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1.   LÄHTÖKOHDAT
1.1 Maisemarakenne

Osayleiskaava-alueen korkeussuhteiden vaihtelu on suurta. Jokilaaksojen alimmat korkeu-
det ovat + 27 m N60  ja ylin huippu Vammavaara +227,5 m rajaa aluetta pohjoisessa. Ke-
mijoki on Tervolan kohdalla kahden voimalaitoksen padotusaltaana. Kunnan eteläosassa
vaikuttaa Taivalkosken voimalaitoksen padotus. Korkeussuhteet, kallio- ja maaperä heijas-
tavat verraten hyvin alueen eri maisematyyppejä.
Kaisajoki – Varejoki välissä Törmävaara (+135 m)antaa oman leimansa maisemakuvalle.
Törmävaaran rinteillä on merkittävä kivikautinen asuinlöydös. Samoin siellä on geomorfolo-
gisesti mielenkiintoisia huuhtoutumiskivikoita, joita kutsutaan pirunpelloiksi. Tämän alueen
kautta kulkee yksi  harjujakso. 
Kunnan keskusta on sijoittunut verraten laakealla tasangolle, jota rajaa idässä rantaval-
linomainen, nauhamainen kapea harjumuodostuma. Tasanko jatkuu aina Tarvaanojalle as-
ti. Ranta on  tasainen,  vain yksittäiset joensuuntaiset laakeat kohoumat ovat ja harjumuo-
dostelmalle tyypillinen routimaton maaperä ovat antaneet hyvän lähtökohdan kylän sijoittu-
miselle.
Seuraava maisematyyppi on välillä Varejoki – Vaajoki. Varevaara + 83.8 m N60 on laakea,
pirstaleinen  maisemakuvaa heikosti leimaava muodostelma. Varejoen tuntumassa sijaitse-
va Löylyvaara + 102,5 m rajaa selkeästi Varejokilaaksoa.
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1.2  Maisemallisesti merkittäviä alueita

Maisemallisesti merkittäviä alueita ovat laajat avoimet maatalousmaisemat, jokiuo-
massa erottuvat saaret ja erityisesti niiden kärjet, avoimet suokuviot, vanhat  tul-
vauomat  joen länsipuolella, luonnonmukaiset sivujoet ja purot,  niemet, maisema-
kuvaa hallitsevat kumpareet ja vaarat sekä vanhat jokea myötäilevät tielinjat.
Paikallisesti merkittävät avoimet maatalousmaisemat ovat parhaimmillaan keskus-
taa lähestyttäessä Mikkotervonperällä, Kantolanrannassa, Isonpalonperällä ja Sii-
volanperällä. Keskustasta pohjoiseen seuraava merkittävä viljelyaukea joen itäpuo-
lella on Rötkösenperällä Kuusiniemessä ja välillä Liimatanperä – Tarvaanperä.
Vanhat tulvauomat joen länsipuolella ovat paikoin kasvamassa umpeen, niiden säi-
lyttäminen sivu-uomina rikastuttaa maisemakuvaa, kasvillisuutta ja eläimistöä. Kie-
murtelevat joki- ja purouomat antavat merkittävän lisän maisemakuvalle. Erityisesti
Vähäjoki, Kaisajoki, Varejoki, Vaajoki ja Louejoki ovat maisemallisesti merkittäviä.
Maisemakuvassa  paikallista merkitystä on selvästi erottuvilla vaaroilla Vammavaa-
ralla, Törmävaaralla ja Löylyvaaralla. Maisemallisesti merkittäviä tielinjauksia on
molemmin puolin jokea. Vaikuttavimpia ovat joen itäpuolen tielinjat.

Perinnemaisemat

Suunnittelualueella on useita edustavia perinnemaisemakohteita. Kaikkien perin-
nemaisemien yhteinen piirre on, että ne vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa. Hoi-
don päätyttyä ne muuttuvat vähitellen ympäröivän luonnon kaltaisiksi. Tervolan kir-
konkylällä sijaitseva Kaissaari on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema. Li-
säksi Lapinniemen rantalaidun, Immosen rantalaidun, Yli-Raatikan laidunsaari, Yli-
Raatikan laitumet (kuva) ja Alatossavan laitumet ovat paikallisesti merkittäviä. 
Kuva 3. Kaissaaren maisemallisesti merkittävä kärki ja Kaisajoen laakso



1.3  Kasvillisuus

Kemijokivarsi kuuluu kasvistollisesti mielenkiintoiseen alueeseen nk. Lapin kolmion
dolomiittikivipaljastumaan. Kasvillisuus on tällä Kemin, Ylitornion ja Rovaniemen
rajaamalla alueella poikkeuksellisen rehevää eikä vastaavanlaista rehevyyttä löydy
muualta Pohjanlahden rannikolta. Alue kuuluu Perä-Pohjolan liuskealueeseen, jolla
esiintyy emäksisiä ja karbonaattisia kivilajeja. 
Lapin kolmion alueella on viljavia mustikkatyypin kuusikoita. Reheväkasvuiset met-
sät ovatkin tällä osa-alueella pääasiassa koivu- ja kuusivaltaisia.
Suunnittelualueella esiintyy useitakin luonnontilaisia lähteitä, joiden sijainti on mer-
kitty kasvillisuuskartalle. Varejoen pohjoispuolella, Löylyvaaran etelärinteellä on
kaksi lähdettä, joiden vaikutus näkyy ympäröivässä kasvillisuudessa. Samoin Tör-
mävaaran pohjoispuolella, kivikautisen asuinpaikan läheisyydessä on useita lähtei-
tä, joista laskee lähdepurot rinteen alaosissa oleville soille. Lähteiden välittömät lä-
hiympäristöt ovat metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Jos lähde on luonnon-
tilainen, ei sitä saa muuttaa niin, että sen säilyminen luonnontilaisena estyy. (VesiL
muut). 
Törmävaaran laella on suuria louhikkoisia kivikkoalueita nk. pirunpeltoa. Tämän-
kaltaiset alueet ovat Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
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1. Laaksoarho, Moehringia lateriflora. 
Kolmostenperä, urheilukentän  SW-puolella (-
91).

2. Perämerenmaruna, Artemisia campestris ssp.
bottnica.
Lapinniemi, tasoylikäytävän E-puolella, n. 7
metriä raiteesta (-92).

3. Tesmayrtti, Adoxa moschatellina.
Kaisajokeen laskevan Kuusenojan varsi, n. 30
metriä tiestä ojan E-puolella (-91)
Lettotähtimö, Stellaria crassifolia.
Lapinniemi, Kuusikon tien varsi, Kuusenojan-
korpi (-91).
Pohjannnokkonen, Urtica dioica ssp. Sondenii.
Lapinniemi, Kaisajoki, kuusenojan heinäkorpi
n. 50 metriä ylävirtaan (-91)
Vienansara, Carex atherodes.
Lapinniemi, Kuusikon tie, mättäinen puron tul-
vauoma, Kuusenojan korpi (-78, -91)

4. Siperianvehnä, Elymus fibrosus.
Ylipaakkola, Kirkkosuvanto, Ruona (-91).

5. Neidonkenkä, Calypso bulbosa
Törmävaaralle menevän tien S-puolella, leh-
tomaista kangasta (-86).

6. Neidonkenkä, Calypso bulbosa.

Törmävaaralle menevän tien N-puolella, < 0,5 km
ennen mastoa. 

7. Koiranheisi, Viburnum opulus
Lapinniemi, Varejoki, Löylyvaara SW rinne (91).

8. Lehtomatara, Galium triflorum.
Lapinniemi, Varejoki, Löylykumpu, Siltalasta poh-
joiseen, rehevä korpi (-91)

9. Pohjannokkonen, Urtica dioica ssp. Sondenii.
Lapinniemi, Varejoen ranta Siltalasta 200 m ylä-
virtaan (-91)

10. Kalkkimaarankämmekkä, Dactylorhiza fuchsii.
Lapinniemi, Varejoki, hiekkakuopan luona (-91).

11. Laaksoarho, Moehringia lateriflora. 
Rötkösenperä, Pitkälammen koillispäässä (-91).

12. Pohjannoidanlukko, Botrychium boreale.
Korpela, Kuusiniemi, Pitkälammen eteläpuolella,
lammen itäpäässä. 

13. Siperianvehnä, Elymus fibrosus.
Lapinniemi, Vuolukan talon lounaispuolella (-78).

14. Stellaria fennica x graminea.
Lapinniemi, Alaruikan talon länsipuolella sekä ui-
marannan eteläreunan ojassa (-91).

15. Tataarikohokki, Silene tatarica.
Lapinkylä, kotiteollisuuskoulu (-91).

1.4  Eläimistö
Runsaimmat pesimälajit jokivarsien metsissä ovat: pajulintu, peippo, räkättirastas, punakyl-
kirastas, metsäkirvinen, viherpeippo, harmaasieppo, lehtokerttu ja laulurastas. Kemijoen
saaret ovat tormäpääskyn parhaat luonnontilaiset pesimäpaikat Kemin-Tornion alueella.
Pajulintu on keskustaajamien yleisin laji. Viljelysalueet ovat tärkeitä linnuille sekä pesi-
mäympäristönä että muuttoaikoina. Lintujen suosimia peltoaukeita Tervolassa ovat Kanto-
lanrannan niityt sekä Palonperän ja Lapinjängän pellot. Huomion arvoista on isokuovin
poikkeuksellinen runsaus Tervolassa.
Vuoden 1995 kalastustiedustelun mukaan yleisin kalastusmuoto alueella on vetokalastus.
Yleisimmät saaliskalat ovat kirjolohi ja hauki, jotka muodostavat noin puolet kokonaissaa-
lismäärästä. Muita saaliskaloja ovat ahven, taimen ja särkikalat. Lisäksi alueelta on vuonna
1995 saatu noin 9500 rapua ja pieniä rapuja olisi päästetty takaisin kasvamaan peräti 73
000. Tämän perusteella alueella on vahva rapukanta. Ravun tärkein elinympäristö on Röt-
kösensaaren ympäristö. 
Hirvikanta on erittäin runsas rehevän kasvillisuuden ansiosta. Joen itäpuolella kanta on
runsaampi kuin länsipuolella. Rannassa hirvet eivät juurikaan liiku vaan taempana kor-
pisoilla. Joen leveydestä ja syvyydestä huolimatta hirvi voi uida sen yli ja talvella jääkansi
on helppo ylittää.

