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ESIPUHE
Tornionjoki-Muonionjoki on ollut tärkeä kulkuväylä ja jokilaakso vuosisatoja. Jokilaaksossa on perinteisesti ollut hyvää asua ja hankkia elantonsa. Alue on ollut kulttuurisesti yhtenäinen kunnes Suomen sota 1809 jakoi Tornionjokilaakson kahteen valtakuntaan ja jokilaaksosta tuli rajaseutu. Suomen itsenäistyttyä v. 1917 alue kehittyi osana Suomea ja yhdessä Ruotsin puoleisen Tornionjokilaakson kanssa. Toinen maailmansota ja erityisesti Lapin sota jättivät jälkensä jokilaaksoon. Kirkkoa lukuun ottamatta koko rakennuskanta tuhoutui sodan loppuvaiheessa.
Nykyisin jokilaakso Kolarissa on kirkonkylää lukuun ottamatta maaseutualuetta. Perinteinen lohenkalastus ja metsätalous ovat säilyttäneet asemansa, mutta maatalouden osuus on
pienentynyt. Alueen hyödyntäminen matkailussa perustuu kalastukseen ja ensisijaisesti loheen. Teollinen toiminta Kalkkikankaan-Äkäsjokisuun alueella on ollut lyhytaikaista ja
kestänyt vain 1960-luvulta 1980-luvun lopulle. Kaivostoiminnalle on 2000-luvulla alettu
hakea jatkoa siten, että kaivostoiminta kuljetuksineen kattaisi myös Ruotsin puolella olevia
alueita sekä Kolarin keskustan reuna-alueita.
Osayleiskaavan keskeinen tarkoitus on ohjata maankäyttöä ja rakentamista rannoilla sekä
mahdollistaa ja selkeyttää rakennuslupakäytäntöä. Kirkonkylän osalta kaava toimii ensisijaisesti strategisena osayleiskaavana.
Suunnittelussa otetaan huomioon väylänvarren asukkaiden, yritysten ja yrittäjien tarpeet
sekä vaalitaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita luonto- ja
kulttuuriympäristöjä. Jokilaaksoa tarkastellaan kokonaisuutena ja Ruotsin puolelle ulottuvat vaikutukset arvioidaan. Keskeisenä lähtöaineistona ovat Meän Väylä–Älvlandet rajayhteistyöprojektin tuottamat selvitykset vuodelta 2006, mm. maisema- ja luontoselvitykset,
jotka käsittävät jokilaaksoa rajan molemmin puolin.
Kaavoitus on tapahtunut Kolarin kunnanhallituksen johdolla ja valvonnassa. Kunnan vastuuhenkilönä on toiminut maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri. Yleiskaavan suunnittelutyö
on tehty Pöyry Finland Oy:ssä, jossa projektipäällikkönä on toiminut Syksystä 2010 alkaen
arkkitehti SAFA Kimmo Kautto ja suunnittelijana ins. AMK Outi Toikkanen sekä ins.
AMK Arto Sipinen. Suunnittelussa ovat olleet mukana myös arkkit.SAFA Sanukka Lehtiö, DI Tuomo Peltola, arkkit. SAFA Eva Persson Puurula, FM Elina Saine, FM Tiia Leinonen.
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TIIVISTELMÄ

Kolarin kunta
TORNIONJOEN – MUONIONJOEN OSAYLEISKAAVA
Tornionjoen-Muonionjoen osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena osayleiskaavana
ja ranta-alueiden osalta rantaosayleiskaavana, jonka Kolarin kunnanvaltuusto hyväksyy.
Kaava on laadittu siten, että sitä voi käyttää ranta-alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäytön ja rakennuslain (MRL) 72 §:n mukaisesti. Tavoitteena on selkeyttää
rakennuslupamenettelyt kaavoittamattomalla ranta-alueella ja olla suunnittelutarveratkaisujen perustana muilla alueilla (MRL 137 §).
Osayleiskaavan suunnittelun vaiheet
huhtikuu 2007
15.5.2008
9.6.2008
25.9.2008
7.9 – 6.10.2009
1.8 – 31.8.2011
28.9.2011
13.2.2012
20.6-19.7.2012
15.2.2013
4.3.2013-2.4.2013
x
x

kunnanhallituksen päätös kaavoituksen aloittamisesta
kuulutus kaavan vireilletulosta ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville
Kaavaneuvottelu Lapin ympäristökeskuksen kanssa
1. viranomaisneuvottelu
Kaavaluonnos nähtäville
Kaavaehdotus nähtävillä, lausuntojen pyyntö
Työneuvottelu
Kaavaehdotus II
Kaavaehdotus II nähtävillä, lausuntojen pyyntö
Kaavaehdotus III
Kaavaehdotus III nähtävillä, lausuntojen pyyntö
Kunnanhallituksen käsittely
Kunnanvaltuuston käsittely

OSAYLEISKAAVAN LIITTEET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7a.
7b.
8.
9.
10.
11.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yleiskaavaa koskeva ja yleiskaavoitukseen liittyvä lainsäädäntö
Työohjelma ja aikataulu
Emätilaselvitys
Rakennuskanta, kulttuuriympäristöt ja kulttuurimaisemat
Muinaisjäännösinventointiraportti
Vastineet lausuntoihin
Vastineet mielipiteisiin
Viranomaisneuvottelujen muistiot
Meän Väylä luontoselvitys
Luontokohteiden sijaintikartat 1-2
Emätilaselvitys kartat 1-7

