen. Alueelle ei ole osoitettu uutta rakentamista. Melualueelle ei
ole osoitettu uutta rakentamista.

9.3 Kunnan tavoitteet
Maatalousalueiden säilyminen viljelyssä: pelloille ei ole juurikaan osoitettu rakentamista.
Käyttämättömien peltojen laidoille on osoitettu rakennuspaikkoja mutta niin, että osa
vanhasta pellosta voisi jäädä tontin viljelysmaaksi tai puutarhaksi.
Uudisrakentamisen sopeuttaminen ympäristöön: Uudet rakennuspaikat sijoittuvat
metsien ja peltojen reunoille tai oleviin taloryhmiin. Kaikkein arvokkaimpiin taloryhmiin tai
niiden läheisyyteen ei ole osoitettu rakentamista.
Maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Rakennusoikeutta on jaettu sitä vaatineille tiloille ja
yli 10 ha tiloille useampia paikkoja tilan koon mukaan.
Häiriöalueille ei uutta rakentamista. Valtatien läheisyyteen ei ole osoitettu uutta
rakentamista.

9.4 Asukkaiden ja osallisten tavoitteet
Rauhallinen ja turvallinen sijainti, viihtyisä asuinpaikka: Asutus sijoittuu hajalleen,
yleensä metsien ja pellon rajalle. Isommat, ei maatalouteen liittyvät uudet asutuskeskittymät
sijoittuvat kuiville kankaille: Kantolanharjulle, Palokankaalle ja Vuolevinkankaalle.
Maalaismaiseman ja vanhojen rakennusten säilyminen: Peltojen ja rakennusten
säilyminen on pyritty turvaamaan kohtuullisen tiukoilla kaavamääräyksillä. Käytännön
toimenpiteitä selostetaan rakentamisohjeessa.
Marjastus,
kalastus,
veneily,
ulkoilu,
metsästysmahdollisuus:
Luonnonominaisuuksiltaan monimuotoisimmat alueet on osoitettu ulkoiluun ja
metsätalousalueiksi, joilla voi liikkua jokamiehenoikeuden mukaisesti.
Toimivat palvelut, hyvät yhteydet kaupunkiin: Vanhat palvelurakennukset on merkitty
edelleen entiseen käyttöönsä, vaikka toiminta on toistaiseksi loppunut. Joukkoliikenteen
vuoroihin kaavalla ei voi vaikuttaa, mutta ratkaisu parantaa taloudellisia edellytyksiä
joukkoliikenteen lisäämiselle. Yleinen valtakunnallinen tavoitehan on joukkoliikenteen
lisääminen. Pyöräilyreitti kaupunkiin tulisi ohjata vanhan kylätien kautta hautausmaan ohi
Sikaluotoon ja siitä joen yli kohti Maksniemeä vanhaa postitietä seuraten. Nämä alueet eivät
kuitenkaan kuulu tähän kaava-alueeseen. Reitti sopisi samalla pyöräilymatkailuun. Reitti olisi
maisemiltaan houkuttelevampi kuin valtatien varteen sijoitetut reitit yleensä.

9.5 Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan
Alueelle on laadittu Simoniemi-Viantien osayleiskaava vuonna 1985, joka on vahvistettu
1987. Kaavan vanhentuneisuuden ja sisältövaatimusten muuttumisen takia se ei enää ohjaa
rakentamista. Kaavan väestöennuste ulottui vuoteen 2005 ja oli 745 asukasta, mikä on
kohtuullisesti toteutunut huomioiden, että koko kunnan väkiluku on laskenut. Uutta asutusta
oli osoitettu kyläteiden varrelle nauhamaisesti ja Vakkalanrakalle tiiviimmin.
Pienteollisuusaluetta oli varattu Palokankaalle ja lähipalveluja Raimarin kohdalle ja kirkon
kohdalle. Muu alue oli maa-ja metsätalousaluetta ja rannassa virkistysaluetta sekä lomaasutusta.
Sittemmin alueen kulttuurihistoriallinen arvostus on noussut, mikä edellyttää rakentamisen
tarkempaa ohjausta. Selvitysten perusteella kylä on Lapin läänin arvokkain
kulttuurihistoriallinen kokonaisuus. Ympäristön ja peltojen hoito on oleellinen osa kylämiljöön
säilyttämisessä vetovoimaisena. Nyt laadittava kaava onkin huomattavasti tarkempi ja
perusteellisempi sekä selvitysten että kaavamääräysten osalta Aiempi kaava oli teknistaloudellinen asutuksen mitoituskaava. Nykyinen ympäristöarvojen säilymistä korostava ja
uusien maaseutuelinkeinojen kehittymistä sekä pienyrittäjyyden vapaampaa sijoittumista
edistävä.
25