Muinainen rantaviiva Tervolan
kohdalla 4000-5600 vuotta
sitten, kun kivikauden asutus
syntyi Törmävaaraan ja Os-
saukselle. Vihreä alue oli ve-
sialuetta ja paikalla on ollut
suojainen merenlahti, jota
Paakkolan kumpuvaarat, sil-
loiset saaret, ovat suojanneet
avomeren tuulilta.
Asutuspaikat ovat hiekkaisia,
lämpimiä rinteitä pohjavesi-
alueen lähteiden äärellä. Il-
masto on ollut nykyistä läm-
pimämpi.



1.5  Osa-alueen muinaismuistokohteet

Tervolan kunnan alueella on poikkeuksellisen paljon kiinteitä muinaisjäännöksiä, lä-
hes sata kohdetta, joista kivikautisia asuinpaikkoja noin 90 kpl, 2 kpl röykkiöitä,
pyyntikuoppia ja maakuoppia sekä 3 kpl liuskelouhoksia. Määrästä noin puolet si-
joittuu suunnittelualueelle. Tervolan kohteet sijoittuvat muinaisen merenrannan
tuntumaan. Maannousun vuoksi noin 3000 eKr. ajoittuvat löydöt ovat nykyisin noin
60 m merenpinnan yläpuolella. Kaava alueella merkittävimmät esiintymäalueet ovat
Ossauskosken ympäristö ja Törmävaara. 

TÖRMÄVAARA, 17 kohdetta
Kaikilla rinteillä esiintyy oletettavasti muinaisjäännöksiä. Kivikautisia asuinkuoppia noin 300
kpl, liusketyökaluja kuten keihäänkärki, tuura, kirveitä, taltta, hioinkiviä, liuskeita, kvartsia,
meripihkaa, kampakeramiikkaa, tikari, kiviesineitä ja palanutta luuta.
- Kohteet  26,28,30,40,41,42(=24), 44:1/49, 44:2/56, 45-48, 50-53, 92

Törmävaaran muinais-
muistoalueella on säilynyt
noin 300 asumuspohjaa.
Kotamaisia asumuksia on
tehty kivikauden lopulla
noin 3500-2000 eKr.
rannanmyötäisinä ryhmi-
nä. Ylhäällä länsiosa ja
alla itäpää.
Piirtänyt  arkeologi
Hannu Kotivuori
7

-
Kivikautisen asumuksen päällys
rakennetta maakunta-arkeologi
Hannu Kotivuoren piirustuksen
mukaan.
Lähde: Lapin kulttuuriympäris-
töohjelma, Lapin Ympäristökes-
kus 1997



1.6  Kulttuuriympäristöt ja perinnemaisemat

Suunnittelualueella on useita edustavia perinnemaisemakohteita. Kaikkien perin-
nemaisemien yhteinen piirre on, että ne vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa. Hoi-
don päätyttyä ne muuttuvat vähitellen ympäröivän luonnon kaltaisiksi. Tervolan kir-
konkylällä sijaitseva Kaissaari on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema.
Kulttuuriympäristöä leimaa pohjoinen sijainti, ilmasto- ja elinkeinotekijät. Historialli-
sella ajalla ensimmäisinä Tervolaa asuttivat lappalaiset, jotka elinkeinojensa sitomi-
na eivät muodostaneet pysyviä asuinpaikkoja. Maatalouden lisääntyessä alkoi Ter-
volaan muodostua nauhajokivarsikyliä. Väestön kasvaessa ja elinkeinojen moni-
puolistuessa kirkon ympärille,  Lapinniemeen,  muodostui kirkonkylä.
Tyypillistä tervolalaista kulttuurimaisemaa on laajat jokivarsipellot ja rakennukset jo-
ko yksittäisinä pihapiireinä tai kylinä niiden keskellä. Tulvien takia taloja ei  raken-
nettu rantatöyräälle. Maatalous on muodostanut  aina näihin päiviin saakka tär-
keimmän kulttuurimaisemaa muovaavan tekijän.
Alueen vanha rakennuskanta on luetteloitu ja Tervola-Varejoella on 33 kohdetta.
Kohteista lähes kaikki ovat maakunnallisesti merkittäviä. Valtakunnallisesti merkittä-
viä kohteita ovat vanha puukirkko vuodelta 1689 ja uudempi vuonna 1865 valmistu-
nut kirkko.

1.7  Kyläkuva-a

Kyläkuvan omina
reitit, reunat, näk
Keskustassa Pa
ympäristöä, jossa
rejokivarren asutu
Kylätiemäisiä jak
Hastinkankaalle, 
set. Keskustan m
solmukohta on  k
Näkymistä tärkei
merkitystä kaikki
ovat merkittävimm
Keskustassa por
päässä Osuuska
ristöönsä muodo
patorakennelmat
esteen, missä es

Tervolan Uusi
ja Vanha kirkko.
8

nalyysi

isuuksia on arvioitu Lynchin elementien a
ymät, maamerkit, solmukohdat, portit ja mu
lonperällä on perinteisesti muodostunutta,
 on raittimainen tieosuus, mutta rakennuk
s on koko matkaltaan maakunnallisesti arv
soja valtatiellä on Kantolanrannassa ja k
Liikenteellisesti tärkeitä solmukohtia ovat k
aamerkki on kirkko ympäristöineen. Varejo
oulun ja kirkon ympäristössä paikalla, missä
mmät ovat sellaisia, jotka avautuvat yleisilt
en kuntalaisten elinympäristön laatuun. Ke

ät,  samoin niemistä avautuvat jokinäkymä
tin muodostavat  Lain talo ja kuusikuja P
upan jälkeen alkava raittimainen asutus. Mu
stavat tällä alueella rautatie, eritasoristey
. Kaisajoella rautatie muodostaa maisema
tevaikutusta lisää radan ylittävä pengertie. 
vulla, joita ovat: alueet,
urit. 
 paikallisesti arvokasta
set ovat uudempia. Va-
okasta ympäristöä. 
eskustassa Kaisajoelta
aikki pääteiden risteyk-
ella kulttuuriympäristön
 tie ylittää Varejoen. 

ä teiltä ja niillä on siten
skustassa siltanäkymät
t. 
alonperällä ja pohjois-
urimaisia esteitä ympä-
kset ja voimalaitoksen
llisen ja toiminnallisen
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1.8    Rantatyypit: rannan korkeus, rantavyöhyke / ranta-alue

Moreenirannat ovat yleensä loivaluiskaisia tai matalia ja vesirajastaan kivisiä. Joki-
vesi on kuluttanut moreenirannat varsin pysyvään tilaan, eikä niissä esiinny
eroosiota tai sortumia. Jokirantojen kokonaiskuvassa joen itäpuolen ranta on yleis-
ilmeeltään jyrkempi, korkeatörmäisempi ja hieman sortumalle ja eroosiolle alttiimpi
kuin matalampi ja loivempi länsipuoli.
Jyrkkiä rantatörmiä on koko alueella molemmin puolin jokea. Törmän korkeus on
tasaisesti noin 4-5 metriä koko alueella, myös Rötkösensaaressa. Loivempaa ja
matalaa rantaa on ainoastaan länsirannalla sillasta etelään Kaisajoen suulla.
Aaltoeroosiolle herkimmät rannat ovat vallitsevalle eteläiselle tuulelle alttiit, pitkän
tuulen pyyhkäisymatkan; siis tuulensuuntaisen aukean vesipinnan takana sijaitsevat
rannat, kuten Paakonniemi länsirannalla, kyläkeskustan pohjoispään kohdalla.
Kemijoen merkittävimmät saaret jäävät lähes kauttaaltaan tulvavesien peittämäksi.
Kaissaari on tasainen ja matalarantainen, silttisen maaperänsä vuoksi eroosioherk-
kä, mutta saaren ylävirranpuoleista kärkeä lukuunottamatta rannoiltaan jossain
määrin puukasvuston sitoma. Rötkösensaari on pääosin moreenia, ja rannoiltaan
kohtuullisen eroosiokestävää lukuunottamatta virran syövyttämää, maaperältään
hienorakeisempaa Vennanmukkaa. Sielutinsaaresta löytyy sorainen ja kovarantai-
nen ylävirranpuoleinen kärki.
Rannan muodon, voimakkaan virran ja sortumavaaran takia sen käyttö on hankalaa
ja keskittyy rakennettuihin uima- ja venevalkamiin, talokohtaisia venelaitureita ei ui-
ton loputtuakaan juuri ole rakennettu. Rantavyöhyke kattaa törmän ja sen päällä
olevan kapean puustovyöhykkeen. Ranta-alue on rajattu yleensä vanhoihin ranta-
teihin. Asemakaavoitetun alueen osalta ei ole määritetty ranta-alueen rakentamista.
Uimaranta Paakonrannassa
10