TAUSTA-AINEISTOT
Kolarin kunnanvirasto:
-

Pöyry Finland Oy

alueen kaavat
Meän Väylä – aineistot
Tunturi-Lapin maakuntakaava ja sen aineistot
Kolarin kunnan rakennusjärjestys (hyväksytty 25.6.2002 §39, voimassa 8.8.2002)
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JOHDANTO

Taustaa
Osayleiskaavoitus lähtee rantojen suunnittelutarpeesta. Kirkonkylän asemakaavaa ja rantaasemakaavoja lukuun ottamatta Tornionjoen ja Muonionjoen rannat ovat kaavoittamattomia.
Suunnittelutyössä korostuvat ranta-alueiden maankäyttö, kulttuuriympäristöjen vaaliminen,
Kolarin kirkonkylän mahdolliset laajenemissuunnat ja vireillä olevat uudet kaivoshankkeet
ja niiden edellyttämät kuljetusyhteydet, jokien asema Natura 2000 –alueena sekä suunnittelualueen sijainti Suomen ja Ruotsin rajalla
Painopistealueita ovat Kalkkikankaan entisen kalkkilouhoksen ja sementtitehtaan alue, Kolarinsaari, Lappea sekä maakuntakaavassa merkitty maaseudun kehittämisvyöhyke Lappeasta Väylänpäähän.
Tornionjoen - Muonionjoen osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana ja
ranta-alueiden osalta rantaosayleiskaavana, jonka Kolarin kunnanvaltuusto hyväksyy. Kaava laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää ranta-alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 72 §:n mukaisesti. Kaava selkeyttää rakennuslupamenettelyä kaavoittamattomalla ranta-alueella ja on suunnittelutarveratkaisujen perustana muilla alueilla (MRL 137 §). Yleiskaava ei ole voimassa asema- ja rantaasemakaava-alueella. Kaava on kuitenkin ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muihin toimenpiteisiin alueidenkäytön järjestämiseksi (MRL 42 §).
Yleiskaavassa osoitetaan mm. rakentamiseen tarkoitetut alueet, rakennusoikeus kiinteistöittäin asemakaavoitetun alueen ulkopuolella, rakennuspaikkojen käytön periaatteet sekä vesija jätehuollon järjestämisen tavat ja tavoitteet.
Kaavatyössä on hyödynnetty Meän Väylä – Älvlandet rajayhteistyöprojektin (2002-2006)
aineistoa sekä laadittavana olevan Tunturi-Lapin maakuntakaavan uudistamisen selvitysaineistoa. Yleiskaavoituksella pyritään luomaan edellytykset Meän Väylä- projektin ja maakuntakaavan kehittämistavoitteiden toteuttamiselle. Kaavan perustietoja on täydennetty
luonnoksen nähtävillä olon jälkeen kesällä 2010 tehdyllä muinaisjäännösinventoinnilla sekä luontoselvityksen täydennyksellä.

Pöyry Finland Oy

67070348.BT.SLU

Tornionjoen-Muonionjoen osayleiskaava

2
2.1

8

15.2.2013

LÄHTÖKOHDAT
Kaava-alueen sijainti ja suunnittelualueen rajaus
Alue sijaitsee Tunturi-Lapissa. Suunnittelualue käsittää Tornionjoen-Muonionjoen rantaalueen Kolarin kunnan alueella. Suunnittelualue sisältää mm. Kolarin kirkonkylän, Kolarinsaaren ja Äkäsjokisuun entisen teollisuusalueen. Suunnittelualueen pituus on noin 75
km. Rantaviivaa kertyy yhteensä noin 100 km, josta Kolarinsaaren rantojen osuus on noin
22 km. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 90 km².