10. KAAVAN TOTEUTTAMINEN, AJOITUS JA SEURANTA
10.1 Ohjeet
Kaavan toteuttamista varten on laadittu yksityiskohtaiset rakentamisohjeet, joiden avulla
tämän erittäin arvokkaan alueen ominaispiirteiden toivotaan säilyvän. Rakentamisohje
jakaantuu 8 aihepiiriin, joissa kussakin on kuvattu rakentamisen periaatteet. Aihepiirit ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

uudisrakentamisen ohjaus
perusparantaminen ja korjaaminen
vanhojen pihapiirien täydennysrakentaminen
maatilarakentamisen periaatteet
lähipalvelujen rakentamisperiaatteet
matkailurakentamisen periaatteet
tierakentaminen
ympäristöjen kunnostaminen ja ennallistaminen

10.2 Suunnitelmat
Yleiskaavoituksessa esiin nousseita aihepiirejä, jotka edellyttäisivät tarkempaa suunnittelua:
1. Vuolevinkankaan, Palokankaan ja Kantolanharjun uusien asuntoalueiden suunnittelu.
2. Sinihaaran maisemointisuunnitelma ja vesittäminen. (Leader-hanke)
3. Kalasatamaan johtavan tieympäristön rakentaminen (kl-väylä, kentät ym.) ja maisemointi.
4. Reimarin kauppakartano-palvelupisteen toimintojen kehittäminen ja rakentaminen.
5. Museoteiden, kevytliikenteen reittien, ulkoilupolkujen, taukopaikkojen sekä niihin liittyvien
vanhojen kiviaitojen kunnostus- ja ylläpitosuunnitelma.
6. Arvokkaan rakennuskannan ja kylämiljöön kunnostus- ja ylläpitosuunnitelma sisältäen
ympäristölautakunnan katselmuksen, kunnostuskehoitukset ja –suositukset.
7. Tiedonsiirtoverkoston rakentaminen erityisesti uusille alueille ja elinkeinoelämän
verkostojen kehittäminen

10.3 Ajoitus ja vaiheistus
Alueella on 117 uutta tonttia. Jos vuosittain rakennetaan 5 taloa, varanto riittää 23 vuodeksi.
Jos oletetaan suurten ikäluokkien palaavan kotiseudulleen, rakentaminen voi lisääntyä 5-10
vuoden päästä esim. kaksinkertaiseksi nykyisestä, jolloin varanto riittäisi 12-15 vuodeksi.
Viemäriverkoston rakentaminen käynnistyy Simoniemessä ja Kantolanharjussa keväällä
2003-2004. Runkoviemäriä jatketaan kylätien vartta pitkin kohti Simonkylää aikajaksolla
2005-2010. Sivuhaara Jokipäähän ja Vuolevinkankaalle toteutettaneen jaksolla 2010-2015.
Rakentaminen toteutetaan vähitellen yksityisten toimesta. Kunnan vesihuoltoverkosto riittää
kasvavallekin väkimäärälle. Myös koulu- ja päivähoitopalvelut riittänevät asukkaiden
tarpeisiin, jos oletetaan vähintään puolet muuttajista eläkeläisiksi.
Kantolanharjun alue on rakentumassa parhaillaan. Sen valmistuttua seuraava kohde lienee
Vuolevinkangas, jonka vesi- ja jätevesihuolto tulee ratkaista. Alueen kehittämishanke tulisi
käynnistää 5-10 vuoden kuluessa. Samoin siihen liittyvän rannan matkailupalvelualueen
kehittäminen tulee käynnistää. Stora-Enson tontit tullevat myyntiin heti kaavan vahvistuttua.
Yksityisten tonttien rakentuminen riippuu yksilöllisistä aikatauluista.

10.4 Seuranta-arvioinnit
Yleiskaavan ajankohtaisuus tulee MRL:n mukaan arvioida tarpeen mukaan. Kohtuullisena
aikavälinä yleiskaavassa voidaan pitää 10-20 vuotta, jona aikana kehityksen suunta ja
tarpeet ehtivät muuttua erilaisiksi kuin tällä hetkellä. Nyt osoitetut rakennuspaikat ja
kehittämistarpeet vastaavat nykynäkymien mukaiseen tarpeeseen ja mahdollisuuksiin.
Rakennuspaikkoja on määrältään riittävästi nykyiseen rakentamismäärään verrattuna ja
tulevilla rakentajilla on valinnan varaa. Tarvittaessa seuranta-arviointeja tulee tehdä
lyhyemmälläkin aikavälillä, esim. valtuustokausittain silloin, kun kunta muutoinkin arvioi
kuntastrategiaansa.
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11. SUUNNITTELUN VAIHEET JA YHTEENVETO MIELIPITEISTÄ
11.1 OAS:n ja aikataulutuksen noudattaminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on noudatettu pääpiirteittäin. Rakennusinventoinnin
osalta valmistuminen viivästyi pitkälle syksyyn, mikä hidasti luonnosten tekemistä.
Luonnosvaihe käynnistyikin vasta marraskuussa ja yleisötilaisuudet pidettiin joulukuun
alussa ja tammi-helmikuussa. Luonnokset valmisteltiin keväällä ja ne olivat nähtävillä
kesäkuussa 2002. Ehdotusta alettiin laatia mielipiteiden pohjalta syyskuussa ja ehdotus
asetettiin nähtäville loka-marraskuussa. Lopettamisaika on 2-3 kk oletettua myöhempi,
johtuen alkuvaiheen viivästymisestä.