”Rantavyöhyke tarkoittaa sellaista rannan osaa, jolle sijoittuvalla rakentamisella on
välittömiä vaikutuksia vesistöön sekä rantaluontoon ja maisemaan. Rantavyöhykkeen
leveyteen vaikuttaa alueen kasvillisuus, maisema, maasto ja muut luonnonolosuh-
teet. Käytännössä rantavyöhykkeen leveydeksi on yleensä arvioitu noin 100 metriä”.
Koivun osa-alueella luonnollista rantaviivaa ja rantavyöhykettä ei ole joen patoami-
sesta ja vedenpinnan päivittäisestä korkeusvaihtelusta johtuen. Jyrkissä törmissä
rantavyöhyke kattaa törmän ja sen ylätasanteen 20-50 m leveästi, mikä alue on
useimmiten rakentamiseen soveltumaton. Loivilla viljelysrannoilla rantavyöhyke voi
ulottua kasvillisuuden osalta 20-30 metrin päähän mutta maiseman osalta vähintään
200 m päähän rannasta. Rantavyöhykettä ei ole osoitettu em. syistä kaavassa vaan
mitoituksen pohjaksi on rajattu ranta-alue.
”Ranta-alue on vyöhykettä leveämpi rannan osa, jolla rannassa oleva tai rantaan tu-
keutuva loma-asutus vaatii järjestämistä. Ranta-alue ulottuu rantaviivasta sisämaa-
han päin niin pitkälle kuin asutus vaikuttaa vesistöön. Ranta-alueen leveys on usein
arvioitu noin 200 metriksi, mutta maisemasta ja muista olosuhteista riippuen se voi
olla leveämpikin.”
Ranta-alue on  rajattu kantatilamitoituksen perusteeksi ja sen leveys vaihtelee 50-
300 metriin ja noudattelee useimmiten vanhan rantatien linjausta.

T
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1.9   Liikennemuodot, saavutettavuus, haitat, esteet, rajoitteet

ervolan kunta sijoittuu rautatien ja valtatie Eurooppa-4 varrelle ja on logistisesti
dullisella paikalla. Lähimpään satamaan, Kemin  Ajokseen on matkaa noin 60 km.
untakeskus sen sijaan sijoittuu joen itäpuolelle, mihin johtaa Kemijoen ylittävä silta.
isteyspaikka valtatieltä kohti keskustaa sijaitsee Hastinkankaalla, missä on teolli-
uusaluetta.  Tieympäristö on vaatimaton eikä näytä kunnan keskustaajaman pää-
isteykseltä. Kuntakeskus sijoittuukin liikenteellisesti takaperoisesti valtatiehen ja
autatiehen nähden mutta luontevasti Kemijoen itäpuolen paikallistieverkostoon. Pit-
ällä tähtäyksellä matkustajien ja tavarakuljetusten yhteys rautatieasemalle on ehkä
ärkeämpää kuin valtatielle, riippuen polttoaineiden hintakehityksestä. Keskusta-
aisajoen valtatien ja rautatieaseman liikennejärjestelyjen kehittäminen onkin kes-
eistä koko kunnan näkyvyyden ja kilpailukyvyn kannalta.

Kaissaaren sortuvaa rantaa



12

Hyvät liikenneyhteydet aiheuttavat myös haittoja ympäristöön, mistä merkittävimpiä
ovat liikennemelu ja tärinä sekä risteävän liikenteen rajoitteet. Joen suuntaiset pää-
liikenneväylät estävät suoran kulun rantaan ja edellyttävät uusia, rinnakkaisia ranta-
teitä mm. Paakonniemen ja Romsinperän alueille rantaan pääsyn turvaamiseksi.
Hastinkankaan asuntoalue sijoittuu melualueelle, johon nykyisten määräysten mu-
kaan ei tulisi sijoittaa asutusta. Alueen aitaaminen meluaidoin rumentaisi maisemaa
ja loisi keskustaan johtavasta risteyksestä entistä torjuvamman. Alue olisikin sopi-
vampi pienteollisuuskäyttöön kuin asumiseen.

Lapinniemi ja Rötkösenperä sijaitsevat Taivalkosken padotusaltaan yläpäähän, mis-
sä vedenkorkeuden vaihtelu on suurta, varsinkin Rötkösensaaren kohdalla, riippuen
virtaamien sännöstelystä. Tulva leviää alavilla rannoilla laajalle varsinkin Kaisajoella
ja Varejoella, missä on Kotalampien tulvauoma. Tulva peittää laajat alueet myös Sii-
volanperällä, Kaissaaressa ja Kaisajoen suulla sekä Paakonrannassa ja –niemessä.
Rötkösensaaren alava keskiosa ja eteläkärki peittyy kevättulvaan, samoin Korpelan-
Rötkösenperän rannat yli 100 m leveälti.
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2. TAVOITTEET

Asukkaiden tavoitteita on kerätty kyläsuunnitelmasta 1998 ja osayleiskaavakyselystä
2000.  Muut yleiset tavoitteet on kirjattu erilliseen tavoite- ja mitoitusraporttiin.
Joenvarsimaisemat mainitaan miellyttäviksi koko osa-alueella. Rantojen käyttö tulee
suunnitella ekologisesti ja viljelyn ja karjanhoidon vaikutukset joen veden laatuun
poistaa. Lapinniemessä asukkaat pitävät vanhasta asutuksesta ja kylätiestä. Rap-
peutunut asemarakennus antaa kuitenkin ikävän kuvan Tervolasta. Korpelassa ja
Palonperällä viehättää asuinympäristön rauhallisuus, mutta Kaisajoella sitä kaiva-
taan. Kaisajoella viihtyisyyttä tuo luonto ja kylän siisteys. Kauneimmiksi paikoiksi
mainitaan Kemijokivarsi ja kirkon ranta Lapinniemessä sekä näkymät sillalta jokea
pitkin. Paikoista nimettiin myös Matti Lampelan lapsuuskoti Kaisajoella. Tervolan
keskipiste ja maamerkki on vastaajien mielestä kirkko tai silta. Myös Arinan piha,
nuorisoseura, Kultakurki, virastotalo ja kylän raitti mainitaan. Maamerkiksi hahmottuu
maisemassa Lapinniemi ja saaret. Kaisajoella keskipiste löytyy koululta.