Kuva: Suunnittelualueen rajaus
Pöyry Finland Oy

67070348.BT.SLU

Tornionjoen-Muonionjoen osayleiskaava

2.2

15.2.2013

9

Suunnittelutilanne

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista osayleiskaava-aluetta koskevat seuraavat asiakokonaisuudet:
Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Toimivan aluerakenteen kannalta tutkitaan kyläalueiden ja keskustaajaman maankäyttö.
Erikseen aluerakenteessa selvitetään mahdollisten uusien kaivoshankkeiden ja niistä aiheutuvan liikenteen, muodostuvan asumistarpeen, Äkäsjokisuun kylä- ja teollisuusalueen sekä
Lappean ja Väylänpään kyläalueiden osuus. Sijoittumisen raja-alueelle sekä merkittävään
teollisuus- ja kaivostoimintaan varautumisen vuoksi alueidenkäytössä ja yhteystarpeissa tulee ottaa huomioon myös rajan ylittävät vaikutukset sekä mahdolliset tarpeet liikkumisen
suhteen. Alueidenkäytössä huomioidaan erityisesti haja-asutusalueen osalta elinkeinojen
peruselinkeino maa- ja metsätalouden säilyttämisen lisäksi mm. olevien matkailuelinkeinojen säilyttäminen.
Eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun osalta selvitetään mahdollisuus
keskustaajaman rakenteen kehittämiseen ja tiivistämiseen sekä kyläalueiden keskeisten alueiden täydennysrakentamiseen. Pysyvän asumisen kannalta kaavalla kehitetään Kolarin
keskustan ympäristöä keskittämällä asutusta jo entuudestaan tiiviimmän asutuksen piirissä
oleville alueille tasapainoisen kokonaisuuden säilyttämiseksi. Kolarin kunnan asuntotarvetta sekä arviota väestönkehityksestä on tarkasteltu erityisesti kaivostoiminnan käynnistymiseen liittyen. Erityisesti Kolarin keskustan ympäristöstä on haettu sopivia asumisen laajenemissuuntia, jolloin alueet on liitettävissä mm. kunnallistekniikan piiriin sekä lähellä
olemassa olevia palveluita. Asumistarvetta on tarkastelu Pöyry Environment Oy:n 2009
laatimassa raportissa Perusselvitys Kolarin asumistarpeista kaivostoiminnan käynnistyessä,
jossa esitetyt ennusteet väestömäärän kasvusta mahdollisen kaivostoiminnankäynnistymisen myötä on esitetty kaavaselostuksessa. Elinympäristön laatua pyritään kehittämään painottamalla asumista liikenteen melualueiden ulkopuolelle, rajaamalla työpaikka-alueiden
ympäristövaikutuksia sekä etsimällä vesi- ja jätevesihuollon kannalta edullisia alueita.
Myös elinkeinotoiminnan kehittymiseen varaudutaan osoittamalla riittävästi alueita liikeja teollisuustoiminnalle Kolarin keskustan tuntumaan liikenneyhteyksien lähelle. Elinympäristön laatuun liittyen alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten
mukaiset tulva-vaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Tornionjoen –
Muonionjoen alueelta on valmistunut suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä tehty tulvaprojekti, jossa on selvitetty Tornionjoen tulvavaara-alueita sekä toimintatapoja tulvan yllättäessä. Tarkoilla kartoilla saadaan tietoa siitä, mille alueille ei kannata myöntää rakennuslupia.
Laadittavassa osayleiskaavassa uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa on käytetty apuna aiempien vuosien tulvatietoja, jotta rakentaminen on voitu osoittaa mahdollisen tulvan ulottumattomiin.
Kulttuuri- ja luonnonperintöä pyritään vaalimaan osoittamalla alueelle sijaitsevat kulttuuriympäristöt, perinnemaisemat ja muinaismuistokohteet kaavamerkinnöillä ja riittävillä
suojelumääräyksillä arvojen säilyttämiseksi. Erityisesti Kolarinsaaren – Saarenputaan alueella sekä Väylänpään kyläalueella, joissa sijaitsee valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaita kulttuuriympäristökohteita ja -ympäristöjä. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Kolarin vanha kirkko ja tapuli huomioidaan kaavassa. Alueidenkäytössä pyritään edistämään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Rantaan sijoittuva loma-asutus osoitetaan siten, että loma-asumisen viihtyisyys turvataan ja luontoarvoiltaan arvokkaita ranta-alueita säilyy vapaina sekä pyritään osoittamaan matkailun kehittämiselle riittävästi alueita.
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Tornion - Muonionjoki ja sen lisäksi Kalixjoki ovat ainoat EU:n alueen säännöstelemättömät suuret jokivesistöt. Tornionjoen - Kalixjoen vesistö kuuluu Ruotsin ja Tornion - Muonionjoen vesistö Suomen kansalliseen Natura 2000- verkostoon.
Toimivien yhteysverkostojen osalta pyritään siihen, että liikennejärjestelmät palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Suunnittelussa on otettu huomioon
kaivoshankkeiden kuljetusreitit, mahdollinen uusi tieyhteys sekä mahdolliset uudet malminkuljetus- tai rautatieyhteydet.
Luonto- ja kulttuuriympäristöjen erityisenä aluekokonaisuutena pyritään edistämään Lapin tunturialueen luonto- ja kulttuuriarvojen säilymistä samalla varmistaen, että asumisen ja
elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytykset säilyvät. Kaavassa tunnistetaan alueiden
erityispiirteet ja alueidenkäyttö pyritään sovittamaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen, kuten tulvaseikat huomioon ottaen jokivarteen rakennettaessa, luonnonkestokyvyn ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Ranta-alueen uusien
rakennuspaikkojen osalta on laadittu erillinen luontoselvitys, jonka avulla uusi rakentaminen on pystytty sijoittamaan alueille, joille ei kohdistu erityisiä luontoarvoja.

2.2.2 Tunturi-Lapin maakuntakaava (Lapin Liitto 2010)
Ympäristöministeriö on vahvistanut Tunturi-lapin maakuntakaavan 23.6.2010. Kaava-alue
sijoittuu Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion kuntien alueelle. Tunturi-Lapin maakuntakaavalla kumotaan vuonna 1999 vahvistettu Tunturi-Lapin seutukaava.
Maakuntakaavan perusselvitykset ovat
-

geologiset taustatiedot
Tunturi-Lapin metsäselvitys
maisemaselvitys
liikenneselvitys
Pohjoiskalotin itä-länsi-suuntaisen poikittaisyhteyden tarveselvitys

Suunnittelualueelle sijoittuvat seuraavat maakuntakaavan mukaiset merkinnät:

(EK 1911) Kalkkikangas maakunnallisesti merkittävä suunniteltu kalkkikaivos.

(M 4528). Valta osa väylänvarresta Kolarin kunnan alueella on merkitty
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

(SL 4207) Tornionjoki ja Muonionjoki Natura 2000 -alueina on osoitettu
luonnonsuojelualueena.
Pöyry Finland Oy
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Valtatie 21/ E8 -tie on merkitty valtakunnallisesti tärkeäksi kansainväliseksi liikenneväyläksi Revontultentien samannimisen kehittämishankkeen mukaan.

(A 3) Kolarin kirkonkylä on merkitty taajamatoimintojen alueeksi ja lisäksi
keskusta-toimintojen alueeksi (C 113). Taajaman vaihtoehtoiset laajenemissuunnat on merkitty kaavaan.