11.2 Vuorovaikutteisuus
- Suunnittelun aloituspäätös
- Ohjausryhmän 1. kokous, tarjousten pyyntö konsulteilta
- Ohjausryhmä 2. puhelinkokous 2.4.2001, tarjousten vertailu
- Ohjausryhmän 3. kokous, työohjelman tarkentaminen valitun konsultin kanssa 11.4.2001
- Aloitustilaisuudet kylillä 29.5.2001 ja 26.6 ( asukkaiden tavoitteet)
- Kaavoituksen vireilletuloilmoitus 11.6.2001
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14-9.6.2001
- I viranomaispalaveri Rovaniemellä 5.10.2001
- Itsesuunnittelun aloitus kylillä: Simonkylä ja Simoniemi 18-19.12.2001
- Itsesuunnittelun tulosten vastaanotto kylillä: Simoniemi 5.2 ja Simonkylä 6.2.2002
- Ohjausryhmän kokous 27.2.2002.
- Ohjausryhmä ja kyläkokoukset 23.4.2002
- Kaavatoimikunnan kokoukset 3. ja 25.5.2002
- Kunnanhallituksen päätös kaavan asettamisesta nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista
varten 10.6.2002
- Kaavaluonnos nähtävillä 17.6-5.7.2002
- Teknisen lautakunnan kokous 19.9.2002
- Ohjausryhmän 7. kokous 25.9.2002
- Kunnanhallitus päätti osayleiskaavan asettamisesta julkisesti nähtäville 14.10.2001
- Yleiskaavaehdotus julkisesti nähtävillä 22.10-21.11.2002
- II viranomaispalaveri 25.11.2002
- Ohjausryhmän kokous 3.12.2002
- Kunnanhallitus hyväksyy yleiskaavan ja lähettää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi__
12.2002.
- Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös ___.1.2003
- Yleiskaava saa lainvoiman ___.2. 2003
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12. YHTEENVETO
Kaavaprosessi käynnistyi keväällä 2000. Perusselvitykset luonnon-, maisema- ja
kulttuuriympäristöstä laadittiin kesällä ja syksyllä. Luonnosta laadittiin tiiviissä yhteistyössä
kyläläisten kanssa loppusyksystä ja keväällä 2002. Luonnos oli nähtävillä kesäkuussa ja
siitä tuli 30 kannanottoa. Kaavakarttaan tehtiin rakennuspaikkojen lisäyksiä ja merkintöjen
tarkistuksia. Selostusta ja rakentamisohjeita täydennettiin. Ehdotus asetettiin nähtäville lokamarraskuussa 2002. Kunnanhallitus hyväksyi yleiskaavan joulukuussa ja valtuusto
tammikuussa 2003.
Yleiskaava on tyypiltään suojelukaava, sillä kylät ovat Lapin arvokkaimmat. Suuri osa
kaavamääräyksistä koskee rakennusten, kylämiljöön, peltojen tai luonnonympäristön
säilyttämistä. Olevien maatilojen toiminta on pyritty turvaamaan suojavyöhykkeillä ja
säilyttämällä pellot vapaana rakentamisesta. Uusia rakennuspaikkoja osoitettiin
Simonkylään 86 kpl ja Simoniemeen 31 kpl. Alueelle suositellaan minimikokoa paljon
suurempia tontteja osittain omavaraisen elämän ja pienyritystoiminnan mahdollistamiseksi.
Tiestöön ei juurikaan tule muutoksia ja uudet rakennuspaikat sijoittuvat olevan tiestön
varteen tai oleviin taloryhmiin.
Toteuttamista ohjaamaan on laadittu rakentamisohje, jossa annetaan ohjeita
uudisrakentamisen ohjauksesta, perusparantamisesta ja korjaamisesta, vanhojen
pihapiirien täydennysrakentamisesta, maatilarakentamisen periaatteista, lähipalvelujen
rakentamisperiaatteista, matkailurakentamisen periaatteista, tierakentamisesta ja
ympäristöjen kunnostamisesta ja hoidosta.
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