Asuinrakentaminen: Viemäröinnit kuntoon. Palonperällä hajuhaittoja.
”Maiseman kannalta tärkeitä ovat vanhat talot ja niiden säilyttäminen.”
Rakentamista ei tule sijoittaa liian näkyvälle paikalle rannassa. Rakentaminen tulee
lisäksi sopeuttaa ympäristöönsä. Jo olevat rakennuspaikat tulisi hyödyntää ja kaikille
ei kuitenkaan riitä rantatontteja. Korpelassa rannan kaikki toiminnot tulee suunnitella
kokonaisuutena. Lapinniemessä tonttien tulisi olla suuria ja talojen yksilöllisiä. Uudis-
rakentamiseen sopii suuri tontti yksityisyyden säilyttämiseksi (tilaa kasvimaalle, har-
rastuksille ja elinkeinolle). Tontti kauniilla ja suojaisella etelärinteellä tai joen rannas-
sa. Rauhallinen maaseutuympäristö, jonka pelloille ei rakenneta eikä ihan lähelle jo-
entörmää. Asunto on palvelujen vieressä tai ainakin kohtuullisen matkan päässä
niistä.
Työpaikat:  Maa- ja metsätalous ja luonnon raaka-aineiden (puun, kiven, metallin)
jatkojalostus ovat Tervolan elinkeinoja. Lisäksi voi harjoittaa maatila- ym. matkailua,
puutarhan hoitoa, mehiläisten hoitoa, pienyritystoimintaa ja yksityistä palvelutoimin-
taa. Hyvä myös etätyöpaikkana.
”Teollisuusalue ei kuulu keskelle asutusta.”
Palvelut: Lapinniemen palveluita pidetään hyvinä. Erikoisliikkeitä toivotaan (posti,
nuorisotilat, Alko, kenkäkauppa, vaatekauppa).
Virkistys: Ranta-alueita halutaan pitää myös rakentamattomina ja luonnontilassa,
mutta niitä tulisi siistiä ja kunnostaa (roskat uuteen voimalaan) sekä kulkumahdolli-
suuksia parantaa. Sortuma-alttiita rantoja tulisi tukea. Virkistyspalvelut koetaan
muuten hyviksi, mutta uimahalli puuttuu. Uudet uimarannat tulisi sijoittaa niin, ettei
häiritä asumista ja jään ja aallokon vaikutukset tulee huomioida. Rantabulevardia
voisi alkaa suunnitella. Palonperältä puuttuu kyläläisten yhteinen oleskelupaikka. Ui-
marannan paikkoja on sillankorva länsipuolella ja kotiteollisuuskoulun/virastotalon
ranta Jurvanojan suussa.
Liikenne: Kaava-alueen ojissa seisoo vesi ja aiheuttaa vaaratilanteita lapsille. Yli-
paakkolantielle öljysora. Palonperällä nopeusrajoitusta pitäisi nostaa 40:stä 50:een
km/h. Julkinen liikenne on puutteellista.
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1997 tehdyn kyläsuunnitelman, TERVOLAN KYLÄT VUOSITUHANNEN VAIHTUES-
SA,  asukaskyselyssä  Varejokiset toivoivat seuraavia toimenpiteitä:
Väestö, ympäristö, asuminen: vanhuksille asuntoja, koulu tulee säilyttää kylällä, alu-
eelle saatava uusia asukkaita, Törmävaaran soranottoalueen maisemointi, siistittävä
vanhat navetat ja käyttämättömät pellot.
Elinkeinot, toimeentulo: asennekasvatusta siihen että valmista ei aina saa vaan pitää
tehdä itse, monipalveluyrittäjiä.
Palvelut: Kauppapalvelut, kioski, polttoaineen myynti, kahvila, kirjastoauto, perhepäi-
vähoitaja, viikonloppuisin asiointivuoroja, Kylätyöntekijä, hieroja, kampaaja, kansan-
parantaja, paperin ja rautaromun keräyspiste.
Vapaa-aika ja harrastustoiminta sekä viihtyisyys: seurakunnan uima-allas Törmävaa-
rassa hyötykäyttöön. Kylätoimintaan lisää tiedotusta, aktiivisuutta ja vaihtuvuutta, me-
henkeä vahvemmaksi, nuoret mukaan: urheilutoimintaa, kilpailuja ja kesätapahtumia.
Lisää kansalaisopiston piirejä, liikuntakerho ja kuntosali. Monipuolistetaan kulttuuri-
tarjontaa.
Tiet ja liikenne: Kätkävaarantien päällystys välillä Resujef-Pehkonen, sivuteiden kor-
jaus, kevyen liikenteen väylä koulun läheisyyteen, enemmän linja-autovuoroja kesäi-
sin.
Potentiaalinen kohde  Törmävaara

Korpelan kyläkyselyn yhteenveto tarvittavista toimenpiteistä
Väestö, ympäristö, asuminen: asuntoja lapsiperheille, maalaismaisema säilytettävä,
rantarakentaminen pidettävä kurissa, rantoja raivattava, jätteiden lajittelu ja kierrätys-
piste
Elinkeinot, toimeentulo: marjojen ja kasvien viljely ja yhteismarkkinointi, pienten töi-
den ja palveluiden vaihto kylällä
Palvelut: lisää linja-autovuoroja, kotipalvelua, ruoka- ja siivouspalvelua lisättävä
Vapaa-aika ja harrastustoiminta: lentopallokenttä, hiihtolatu, pyöräretki, koulu säily-
tettävä kylätalona, yhteinen ulkoilupäivä, retkiä, pilkkikilpailut, kansalaisopiston piirejä
enemmän, liikuntakerho lapsille ja tiloja nuorille
Tiet ja liikenne: kevyen liikenteen väylä tielle 926
Viihtyisyys: vanhat ränsistyneet rakennukset purettava, uimaranta, enemmän toi-
mintaa muiden kylien kanssa, elokuvia koululla
Potentiaalinen kohde koulu

Tervolan rautatieasema
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3.  MITOITUS
3.1 Mitoitusperusteet ja lähtötilanne

Ranta-alue on määritetty ensisijaisesti maisemallisiin ja toiminnallisiin seikkoihin pe-
rustuen. Lisäksi rajausta on yksinkertaistettu niin, että useimmin se rajautuu vanhaan
rantamaantiehen. Tältä alueelta on tehty kantatilaselvitys. Mitoitus- ja osa-
aluejakokartta on selostuksen liitteenä olevan kantatilalaskelman yhteydessä.
Rantaviivan pituus on laskettu ja muunnettu Etelä-Savon seutukaavaliiton 1981
ohjeen mukaan. Pääuoman varressa rantaviiva on siirretty 50 m sisämaahan ja pi-
tuus laskettu siitä, jotta kaikki rakennusoikeus ei joutuisi Kemijokiyhtiön omistamille
rannoille. Sivujoista on laskettu molemmat rannat täysimittaisina mutta rakentamisen
määrää on rajoitettu alhaisella mitoitusluvulla.
Suunnittelualueen pintaa-ala on noin 54,93 km2 ja jokirantaa alueella on 33,6 km.
Koko Tervola-Varejoki osa-alueella asemakaavan ulkopuolella on olemassa olevia
asuntoja 170 kpl ja loma-asuntoja 43 kpl. Näistä Korpelaan (+Rötkösensaareen)
sijoittuu 48 asuntoa ja 8 loma-asuntoa, Varejoelle 33 asuntoa ja 4 loma-asuntoa ja
Kemijoelle 89 asuntoa ja 21 loma-asuntoa.

KANTATILAMITOITETTAVAN RANTA-ALUEEN NYKYTILANNE

Mitoitusalue as/l-as ranta- nyk. rak.tiheys
Yht. viivaa m as,l-as/km

Varejoki 28 12 180 4,3
Romsinperä 16 5600 3
Rötkösensaari 3 4350 2
Korpela 37 3880 10
Paakonniemi 4 1643 2,5

Kaisajoki 15 3850 4
Siivolanperä 17 2040 8

120 33 643 2,8

3.2 Uudisrakentamisen mitoitukseen vaikuttavat seikat

Valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä on kirkon ympäristö. Valtakunnalli-
sesti merkittävää kulttuuriympäristöä ja maisema-aluetta on Törmävaara ja jokivarsi
Rötkösensaaresta Peuraan ja Mattiseen. Varejokivarsi ja Keskusta-Kaisajoki on ra-
jattu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristö- ja maisema-alueeksi. Alueiden
maisemalliset ja ympäristölliset ominaispiirteet halutaan säilyttää. Näille arvokkaim-
mille alueille on osoitettu rakennuspaikkoja ainoastaan maisemallisesti ja kulttuu-
riympäristöllisesti sopiville paikoille. Erityisesti arvokkaimmille peltoalueille ei osoiteta
uusia rakennuspaikkoja. 

Huom !

Liitteenä olevassa
kantatilaluettelossa
rantaviiva on lyhempi,
koska kantatilataulu-
kosta on poistettu
Kemijokiyhtiön ja yh-
teisöjen tilat.
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Yleiskaavaan merkityt tulva-alueet on rajattu Kemijokiyhtiön toimittamien tulvatieto-
jen perusteella. Näille alueille ei osoiteta rakentamista. Melualueet on rajattu likimää-
räisesti 100 metriä rautatien sekä 120-90 metriä 4-tien molemmin puolin ja 30-50
metriä muiden seudullisten ja paikallisten pääväylien molemmin puolin. Melualueelle
ei sijoiteta uusia asuinrakennuspaikkoja.
Yleiskaavaan on rajattu Kaisajoen asemakaavoitettava alue, ja Paakonniemi-
Kaissaaren  suunnittelusuositus ( maisemanhoitosuunnitelma)  joilla tulisi pyrkiä ke-
hittämään alueen virkistyspalveluita ja matkailullista vetovoimaa. Valtakunnallinen
pyöräilyreitistö muodostaa jokivarren viheryhteysverkoston rungon. 

3.3  Luonnosvaiheen mitoitusperiaatteet
Luonnosvaiheessa oli esillä kolme erilaista rantarakentamisen mitoitusta. Kantatila-
vuoden 1959 mukainen mitoitus ja nykytilanteen mukainen mitoitus sekä laskennalli-
sesti, ilman karttaesitystä vuoden 1970 kantatilamitoitus. Perusratkaisu liikenne-, eri-
tyis-, virkistys-, maatalous- ja kyläalueiden osalta oli sama kaikissa malleissa. Mitoi-
tusluku oli eri kantatilavuosilla sama, lukuunottamatta ve1, missä mitoitusluvut olivat
korkeammat. Vaihtoehdoilla haluttiin selvittää, mikä vaikutus kantatilavuodella on ko-
konaismitoitukseen 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 ker-
toimia 2,5 ja 3,5. Näillä laskentaperiaatteilla päädyttiin seuraaviin lukuihin:

VE1 VE2 VE3 VE4 nyky
1958 1958 2000 1970 tila

Tervola-Varejoki 88 30 50 40 120

3.3 Yleiskaavaehdotus I joulu-tammikuu 2000-2001

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen päätettiin soveltaa kantatilaperiaatetta arvok-
kailla kyläalueilla joustavammin, sillä tällaisella suunnittelualueella muut arvot ovat
tärkeämpiä kuin maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Kantatilamitoitusta kuitenkin
käytettiin pohjana ehdotusta laadittaessa. Luonnosvaihtoehdoista kävi ilmi, että kan-
tatilavuodella ei ollut ratkaisevaa merkitystä sille, kuka sai rakennuspaikan, vaan
kunkin tilan rakennuspaikkojen kokonaismäärä oli toisessa mallissa isompi kuin toi-
sessa. Tästä tultiin johtopäätökseen, että kantatilan perusteella tasapuolisuus toimii
kaikissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehto 3 eli nykyisen maanomistuksen mukaan laskettu
rakennusoikeus vastasi parhaiten ohjausryhmän asettamia tavoitteita ja oli myös koh-
tuullisesti sovellettavissa saatuun asukaspalautteeseen. Niinpä ehdotuksen perus-
taksi valittiin vaihtoehto 3 rantarakentamisen mitoituksessa. Sen lisäksi noudatettiin
tarve- ja kohtuullisuusharkintaa yksittäistapauksissa sekä väljempää aluerajausta
kyläalueilla. Kyläalueilla noin kolmasosa uusista rakennuspaikoista sijoittui ranta-
alueelle, muut taemmaksi. 
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Kemijoen länsiranta Varejokisuulta Paakonniemeen: Rakennuspaikkoja on osoitettu yleis-
kaavaan rantavyöhykkeelle tehdyn kantatilaselvityksen mukainen määrä. Kantatilaselvityk-
sen laskentaperusteena on ollut vuoden 1959 tilanne ja 7 loma-asuntoa rantaviivakilometrille.
Varejoen suisto: Kantatilaselvityksen laskentaperusteena on ollut 2,5 loma-asuntoa rantavii-
vakilometrille (jokisuulla 2 loma-asuntoa rantaviivakilometrille).
Varejoen kylä. Kantatilaselvitys on väistyvä mitoitusperiaate. Mitoituksen enimmäismääräksi
on laskettu maksimissaan 2 loma-asuntoa rantaviivakilometrille. 
Vaihtoehto 1 mukainen koemitoitus oli huomattavasti liian iso Varejoen maakunnallisesti ar-
vokkaaseen maisemaan. Ehdotuksen laadinnan pohjaksi on sovellettu vaihtoehdon 3 mu-
kaista mitoitusta. Rakennuspaikkoja on osoitettu Varejokivarren maisemaan parhaiten so-
veltuville paikoille.
Kaissaaren ympäristön maisemanhoitoalue: Alue on yleiskaavaehdotuksessa rajattu suun-
nittelutarvealueeksi, jolla olevaa arvokasta maisemakuvaa tulee ylläpitää. Alueelle kohdistuu
paljon virkistys- ja matkailupalveluiden kehittämistarpeita, jonka johdosta tulee laatia yksityis-
kohtaiset maisemanhoito-ohjeet. Alueelle ei ole osoitettu yksittäisiä rakennuspaikkoja. Ra-
kennuspaikat ratkaistaan yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla esim. asemakaavassa.
Asemakaavoitettava alue Paakonniemestä Siivolanperälle: Alue on yleiskaavassa rajattu
suunnittelutarvealueeksi, jolle tulee laatia asemakaava tulevaa maankäyttöä varten. Yksittäi-
siä rakennuspaikkoja ei merkitä yleiskaavaan, vaan ne ratkaistaan yksityiskohtaisemmalla
suunnittelulla.
Siivolanperän eteläpuoli: Kantatilaselvitys on väistyvä mitoitusperiaate. Rakennuspaikkoja on
osoitettu Kemijokivarren maisemaan parhaiten soveltuville paikoille. Mitoituksen enimmäis-
määräksi on laskettu maksimissaan 5 l-as/ rantaviivakilometri.
Kaisajoki Pohjoisranta nelostiestä länteen ja eteläranta rautatiestä länteen: Kantatilaselvityk-
sen laskentaperusteena on 2,5 loma-asuntoa rantaviivakilometrille.
Korpela: Kantatilaselvitys on väistyvä mitoitusperiaate. Rakennuspaikkoja on osoitettu Ke-
mijokivarren maisemaan parhaiten soveltuville paikoille. Mitoituksen enimmäismääräksi las-
kettu maksimissaan 5 loma-asuntoa rantaviivakilometrille.
Alue on Kemijokivarren valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Keskustaajama: Alueilla on voimassa oleva asemakaava. Uudet rakennuspaikat osoitetaan
yksityiskohtaisella suunnittelulla.
Kirkonkylän ympäristön asemakaavoitettava alue: Alue on yleiskaavassa rajattu suunnittelu-
tarvealueeksi, jolle tulee laatia asemakaava tulevaa maankäyttöä varten.

Osa-alue asuntoja loma-as matk. palv. muut palvelut nyky
AT-alueilla RA RM PL, Y, T,  AM/ME tila

Kemijoki 11 15 2 3 – 5 – 3 – 10/1
Varejoki 2 5 2 1 – 1 – 0 – 5/0
Kaisajoki 2 7 2 2 – 0 – 2 – 3/0 120

15 27 6 6    6    5    18/1
 
Tällä yleiskaavalla osoitettu rakentamismäärä on suhteellinen alhainen, koska suuri osa alu-
eesta on asemakaavoitettu tai tullaan suunnittelemaan asemakaavalla.

3.4 Yleiskaavaehdotus II, kesäkuu 2002

Ympäristökeskuksen lausunnon perusteella rakentamisen tulee perustua kaikkialla
kantatilamitoitukseen, mieluummin vuoden 1970 tai –59 mukaan, ei nykytilanteeseen
perustuen, sillä se ei takaisi tasapuolista kohtelua. Niinpä kullekin osa-alueelle laadit-
tiin tarkistuslaskelma vuoden 1970 maanomistustilanteeseen perustuen. 
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Mitoitus perustuu kaavan lähtöselvitysaineistoon: kulttuuriympäristön, luonnon ja
rantojen laatuun. Rakentamista on haluttu ohjata oleviin kyliin ja vähemmän vielä ra-
kentamattomina säilyneille rannoille. Lisäksi mitoitus myötäilee ohjausryhmän aset-
tamaa rakennuspaikkatavoitetta 200-300 uudesta rakennuspaikasta.
Omarantaisia loma-asuntoja, joissa loivahko ranta on kohtuullisesti käytettävissä on
Siivolanperällä ja Rötkösenperällä sekä sivujokien varrella. Muilla alueilla rakentami-
nen sijoittuu 6-10m korkean ja jyrkän rantatörmän päälle. Rannan vyörymäalttius puol-
taa matalampaa mitoitusta mm. Rötkösensaaressa ja Paakonniemessä. Keskeiset ky-
läalueet Korpelassa ja Rötkösenperällä sekä Siivolanperällä ovat maisemallisesti ar-
vokasta aluetta, mikä rajoittaa rakentamismahdollisuuksia avoimille rantapelloille.
Siksi kyläalueiden mitoitusluku mukailee olevan rakennuskannan määrää.

Keskeisellä ja arvokkaalla kyläalueella Korpelassa, Paakonniemessä ja Siivolanpe-
rällä kerroinluku on 5. Harvaan rakennetulla rannalla Romsinperällä on korkein mi-
toitusluku 7 lay/km, johtuen paikan keskeisestä sijainnista kuntarakenteessa. Pienin
mitoituskerroin on Rötkösensaaressa 2 lay/km,  Varejoella ja Kaisajoella 3 loma-
asuntoa/rantakm. Todellinen rakennusten määrä on kuitenkin hieman suurempi, sillä
olemassa olevia asuntoja ja loma-asuntoja on enemmän kuin mitoitus sallisi.

Mitoitusalue olevia jokea/ Ehd1 Ehd2
asuntoja+ ranta-   nykyiset mitoitus- 2001 2002
loma-as viivaa m as, l-as/km kerroin uusia tontteja

Varejoen kylä 27 12 180 4,3 2 7 11
Varejokisuu 1 1 0 1

Romsinperä 16 5600 3 7 13 18
Paakonniemi 4 1643 2,5 5 5 5

Rötkösensaari 3 4350 0,2 2 0 11
Korpela 37 3880 10 5 10 3

Kaisajoki 15 3850 4 3 8 10
Siivolanperä 17 2040 8 5 5 2

120 33643 2,8 48 61

Kantatilavuoden vaihtaminen vaikutti siten, että suurimmat muutokset rakennusoike-
uksiin tulivat kyläalueilla kun Korpelan ja Siivolanperän AT-alueita supistettiin. Lisäksi
muistutusten johdosta Rötkösensaari otettiin mukaan mitoitukseen ja sinne osoitettiin
rakentamista. Muualla rakennusoikeuden saivat lähes 100%:sesti samat tilat kuin ai-
kaisemmassakin  ehdotuksessa.
Vapaata rantaviivaa laskettiin sellaisilta kohdilta, missä rakentaminen sijoittuu taem-
maksi kuin 100 m rannasta. Erikseen mainitaan yli 250 m pitkien rantajaksojen mää-
rä. Osa-alueella on vapaata rantaviivaa Kemijoella noin 7,3 km, josta yli 250 m
jaksoja 10 kpl. Varsinkin länsirannan vapaat jaksot ovat hyvin pitkiä. Korpelassa va-
paat rannat muodostuvat rantapelloista. Kaisajoella ja Varejoella sekä Rötkösen-
saaressa rannoista jää vapaaksi reilusti yli 50%. Kaissaareen ei ole laskettu ra-
kennusoikeutta tulvan ja Kemijokiyhtiön maanomistuksen vuoksi. Asemakaavoitettu
alue ei ole mukana laskelmassa.
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4. SELOSTUS
Suunnittelun yleistavoitteena on ollut rantarakentamisen mahdollistaminen ja niiden
avulla uusien asukkaiden saaminen kuntaan. Rantavyöhykkeelle rakentamista kui-
tenkin rajoittaa alueilla jo oleva runsas, vakituinen kyläasutus. Taustan kyläalueille
uutta rakentamista voidaan ohjata hieman vapaammin. Olevien kylien täydennysra-
kentaminen 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 metsäsaa-
rekkeisiin ja metsärannoille. Puolet rantaviivasta tulisi jättää rakentamisesta vapaak-
si. Eniten ja vapaammin uutta loma-asutusta voidaan sijoittaa rakentamattomien si-
vujokien varsille. Kaikkialla jätevesihuolto nousee viimeiseksi rajoittavaksi tekijäksi,
sillä kunta ei aio rakentaa keskitettyä viemäröintiä.