Valtakunnallisesti
merkittävät
kiinteät
(sm 3706) ja Lappeankangas (sm 3711)

muinaisjäännökset

Kalkkitörmä

Kolarin saaren eteläpäässä valtakunnallisesti arvokas vanha puukirkko lähiympäristöineen on merkitty rakennussuojelualueeksi (SR 3085).

(T 711) Äkäsjokisuun teollisuustoimintojen alue on valtakunnallisesti merkittävä.

Maakuntakaavaan on merkitty Äkäsjokisuulle yhdystien yhteystarve Ruotsiin.

Äkäsjokisuulle on osoitettu Ruotsin puolelle kulkeva rautatien sivuradan yhteystarve. Yhteystarve on osoitettu myös Kolarin taajaman eteläpuolelle.
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(rm 852) Tornion ja Muonionjokien yhtymäkohdassa sijaitsevan Lappean
asema korostuu virkistys- ja matkailukohteena. Alue on merkitty seutukunnallisesti merkittäväksi kalastus- ja luontomatkailukohteeksi.

Lappea lähialueineen (ma 5990) ja Kolarinsaaren pohjoisosa (ma 5991) on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi. Alueet on merkitty kaavaan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeänä alueena.

(mk 8014) Rajajokivarren alue Lappeasta Väylänpäähän on merkitty maaseudun
kehittämisen kohdealueeksi.

Sieppijärveltä Lappeaan kulkeva Laestadiuspolku on merkitty kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävänä reittinä.

Tärkeitä tai vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita
Kolarinsaareen, Saariputaalle, Lappeaan ja Väylänpäähän.

on

osoitettu

Maakuntakaavaan on merkitty lisäksi kantatie, rautatie (päärata), moottorikelkkareitti, sähkölinja sekä Kolarinsillan rajanylityspaikka.
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Teollisuustoimintojen alue (T 711) on
suurempi ja yhdystien yhteystarve
Ruotsin puolelle on merkitty kaavaan

Kolarinsaari pohjoisosa (ma 5991)
ja vanha kirkko
(SR 3085) kulttuuriympäristö

Lappea (rm 852, ma
5990) kalastus- ja luontomatkailu-kohde, kulttuuriympäristö, tärkeä maisema-alue, Laestadiuspolku

Maaseudun kehittämisen kohdealue (mk 8014) - tulee säilyttää ja kehittää monipuolisesti
maaseudun elinkeinoja, palveluja, asutusta ja kulttuuriympäristöä.

Kuva: Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta

Pöyry Finland Oy

67070348.BT.SLU

Tornionjoen-Muonionjoen osayleiskaava

14

15.2.2013

2.2.3 Yleiskaavat ja asemakaavat
Kolarin kirkonkylän yleiskaava 1978 (oikeusvaikutukseton)
Osayleiskaava on suurimmalta osin toteutunut kuitenkin niin että asumiseen osoitetut
uudet tai ehdolliset aluevaraukset ovat toteutuneet vain osittain.
Kolarin kirkonkylän asemakaava 1973-2011
Asemakaava on pääosin toteutunut lukuun ottamatta joitakin asuntoalueita ja lounaisosan teollisuusalueita.

Asemakaavan
laajennus 2011

Kuva: Kolarin kirkonkylän osayleiskaava-alue ja asemakaava-alue

Muita asemakaavoja on rajajokivarrella seuraavasti:
Kelloniemen ranta-asemakaava, Muonionjokivarressa Lappean ja Kolarin välillä, kuusi
osa-aluetta (2003). Kelloniemen kaavassa on yht. 7 pientalotonttia, 1 matkailupalvelutontti ja 28 omarantaista loma- asuntotonttia sijoitettuna pareittain harvasti jokivarteen.
Maankäyttövarauksista on yli puolet toteutunut.

Pöyry Finland Oy

67070348.BT.SLU

Tornionjoen-Muonionjoen osayleiskaava

15.2.2013

15

Äkäsjoensuun rantakaava (1992) – Kaavassa on 28 loma-asuntotonttia, joista 3 on rakennettu.
Kalkkikankaan alueen ranta-asemakaava (2001) - Kaavassa on 11 asuinpientalojen
tonttia, 6 matkailua palvelevien rakennusten tonttia ja noin 30 loma-asuntotonttia sekä
leirintäalue ja urheilu- ja virkistyspalvelualue. Tonteista on puolet toteutunut, toisaalta
osa kaavan perusteella rakennetuista rakennuksista on purettu. Kaava on sisällöltään vanhentunut.

Kuva: Äkäsjokisuun ja Kalkkikankaan ranta-asemakaava-alueita

Kuva: Kelloniemen ranta-asemakaava-alueita
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Muonion kunnassa on rajajokivarressa lähellä Kolarin kunnan rajaa Aarean alueella rantaasemakaava.
Ruotsin puolella Pajalan kunnassa on voimassa koko kunnan kattava yleiskaava (översiktsplan) , joka on tullut lainvoimaiseksi 2011. Rajajokivarren ranta on merkitty valtakunnalliseksi arvokkaaksi luontoalueeksi. Detaljikaavoja ei ole laadittu rajajoen ranta-alueelle.
Ruotsin puolella yleinen rannansuojeluvyöhyke käsittää alueen 100 m rantaviivasta. Alueelle ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

2.2.4 Muut suunnitelmat
Valtakunnan rajat ylittävien vaikutusten arviointi
MRL:n 199 § ja MRA 99 § sisältävät säännökset valtakunnan rajan ylittävien vaikutusten
huomioon ottamisesta. Yhteysviranomaiset valtakunnan rajat ylittävien vaikutusten osalta
ovat Lapin ELY-keskus ja Ympäristöministeriö.
Ruotsin puolelle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat pääasiassa maisemaan ja luontoon jokilaaksossa. Myös mahdolliset uudet kuljetusyhteydet Tapulin ja Sahavaaran kaivosalueisiin
pohjoisesta Huukin – Äkäsjokisuun tai nykyisen sillan kautta luovat vaikutuksia.
Lapin maakuntasuunnitelma 2030
Maakuntasuunnitelma on kuvaus Lapin yhteisestä, toivotusta kehityssuunnasta, johon maakunnan toimijat määrätietoisesti pyrkivät. Maakuntasuunnitelma 2030 linjaa Lapin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.
Lapin elinkeinopolitiikan strategiana on omiin luonnonvaroihin, vetovoimatekijöihin ja
osaamiseen perustuen panostaa voimallisesti korkean jalostusasteen luonnonvara- ja energiateollisuuteen sekä matkailuvetoiseen elämysklusteriin. Näihin kärkialoihin panostamalla
on mahdollista synnyttää niin merkittävä määrä uusia työpaikkoja, että muuttotase käännetään positiiviseksi. Näin maakunnan luonne pitkään väestöä menettäneenä alueena muutetaan muuttovoiton alueeksi, jolloin Lapista kehittyy 195 000 asukkaan elinvoimainen maakunta vuoteen 2030 mennessä.
Lapin liiton valtuusto on omalta osaltaan sitoutunut strategian toteuttamiseen hyväksymällä
maakuntasuunnitelman kokouksessaan 25.11.2009.
Lapin matkailustrategia 2011-2014 (luonnos)
Lapissa on laadittu maakunnallinen matkailustrategia jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimialakohtainen strategia on tarpeellinen matkailun merkityksen ja moniulotteisuuden näkökulmista. Strategia ilmaisee yhteisen vision, ohjaa kehitystä ja määrittelee ne painopistealueet, joille julkista tukea kohdennetaan.
Vision, arvojen ja päämäärien lisäksi Lapin matkailustrategia pitää sisällään matkailun
määrälliset tavoitteet ja strategiset tavoitteet osa-alueittain. Merkittäviä osa-alueita kehittämisessä ovat mm. saavutettavuus, markkinointi, ympärivuotisuus, tutkimus ja turvallisuus.
Kehittämistyön vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että valtakunnallinen, maakunnallinen
ja alueellinen kehittäminen ovat linjassa keskenään ja tukevat samoja tavoitteita. Lapin
matkailustrategia 2011 – 2014 tukeutuu vahvasti valtakunnalliseen matkailustrategiaan
2020. Suomen matkailustrategiassa tavoitteeksi on asetettu matkailusektorin kehittäminen,
Suomen maakuvan vahvistaminen ja toimialan elinkeinopoliittisten lähtökohtien turvaaminen. Lisäksi Lapin matkailustrategia pohjautuu myös Lapin maakuntasuunnitelmaan 2030
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ja Lapin maakuntaohjelmaan 2011 – 2014. Lapin maakuntasuunnitelmassa 2030 linjataan
Lapin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja strategia tavoitteiden saavuttamiseksi.
Lapin ilmastostrategia
Ilmastostrategian
laatimisen
tavoitteena
on
käynnistää
jatkuva
prosessi
ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden huomioimiseksi Lapissa. Lapin ilmastostrategian
laatiminen -hankkeessa selvitetään Lapin tulevaisuuden ilmaston tilaa, ilmastonmuutoksen
vaikutuksia luontoon ja yhteiskuntaan sekä laaditaan maakunnan kasvihuonekaasutase. Lisäksi strategiassa määritetään konkreettisia keinoja ja toimenpiteitä, joiden avulla Lappi voi
sekä sopeutua ilmastonmuutokseen että antaa panoksensa sen hillintään.
Hankkeeseen liittyvät taustaselvitykset laaditaan syksyn 2010 aikana. Strategiaprosessi
työpajoineen ja sidosryhmätilaisuuksineen toteutetaan pääosin kevään 2011 alkaen. Strategia on valmis v. 2011 loppuun mennessä.
Meän Väylä – Älvlandet rajayhteistyöhanke
Meän Väylä – Älvlandet on vuosina 2002 - 2006 toteutettu Kolarin, Muonion ja Pajalan
kuntien Interreg III A -osarahoittama yhteistyöprojekti rajan yli. Projektin tarkoituksena oli
edistää kuntien yhteistyötä ja luoda yhteinen pohja kolmen kunnan alueen kehittämiselle ja
maankäytön suunnittelulle, erityisesti rajajokilaakson alueella.
Kaavatyössä on hyödynnetty projektin raportit ja selvitykset sekä projektin puitteessa tehty
lentokuvaus, yhteensä 1519 viistokuvaa rannoilta rajan molemmin puolin (Lentokuva Vallas Oy kesällä 2002). Projektin tuloksena syntyneet kaksikieliset asiakirjat ( Ramboll; AirIx Suunnittelu/Ympäristötaito Oy; Arkinova) ovat:
-

Meän visio
Kuntakatsaus (karttaliite 1:250 000)
Rajajokisuunnitelma (karttaliitteet 1:20 000)
Maisema – Luonto - Kulttuuriympäristöselvitys (luontoselvityksen karttaliitteet
1:20 000 + kulttuuriympäristöanalyysin karttaliitteet 1:20 000)

Yleiskaavoituksella on pyritty luomaan edellytyksiä MVÄ- projektin kehittämistavoitteiden
toteuttamiselle. Tärkein tavoite on jokilaakson huomioiminen kokonaisuutena rajan molemmin puolin tehtyjen luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksien avulla.