4.1 Kokonaisrakenne

Tervolan kuntakeskus sijoittuu kunnan keskelle ja on siten tasaisesti saavutettavissa
eri kyliltä. Rautatiehen ja valtatiehen nähden keskusta on kuitenkin ”väärällä” puolella
jokea, sillä itärannalla kulkee vain paikallistie, jota ei ole viitoitettu esim. Keminmaas-
sa Perämerentieltä. Keskusta on syntynyt Lapinniemen kirkon ympärille jo 1600-
luvun alussa. Asutus on levinnyt tasaisena nauhana tasaisesti pitkin Kemijokivartta
ajan oloon vähitellen tiivistyen. Keskustan kohta länsirannalla on kuitenkin säilynyt
rakentamattomana tulvan vuoksi. Kaisajoen kylä on syntynyt jokisuun kumpareelle.
Varejoen asutuskylä 40-50-luvuilta on rakentunut kapean sivujoen varteen ja on
edelleen hyvin elinvoimainen maatalouskylä. Hastinkankaan asutus ja teollisuus on
syntynyt 1960-luvun jälkeen kun alueelle rakennettiin valtatie.
Kuntakeskuksen ympäristössä on niin paljon erilaisia rakentamis- ja kehittämispai-
neita, että sinne on syytä laatia tarkempi maankäytön suunnitelma eli asemakaava.
Myös Kemijoella on voimalaitosrakentamisen seurauksena hoitamattomia ja uhan-
alaisia maisemia, joiden säilyminen ja kunnossapito tulee suunnitella tarkemmilla
maisemanhoitosuunnitelmilla.

4.2 Elinkeinot

Palvelut
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 ammatti-instituutin luonnonvarayksikkö Louella ja keskustassa Käsi- ja taidete-
ollisen alan yksikkö. Keskustassa on yksityisiä kauppa-, pankki- ja ravintolapal-
veluja. Kunnan erityispiirre onkin ravintolapalvelujen runsaus: keskustassa kolme
paikkaa ja valtatie-4:n varrella samoin 3 kahvila-ravintolaa huoltoasemien yhteydes-
sä. Kylien lakkautetut koulut ja vanhat nuorisoseurojen talot on osoitettu lähipalve-
luille tai yleiseen virkistyskäyttöön. Uusia paikkoja yleisille palveluille kaavassa ei
ole osoitettu, vain laajennuksia nykyisiin alueisiin. Kunta on suurin palvelutyöpaikko-
jen tarjoaja. 
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Alkutuotanto
Alueen vaaramaasto ei ole maanviljelyyn sopivaa, joten viljely on hyvin pienialaista
verrattuna muihin osa-alueisiin. Peltomaisemalla ole yhtä suurta kyläkuvallista mer-
kitystä kuin muilla osa-alueilla lukuunottamatta Korpelaa, Kaisajokisuuta ja Varejoki-
vartta. Suunnittelualueella on Varejoella 4 ja  Korpelassa 6 maatilaa. Maatalouden
säilyminen on kylien elinvoimaisuuden kannalta erityisen tärkeää, samoin ympäristön
yleisen viihtyisyyden ja maisemallisen vetovoiman kannalta. 

Jalostuselinkeinot
Jalostusteollisuudessa merkittävimmät yritykset ovat Lapp-rock Oy, Tervolan kone-
paja, Paakkola Conveyors Oy sekä Viidan ja Hastinkankaan sahalaitokset: veljekset
Vaara Oy ja Tervolan saha ja höyläämö Oy. Näille kaikille on osoitettu laajenemis-
aluetta. 
Veljekset Vaaran sahalaitos  sahaa puutavaraa. Vaaran Aihkitalot valmistaa pääasi-
assa hirsitaloja. Sahalla työskentelee keskimäärin 17 henkilöä ja talotehtaalla on noin
10 työpaikkaa.
Hastinkankaalla sijaitsevan Tervolan Saha ja höyläämö Oy:n toiminta keskittyy puu-
tavaran sahaukseen ja höyläykseen. Laitoksen toiminta on laajentunut merkittävästi
viimeisen kymmenen vuoden aikana ja sahalla työskentelee keskimäärin  25-30
henkilöä.
Tervolan konepaja harjoittaa raskaan kaluston huoltoa ja konepajateollisuutta. Yrityk-
sessä on 5-7  työpaikkaa.  
Keskustan Viian teollisuusalueelle, rautatieaseman ja valtatien väliin sekä Hastinkan-
kaalle on osoitettu laajasti uutta aluetta ympäristöhäiriötä tuottamattomalle teolli-
suudelle. Paikalla on erittäin hyvä logistinen sijainti ja yritykset toimivat näköalapai-
kalla uuden kuntaliittymän risteyksessä. Alueelle tuleekin kehittää teollisuuspuiston
tyyppinen alue, josta muodostuu kunnan ”käyntikortti.”

4.3  Liikenne ja tekninen huolto

Suurimmat liikenteelliset muutokset ova
valtatie-4:ltä kuntakeskukseen. Tien suu
valmistunee vuoteen 2004 mennessä

Hastinkankaan  teollisuusalue
0

t rautatien sähköistäminen ja uusi tieliittymä
nnittelu on käynnistymässä ja rakentaminen

. Nykyinen kulku kuntakeskukseen on niin

Viian teollisuusalue
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huomaamaton ja takaperoinen, että se haittaa keskustan ja itäpuolen palvelujen ke-
hittämistä.
Rautatien sähköistäminen ja turvallisuuden parantaminen vaatii tasoristeysten vä-
hentämistä. Pitkällä tähtäyksellä tulisi pyrkiä pääteiden osalta eritasokäytäviin, missä
se on teknisesti ja maisemallisesti mahdollista. Toiminnallisesti ja kyläkuvallisesti tär-
kein liittymän ja eritasokäytävän järjestelytarve on keskustassa rautatieaseman poh-
joispuolella. Rautatien toiminnoille tulee varata riittävästi laajenemisaluetta, sillä pit-
källä tähtäyksellä raideliikenteen asema sekä tavara- että matkustajaliikenteessä
tullee korostumaan.
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 voi-
daan järjestää maisematie-pyöräilytienä, jolloin se palvelisi molempia tarpeita ja
kustannuksissa säästetään. Tie on välttämätön joen länsipuolen pyöräilymatkailuver-
koston kehittämisessä.
Kevytliikenteen yhteystarpeita on osoitettu keskustan teollisuusalueille Viitaan ja
Hastinkankaalle uuden kuntaliittymän viereen.

Kaikki uudisrakentaminen sijoitetaan olevan vesijohtoverkoston piiriin. Uusia, yleisiä
viemärilinjoja rakennetaan vain asemakaavoitettaville alueille. Sähkö ja tietoliiken-
nekaapeleiden laajennukset tulee tehdä tiealueilla ja maisemallisesti arvokkailla alu-
eilla maahan upotettuina. Merkittäville kulttuuriympäristö- ja maisema-alueille ei saa
sijoittaa puhelinyhtiöiden mastoja.