2.3

Maanomistus
Suurin osa alueesta on yksityisomistuksessa.
Valtio (metsähallitus) omistaa merkittäviä osia alueesta. Yritykset ja yhteisöt omistavat
alueita erityisesti Kalkkikankaan–Äkäsjokisuun – alueella. Kunnan maanomistus kohdistuu
lähinnä Kolarin keskusta-alueelle.

2.4

Väestö
Kolarin kunnan väestönkehitys on ollut suhteellinen tasaista ja lievästi nousujohteista
2000-luvulla. Kolarin kunnan väkiluku oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 3836 asukasta
(Tilastokeskus).
Tilastokeskuksen väestöennuste ennustaa väestön kasvavan vuoteen
2040 mennessä 4035 asukkaaseen eli kokonaisuudessaan 4,9 prosenttia (189 henkilöä) verrattuna vuoteen 2008.
Pöyry Environment Oy on vuonna 2009 laatinut perusselvityksen Kolarin asuntotarpeista
kaivostoiminnan käynnistyessä. Selvitys sisältää mm. kuvauksen kolarin nykyisestä asuntotilanteesta, peruskuvauksen väestökehityksestä nyt ja tulevaisuuden kehitysnäkymät eri
skenaariot huomioiden. Selvityksessä on arvioitu asuntotarpeen vaikutuksia kaivostoimin-
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nan eri vaiheissa; vaihtoehtoisten työntekijämäärien vaikutus asuntotarpeeseen sekä palvelutarpeeseen sekä vaikutukset tarvittavaan raakamaan ja kaavoitettavan tonttialan määrään.

Kuva: Kolarin kunnan väestönkehitys ja –ennuste 1980 – 2040.

2.5

Emätilaselvitys
Alueesta on laadittu emätilaselvitys eli selvitetty kiinteistöjaotus 1.1.1970 ja sen jälkeen tapahtunut kehitys kiinteistöjen ja rantaviivan osalta. Kaava-alueesta on keskustan asemakaava-aluetta lukuun ottamatta laadittu emätilaselvitys tämän osayleiskaavan laadintaa varten. Emätilaselvityksen mukaan ranta-alueella karttarantaviivan pituus on 106475 metriä ja
muunnetun rantaviivan pituus on 75480 metriä. Ranta-alueella sijaitsevia nykyisien rakennettujen asuntoyksikköjen (AO, AP, RA, AM) lukumäärä on 351.
Liite 4: Emätilaselvitys

2.6

Luonnonympäristö
Lähteet:
- MVÄ- hankkeen Luonto-maisema-kulttuuriympäristöselvitys (2006)
- Tunturi-Lapin maakuntakaavaluonnoksen maisemaselvitys,
- Länsi-Lapin luonnonvarasuunnitelma 2006–2015, Metsähallitus, vahvistettu 3.10.2006
- Torniojoen vesistöalueen tila ja kuormitus, Lapin ympäristökeskus/Länsstyrelsen i
Norrbottens län, 2001
- Lapin perinnemaisemat, Alueelliset ympäristöjulkaisut nro.116, 1999
- Lapin perinnebiotooppien hoito-ohjelma, Lapin ympäristökeskuksen raportteja nro.2,
2008
- Luontoselvitys, Pöyry Finland Oy 2010.

2.6.1 Vesistöt
Vapaasti virtaava Tornionjoki-Muonionjoki ja sen jokilaakso on alueen tärkein luontoympäristö. Pajalan kunnassa Junosuandossa Tornionjoesta erkanee Tärännönjoki. Tämän siPöyry Finland Oy
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vuhaaran, eli bifurkaatiokohdan kautta 56% Tornionjoen vesistä virtaa Kalix-jokeen. Tärentöjoen bifurkaatio on ainutlaatuinen maailmannähtävyys. Tornionjoki yhtyy Muonionjokeen saapuessaan Suomen ja Ruotsin väliselle rajalle ja virtaama palautuu entiseen mittaan.

2.6.2 Pohjavesi
Suunnittelualueella on neljä I-luokan pohjavesialuetta; Kalkkikangas, Siukovaara, Kolarinsaari A (1 vedenottamo) ja Kolarinsaari B. Kaikki alueet sijaitsevat Keski-Lapin liuskealueella ja kuuluvat Tornionjoen vesistöalueeseen. Kaksi pohjavesialuetta ulottuu osittain
suunnittelualueelle; Pellikoskenmaa (II-luokka) ja Väylänpää (I-luokka). Pellikoskenmaan
ja Väylänpään pohjavesialueilla sijaitsevat vedenottamot jäävät kaava-alueen ulkopuolella.

2.6.3 Rantasuojaukset
Joen virtaus voi kuluttaa jokiuomaa toispuoleisesti, jolloin rantatörmä vähitellen jyrkkenee
ja sortuu lopuksi joko yhtä tai useaa peräkkäistä pintaa pitkin. Sortuma- ja vyörymäuhan
vuoksi rantoja on verhoiltu Tornion-Muonionjoen alueella kuudessa kohteessa;
- Pyysaaren ja Alasensaaren rantasuojaus, rakennettu 1988–89
- Lappeankosken rantasuojaus rakennettu 1997
- Lappean loma ja Sauli Petäjäniemi, rakennettu 1997
- Kaarina Joki, rakennettu 1997

2.6.4 Tulva-alueet
Tornion-Muonionjoella veden virtaamien vaihtelut ovat eri vuodenaikoina suuret, koska
vettä varastoivia ja virtaamia tasoittavia järvialtaita on vähän. Vedenkorkeus joessa saattaa
kevättulvien aikana nousta useita metrejä. Jäidenlähdön aikana vedenkorkeus voi paikoitellen nousta huomattavasti jääpatojen vuoksi. Tornion-Muoniojoella jääpatoja syntyy mataliin, leveisiin ja pitkiin suvantoihin, joiden kohdalla joki voi olla pohjaan asti jäässä. Jääpatopaikkoja suunnittelualueella ovat Väylänpää, Temppelinharju ja Kolarinsaari ja Äkäsjokisuu. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Pohjois-Suomessa mahdollisesti lisääntyvä sadanta voi tulevaisuudessa kasvattaa kevättulvia.
Hankkeessa ”Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alaosalla” on kartoitettu tulvia
Tornionjoella Pajalasta alajuoksulle. Nyt valmistunut hanke käsittää n. 24 km jokiosuuden
(osuus Lappeakoski – Tervaoja). Hanke on tehty yhteistyössä Suomen ja Ruotsin viranomaisten kesken. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa tulvavaarassa olevat alueet Tornionjoen ja Muonionjoen yhtymäkohdan ja meren väliseltä alueelta. Tulvaprojekti ulottuu pohjoisessa Tornionjoen ja Muonionjoen haaraan saakka. Kaava-alueen eteläosa Lappeasta
etelään kuuluu tulvaprojektin alueeseen.
Jääpatopaikat ja tulvakorkeudet on osoitettu alla olevalla kartalla. Kartoissa on esitetty
HW -korkeudet (jääpadon aiheuttama tulvakorkeus) ja MW:n (keskivedenkorkeus). Keskivedenkorkeuden ja suurimpien tulvavesikorkeuksien väliset erot vaihtelevat 4,9 m:n ja 7,4
m:n välillä.
Jääpato tulva-alueita kartan perustella sijoittuu Äkäsjokisuulle sekä Saariputaan tuntumaan
jotka ovat jo entuudestaan taajaan asuttuja alueita.
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Kuva: Jääpatopaikat ja niistä aiheutuvat tulva-alueet.

Kolarin jääpatotilanteet

Paalu 224000
Paalu 224700
Paalu 232500
Paalu 238900
Paalu 241800
Paalu 242300

Jääpato

MWIVO

Erotus (HW/MW)

N60 + 152,53 m
N60 + 152,74 m
N60 + 155,85 m
N60 + 160,67 m
N60 + 163,05 m
N60 + 163,96 m

147,62 m
147,68 m
150,92 m
154,04 m
156,49 m
156,66 m

4,91 m
5,06 m
4,93 m
6,63 m
6,56 m
7,30 m

Alin tulvan kannalta hyväksyttävä rakentamiskorkeus on korkeus, jolle vesi voi nousta ilman, että se vahingoittaa rakenteita.
Suurin havaintojaksolla 1938–2008 esiintynyt kevättulva Muonionjoella Muonion asemalta
on vuodelta 1968 -> 1612 m3/s. Vuonna 2005 Muonion virtausasemalta mitattiin 1030
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m3/s, joka on hieman pienempi kevättulva kuin maksimitulva alueella kerran viidessä vuodessa toistuu. Karkeasti voidaan olettaa, että vuoden 1968 tulva on ollut noin metrin 2005
tulvaa korkeammalla. Kolarin kohdalla Lapin ympäristökeskuksella ei ole havaintoasemaa
(Lapin ympäristökeskus, 2009).
Kolarissa ei sijaitse yhtään vedenkorkeuden mittausasemaa. Lähimmät asemat sijaitsevat
Muoniossa ja Pellossa. Muoniossa HW 1/100 tulvan (keskimäärin kerran sadassa vuodessa
toistuva tulva) ja MW:n (keskivedenkorkeus) on 2,9 m ja Pellossa 4,2 m. Mitatut huipputulvakorkeudet HW1968 ovat lähes tasoa HW 1/100. Kolarin korkeuksien arvioidaan sijoittuvan em. lukemien välimaastoon. Jokiuoman vaihtelevuudesta johtuen tarkkaa lukemaa ei
pystytä määräämään.

Pellon (6701500) ja Muonion (6700800) vedenkorkeusasemat
HW1/100a

Pello (LN)
81,70 m
6701500 *
Muonio(N60) 234,03 m
6700800 **

HWHYD

MWHYD

MWIVO

Erotus (HW1/100/MWHYD)

81,59 m

77,49 m

77,38 m

4,21 m

233,87 m

231,16 m

230,91 m

2,87 m

* Havaintoväli 1938-2010 (HYD-valikko). Poistettu vuosi 1954.
** Havaintoväli 1938-2010 (HYD-valikko). Poistettu vuosi 1956.

Edellä esitetyn perusteella on mahdollista, että rakennuspaikkoja on osoitettu alueille, jotka
eivät ole rakentamiseen soveltuvia tulvauhan vuoksi. Tulvatietojen tarkentuminen laskentamallin valmistuttua voi aiheuttaa sen, ettei kaavan mukaisia rakennuspaikkoja voida
osoittaa.