4.4   Asuminen ja loma-asutus

Uusia asuinalueita on osoitettu pääasiassa nykyisille kyläalueille AT. Väkiluvun vä-
hittäisestä vähenemisestä johtuen uusien rakennuspaikkojen tarve ei ole kovin suuri,
vaikka asumisväljyys kasvaisikin. Ranta-alueen ulkopuolella on osoitettu AT-alueen
laajennuksia, joihin Korpelassa voidaan rakentaa noin 15, Varejoella 1 ja Siivolanpe-
rällä 13 uutta pihapiiriä.
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 erilai-
sia palveluja kuin lapsiperheet. Tällä perusteella alueet voivat eriytyä osa-aikaisiin
asutusalueisiin kunnan rajojen läheisyydessä ja vakinaiseen asutukseen keskustassa
ja Varejoella.
Asemakaavoitettaville alueille suunnitellaan yleiskaavalla pääasiassa teollisuus ja
matkailupalvelutoimintoja sekä liikenneyhteyksiä. Uusille asuntoalueille ei ole tarvetta
huomioiden kunnan väestökehitys. Asemakaavoitetuilla alueilla on vapaana lähes
100 tonttia.
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 voi-
daan rakentaa kevytrakenteisempia kesämökkejä ja kämppiä.
Rakentamisohjeessa on eritelty kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet uudemmista
alueista. Kulttuuriympäristöihin, missä on vanhaa rakennuskantaa, sopii hyvin perin-
teitä noudattava puu- ja hirsirakentaminen. Uudemmille jälleenrakennuskauden alu-
eille kuten Keskustaan, Koivuun ja Varejoelle sopii myös moderni rakennustyyli ja
arkkitehtuuri.
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4.5  Virkistys- ja matkailupalvelut

Retkeily- ja lähivirkistysalueet keskittyvät Kemijoen rannassa jokiyhtiön palstoille ja
saariin, joissa on jo rakennettuja uimaratoja, veneenlaskupaikkoja ja tieyhteydet. Pai-
kallisia 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.
Kaissaari-Kaisajoki alueen kehittäminen jokimelontaa ja -kalastusta silmällä pitäen
tuo matkailuun uuden ulottuvuuden.
Toinen tärkeä matkailupalvelujen alue on valtatie-4 varsi, joka on tärkeä matkailu-
väylä Lappiin. Ohikulkuliikenteen varaan ovat syntyneet keskustan Tervakuksa sekä
Ossauksen ja Räinän kahvila-ravintolat huoltoasemapalveluineen. Kahviloiden yh-
teyteen tulisi liittää näyttävät opastuspisteet kunnan nähtävyyksistä ja palveluista tu-
ristien pysäyttämiseksi. 
Keskustassa Tervakuksan huoltoaseman viereen on rakennettu paikallisia käsityö-
tuotteita markkinoiva Puukivilla-liiketalo. Tämän alueen palveluja voidaan laajentaa ja
monipuolistaa, sillä paikasta tulee uuden tieliittymän rakennuttua liikenteellinen sol-
mukohta ja pääopastuskeskus kunnan palveluille,  Varejoen asutusalueelle (Paasi-
linnojen kirjailijakoti) ja Törmävaaraan kivikautiselle asuinalueelle.
Kolmas virkistysaluekokonaisuus on Törmävaaran maisemallisesti ja luonnonympä-
ristöiltään monipuolinen kohde. Maastoltaan vaihtelevaan ympäristöön voidaan
opastaa erilaisia ulkoilureittejä taukopaikkoineen. Alueelle voidaan ohjata patikointia,
maastohiihtoa, maastopyöräilyä, moottorikelkkailua ja koira- tai porosafareita. 
Törmävaaran runsaat muinaismuistot antavat hyvän lähtökohdan matkailunähtävyy-
den ja –palvelujen kehittämiselle. Muinaismuistoista voidaan kehittää kunnan mat-
kailun tärkein vetovoimatekijä, jonka ympärille muita erämatkailuun liittyviä ohjelma-
palveluja kuten metsästys- ja kalastusretkiä voidaan kehittää. Varejoen RM-alueelle
voidaan rakentaa esim. pieni opastuskeskus ja näyttelytiloja sekä majoitusta kivikau-
den tyyliin. 
Matkailupalvelujen kehitettäviä alueita ovat Törmävaara, Aholanjänkä-Paakonniemi
ja Kuksan ympäristö, joka toimii informaatiopisteenä. 

4.6  Suojelu- ja erityiskohteet

Varsinaisia luonnonsuojelualueita tällä osa-alueella ei ole. Rötkösensaaressa on yk-
sityisen maanomistajan hakemuksen perusteella rauhoitettu iso kuusi, joka on mer-
kitty  kaavakarttaan sl- merkinnällä, luonnonsuojelulailla suojeltu luontokohde. Luon-
nonmuistomerkiksi voidaan määrätä LSL 23 §.n mukaan luonnonmuodostuma, jota
sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen ja tieteellisen arvon tai
muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella.
Kaavakartalle on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita kuten
Törmävaara, joissa on metsälain mukaisia arvokkaita elinympäristöjä. Lisäksi on
huomioitu maisemallisesti merkittävät laidunalueet, perinnebiotoopit joiden säilymi-
nen on pyrittävä turvaamaan laiduntamalla tai maisemanhoitotyönä. Valtakunnalli-
sesti merkittävät Kaissaaren rantalaitumet on merkitty säilytettäviksi ja luonnon mo-
nimuotoisuuden alueiksi. Paikallisesti merkittävät Lapinniemi, Immosen rantalaidun ja
Palonperä on merkitty yleiskaavaan samoin säilytettäviksi maisematyypeiksi. 
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Muita suojelukohteita ovat muinaismuistot, joita on erityisen paljon Törmävaarassa
ja Ossauskosken ympäristössä. Paikalla on runsaasti vanhoja asuinkuoppia. Muu
virkistyskäyttö ei saa turmella ja häiritä historiallisia kohteita.
Koko jokivarsi on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Arvokkaiden
ympäristöjen tarkempi rajaus ja luokittelu on tehty maisemaselvityksen ja kulttuu-
riympäristöinventoinnin perusteella. Kirkon ympäristö on valtakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö ja rakennuskohde. Valtakunnallisesti merkittävää maisema-
aluetta ja kulttuuriympäristöä on Rötkösensaaresta Korpelaan ja siitä Louelle.
Tällä alueella ensisijaiset arvot liittyvät kulttuurimaisemaan ja toissijaisesti rakennet-
tuun ympäristöön. Maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita ja kulttuuriympäris-
töä on Varejokivarressa ja Keskusta-Kaisajoella. Valtakunnallisesti ja maakunnalli-
sesti merkittävillä maisema-alueilla korostetaan ensisijaisesti maisemallisten omi-
naispiirteiden säilyttämistä.
Kulttuuriympäristön inventoinnissa kuvattiin Kemijokivarren 172 rakennuskohdetta,
joita pidettiin vähintään paikallisesti arvokkaina. Koivun asema, Louesaaren uitonpirtti
ja keskustan vanhat kirkot ovat valtakunnallisesti merkittäviä, kulttuurihistoriallisia ra-
kennuskohteita. Kohteet ja alueen historia on kuvattu erillisessä kulttuuriympäristön
inventointiraportissa. Vähintään paikallisesti merkittäviä rakennuskohteita on tällä
osa-alueella 33 kpl. Kaavaan kaikki paikallisetkin kohteet on merkitty kulttuurihistori-
allisesti merkittävinä rakennuskohteina, jotka on pyrittävä säilyttämään alkuperäises-
sä asussaan. Lisäksi määräyksessä on annettu ohjeita vanhojen pihapiirien täyden-
nysrakentamisesta.
Maisemaa säilyttävät merkinnät MA koskevat rantapeltoja Korpelassa, Varejoella ja
Siivolanperällä. Viljelykset on pyrittävä säilyttämään avoimena niitty- ja peltoviljelyk-
senä tai maisemaniittynä. Oleellista on säilyttää maiseman selkeä jako metsäisiin
kumpuihin ja avoimiin viljelylaaksoihin ja -tasankoihin. Arvokkaimmilla alueilla pelto-
alueelle ei saa sijoittaa uusia rakennuspaikkoja. 
Tulva- ja melualueet muodostavat rakentamisen esteitä, ja ne ovat alueita, joille uu-
disrakentamista ei tule sijoittaa. Melualueella olemassa olevia pihapiirejä voidaan yl-
läpitää ja täydennysrakentaa, mutta uusia rakennuspaikkoja ei saa perustaa. Melu-
alueet estävät asuntorakentamista erityisesti Hastinkankaalla ja Kaisajoella. Hastin-
kankaalla ja radan-valtatien välissä oleva alue olisikin suositeltavaa muuttaa ympä-
ristöhaittojen vuoksi kotiverstaiden myötä pienteollisuusalueeksi.

4.7  Kehitettävät alueet, muuttuvat alueet

Kehitettäviä alueita on osoitettu Kemijokivarren suunnittelualueelle 5 eri 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 ai-
kaa kuntaan. Oleellista kehittämisessä on kunkin alueen yrittäjien yhteistyö ja kylä-
läisten aktiivisuus ympäristön hoitamisessa niin, että maisemiltaan vetovoimainen jo-
kivarsi 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 muinai-
nen merenranta on hävinnyt mutta Ossauskoskella joen noin 1 km leveä patoallas on
vanhan asutuspaikan vieressä ja siten jossain määrin muistuttaa vanhoja olosuhteita.
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Muinaismuistoihin liittyvää matkailukohdetta ja rakenteiden rekonstruktioita suositel-
laankin sijoitettavaksi ensisijaisesti Ossauskoskelle paikan rauhallisuuden ja vasta-
rannan rakentamattomuuden takia. 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.
Keskustassa ja Kaisajoella kehitetään liikenneyhteyksiä ja teollisuusalueita, mutta
hankkeet etenevät asemakaavoituksen kautta joten näitä alueita ei ole erikseen
määritetty kehitettäviksi alueiksi.
Joen ja rantojen maisemointia suositellaan Paakonniemi-Kaissaari väliselle alueelle.
Erityisesti tulisi estää Kaissaaren sortuminen ja tulvan vaikutukset Aholanjänkällä.
Aholanjänkälle osoitettu matkailupalvelualueen kehittäminen vaatii tarkempia suun-
nitelmia matkailuhankkeen kokonaisideasta ja sitä tukevasta maanpinnan muotoilu-
tarpeesta (rantavalli-lampimaisema-”lähde” yms).

5   VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
5.1  VAIKUTUKSET LUONNONYMPÄRISTÖÖN: maa- ja kallioperään, ve-

sistöön, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnon-
varoihin

Arvokkaat luontokohteet on rajattu rakentamisen ulkopuolelle erilaisin kaavamää-
räyksin. Törmävaara ja Löylyvaara on MY-aluetta, jolla saa rakentaa vain retkeily- ja
ulkoilureittejä taukopaikkoineen sekä metsätaloutta palvelevia rakennelmia. Maise-
man muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa ja metsät on hoidettava metsälain 6§
mukaan. Varejoen tulvauoma on merkitty luo-merkinnällä, koska se on alueen ainoa
merkittävä tulvauoma lampiketjuineen. Vanhat rantaniityt ovat metsittyneet, mikä vä-
hentää paikan maisemallista merkitystä. Kaissaaren ja Isopalonperän perinnemai-
sema on merkitty pohjoisosaltaan maisemapelloksi ja eteläpää virkistysalueeksi.
Kaikki saaret on jätetty periaatteessa rakentamatta lukuunottamatta Rötkösensaarta,
johon ehdotusvaiheessa laskettiin rakennusoikeutta saaren suuren koon ja asukas-
palautteen takia. Saaren keskeiset pellot on merkitty maisemallisesti tärkeiksi. 

5.2  VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN: kyläkuvaan
ja maisemaan sekä kulttuuriympäristöön ja muuhun rakennettuun ympä-
ristöön

Osa-alue on kuntarakenteessa keskeinen ja liikenteellisesti hyvin saavutettavissa.
Alueen maisema on alkuperäisimmillään kaava-alueen ulkopuolella, missä perintei-
nen kylärakenne ja rantapellot avaavat laajoja näkymiä joelle. Keskusta on rakentu-
nut kaavoittamalla 1960-luvulta lähtien, mistä syystä sen rakenne on yleisten kaa-
voitusoppien mukainen. Kuitenkin keskustan perusrakenne vanhoine rantateineen ja
erityisesti kirkkotarhoineen on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.
Valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita kulttuuriympäristöineen ovat Röt-
kösensaari-Peura ja Törmävaara runsaiden muinaismuistojen takia. Muilta osin ym-
päristöt Varejokivarressa ja Keskusta-Kaisajoella ovat vain maakunnallisesti merkit-
täviä maisema-alueita kulttuuriympäristöineen. Viimeksi mainitut alueet on luokiteltu
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ensisijaisesti maisemallisesti arvokkaiksi, koska niissä on vain yksittäisiä, vanhoja ra-
kennuskohteita, ei  merkittäviä kylämiljöitä raitteineen kuten valtakunnallisesti mer-
kittävien kulttuuriympäristöjen kyläalueilla. 
Kylämiljöitä uhkaa rakennusten jääminen tyhjilleen ja ränsistyminen. Vanhat hirsitalot
kestävät kylmilläänkin, mutta uudemmat rakennukset vaativat jatkuvaa lämmitystä ja
tuhoutuvat kosteusvaurioihin lyhyessä ajassa. Kaava-alueella vanhat rakennukset
halutaan helpommin purkaa odotettavissa olevan tontin ja uudisrakennuksen arvo-
nousun vuoksi.
Uudisrakentaminen Hastinkankaalla muokkaa voimakkaasti ympäristöä ja kunnan
näkyvyyttä pääväylien varrella. Rakentamisen sijoitteluun, liikenteeseen, rakennusta-
paan ja ympäristörakentamiseen on siksi kiinnitettävä erityisen paljon huomiota
edustavan vaikutelman luomiseksi. Jos alueen rakentamisen ohjauksessa lipsutaan,
alueesta voi tulla tyyliltään sekava ja epäviihtyisä, jolloin pyrkimys kunnan imagon
kohottamisesta voi muuttua päinvastaiseksi.

Rannalle rakennettaessa on erikseen selvitettävä vaadittava rakennuskorkeus suh-
teessa tulvaan. Rakennus voidaan sijoittaa vain sellaisille alueille, missä luonnollinen
maanpinta on riittävän korkealla eikä vaadi korotusta enemmän kuin normaali pe-
rustamistapa vaatii. Liian korkea penkkaaminen pilaa herkästi kauas näkyvää ranta-
maisemaa.

5.3  VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN, yhdyskunta- ja energiatalouteen

 Alueen liikenneväyliin esitetään merkittäviä muutoksia ja runsaasti uusia kevytlii-
kenteen yhteystarpeita Hastinkankaalla. Rautatieaseman kehittämismahdollisuudet
pitkällä tähtäyksellä tavarakuljetusten ja matkustajien tarpeisiin on turvattava. Jos
alue rakennetaan umpeen, liikennejärjestelyjen muuttaminen myöhemmin on han-
kalaa. Joukkoliikenteen järjestäminen raiteilla tai valtatiellä busseilla on luontevasti
järjestettävissä.
 Länsirannan teollisuuden kuljetukset ovat kohtuullisesti järjestettävissä. Itärannalta
kuljetukset siltaa pitkin valtatielle tai asemalle aiheuttaa enemmän ympäristöhäiriötä.
Kunnan kaava-alueilla on keskitetty vesi- ja jätevesihuolto sekä keskustassa kauko-
lämpölaitos, joka hyödyntää paikallista, hakkeen ja jätepolton korkeaa teknologiaa.
Energiatuotannon osalta kunta on omavarainen, kun huomioidaan vesivoimalaitos,
kaukolämpölaitos ja ruoantuotanto.

5.4  VAIKUTUKSET ELINOLOIHIN JA YMPÄRISTÖÖN; viihtyisyyteen, ter-
veellisyyteen ja turvallisuuteen

Rauhallinen maaseututaajama kauniine jokimaisemineen tarjoaa levollisen
elinympäristön ja elämäntavan stressaaviin kaupunkeihin verrattuna. Nuorille,
elämänjanoisille paikka voi kuitenkin olla liian hiljainen ja tapahtumaköyhä. Puh-
das maaseutuympäristö tarjoaa terveellisen elinympäristön. Liikenteen ja teolli-
suuden melu ja päästöt muodostavat keskustassa merkittävimmän terveys- ja tur-
vallisuushaitan. Liikennemelualueella olevat asuntoalueet tulisi vähitellen muuttaa
pienteollisuus- ja verstasalueiksi, sillä hyvää rakennusmaata ja vapautuvia asun-
toja lienee lähivuosina  tarjolla runsaasti.
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5.5   VAIKUTUKSET SOSIAALISIIN JA KULTTUURISIIN OLOSUHTEISIIN

Yleinen keskittymiskehitys ja 90-luvun laskusuhdanne on vaikuttanut lamauttavasti
pieniin kuntiin ja kyliin. Nuoriso muuttaa opiskelemaan isommille paikkakunnille ja jää
helposti sille tielleen kaupunkien työpaikkoihin. Kuntien väki ikääntyy ja vähenee, mi-
kä ennestään lisää alistuvaa mielialaa. Vain uudet työpaikat ja optimistinen ilmapiiri
voi saada nuoret muuttamaan takaisin maaseututaajamiin. Keskustan aluevaraukset
mahdollistavat monipuolisen toiminnan sekä maataloudessa, teollisuudessa että
matkailussa, jotka toiminnot voisivat virkistää ihmisten sosiaalista elämää.
Toisaalla on varattu rakennuspaikkoja loma-asutukseen, joiden rakentajat ovat pää-
asiassa jo keski-iän ylittäneitä henkilöitä, jotka haaveilevat eläkkeellä muuttavansa
maaseudulle. Nämä henkilöt voisivat olla merkittävä tuki ja voimavara alueen nuorille
yrittäjille tuodessaan tietämystään ja suhteitaan heidän käyttöön.
Voimakas kehittäminen helposti tallaa alleen vanhat rakenteet ja kulttuuriarvot, johta-
en vähitellen rakennetun historian ja identiteetin kadottamiseen. Tervola on vanhas-
taan vahva kulttuuripitäjä ja statuksen säilyttäminen edellyttää jatkuvia ponnistuksia
ja harrastustoimintaa. Vahva identiteetti ja kulttuurinen tausta luo itsetuntoa, uskal-
lusta ja yrittäjyyttä, jotka pyörittävät maailmaa.

5.6  VAIKUTUKSET TALOUTEEN JA ELINKEINOIHIN

Erityisesti tämän alueen toiminnoilla on suuri merkitys  paikallisen talouden kehittymi-
seen. Alueita on varattu runsaasti teollisuudelle ja yrityksille kunhan yrittäjiä löytyy.
Kunnan sijainti valtakunnallisen pääväylän varrella ja osana Kemi-Tornion talousalu-
etta luo hyvät edellytykset elinkeinojen kehittämiselle. Kunnan elinkeinotoimen ohja-
us ja yritysten yhteistyön lisääminen voi rohkaista yrittäjyyteen  ja menestykseen kil-
pailussa.

6 TOTEUTTAMINEN
RAKENTAMISOHJE
Osayleiskaavaan liittyy erillinen rakentamistapaohje, jossa on yleispiirteiset ohjeet
rakentamisesta, maisemanhoidosta ja kehitettävistä alueista.
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