2.6.5 Luonto
Alueen luontotiedot perustuvat Meän Väylä – projektista saatuihin tietoihin, Tunturi-Lapin
maakuntakaava-aineistoon, ympäristökeskuksesta saatuun täydentävään aineistoon sekä kesällä 2010 tehtyyn luontoselvitykseen, jonka tiedot käyvät tarkemmin ilmi tekstissä jäljempänä olevasta Luontoselvitys -kappaleesta.
Meän väylä luontoselvitys on laadittu Ympäristötaito oy:ssä vuonna 2003. Luontoselvitys
perustuu pääasiassa alueelta jo olemassa oleviin selvityksiin ja raportteihin. Jokivarren arvokkaita luontokohteita on lisäksi selvitetty maastokäynneillä kesällä 2003. Maastokäynnillä on kartoitettu pääasiassa mahdollisia metsälain ja luonnonsuojelulain mukaisia arvokkaita kohteita, kuten puronvarsilehtoja, lähinnä alueilla joilla on rakentamispainetta.
Suojeltavat alueet
Tornionjoen-Muonionjoen vesistö kuuluu Natura 2000-verkostoon (FI 130 1912). Sen
Suomen puoleisen vesistöalueen vesipinta-ala lukuun ottamatta Tengeliönjoen vesistöaluetta on noin 32 000 hehtaaria. Tornion-Muonionjoki on Kalixjoen ohella ainoa Suomen ja
koko EU:n säännöstelemätön suuri (keskivirtaama yli 350 m3/s) jokivesistö. Tornionjoki on
arvokas vaelluskalajoki, sillä Suomessa on Tornionjoen lisäksi enää Simojoessa luonnonvaraisesti lisääntyvä Itämeren lohikanta. Jokeen nousee kutemaan myös meritaimen ja vaellussiika. Tärkeitä saaliskaloja ovat myös hauki, harjus, ahven ja siika. Veden laatu vesistöalueella on suurimmaksi osaksi hyvä tai erinomainen. Joen rannat eivät ole Natura-aluetta.
Joki on tärkeä muuttolintujen kulkureitti, sen suvannot ja saaret muodostavat tärkeitä levähdyspaikkoja.
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Perinnebiotoopit
Kolarin kunnan alueelta inventoitiin 1990-luvulla neljä perinnebiotooppia, jotka ovat vierekkäisiä saaria Kolarinsaaren itäpuolella. Perinnemaisemat Lapin voimavarana- hankkeen
yhteydessä Kolarin alueelta kartoitettiin viisi uutta perinnebiotooppia. Kaava-alueen perinnebiotoopit on esitetty alla olevassa taulukossa ja kuvassa. Kaikki kohteet kuuluvat Naturaalueeseen vesistön osalta. Kolarin kunnan alueelta on todennäköisesti vielä runsaasti perinnebiotooppeja löytymättä.

Nro Kohde

ha

Nykyinen arvo

Käyttö/hoito

65

Kokko

6,9

maakunnallisesti arvokas- on

67

Alanen

4,1

paikallisesti arvokas+

on

68

Hietasen haka

5,0

paikallisesti arvokas+

on

69

Pajusaari

2,5

paikallisesti arvokas+

on

70

Pyysaari

10,5 paikallisesti arvokas+

on

71

Pääskynen

13,0 paikallisesti arvokas+

on

Taulukko:
.Suunnittelualueen
perinnebiotoopit.

Kuva. Kolarin perinnebiotoopit.
Kallio- ja maaperä
Lapin suurimmat joet, mm. Tornionjoki-Muonionjoki virtaavat kalliolaaksoissa, jotka ovat
syntyneet kallioperän ruhje- tai heikkousvyöhykkeisiin useiden mannerjäätiköiden eroosiovaikutuksen yhteistuloksena. Tornionjoen ja sen sivujokien uomat korkeimman rannan yläpuolella muodostuivat nykyisille paikoille sitä mukaa, kun mannerjäätikön reuna perääntyi,
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jääjärvet purkautuivat ja nk. kuollut jää suli n. 10 000 vuotta sitten. Joki on saanut lisämittaa yli puolet jääkauden jälkeen, kun joen suisto on siirtynyt kohti etelää ennen muuta
maankohoamisen seurauksena (Saarnisto, 2005). Alueen kallioperä on suureksi osaksi noin
1,6-2,7 mrd vuotta vanhaa peruskalliota. Alueen kallioperä koostuu pääosin graniiteista ja
kvartsiiteista, mutta aluetta halkovat muutamat liuskealueet, joissa esiintyy kiilleliuskeita ja
– gneissejä sekä emäksisiä vulkaanisia kiviä.
Yleisin maalaji alueella on moreeni. Turvemaita on vesistöalueen keski- ja alaosan tasaisilla mailla. Lajittuneita maalajeja, kuten soraa ja hiekkaa, esiintyy pienialaisesti. Kolarin
seudulla on laajoja savi- ja silttikerrostumia. Tornionjokilaaksossa joen toistuvasti kuljettama hieno jokisedimentti (hieta ja hiesu) ovat muodostaneet tärkeän perustan maanviljelyyn perustuvalle asutukselle.
Ilmasto
Suunnittelualue kuuluu kostea- ja kylmätalviseen lumimetsävyöhykkeeseen, jossa vuoden
kylmimmän kuukauden keskilämpötila on alle -3 C ja lämpimimmän yli +10 C. Alue kuuluu Kemijoen ilmastovyöhykkeeseen. Vuosittaiset sademäärät vaihtelevat 400–550 mm.
Lumen osuus vuosisadannasta on yli 40 %. Pisin vuodenaika on talvi, joka kestää noin
kuusi kuukautta.
Kasvillisuus
Suunnittelualue kuuluu pohjoisboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, jossa enimmäkseen on mänty- ja sekametsiä. Puro – ja jokilaaksoissa kasvillisuus on rehevää. Alueen pohjoisosassa kalkkikiven esiintymisen vuoksi kasvillisuus on poikkeuksellisen rehevää. Kolarinsaaren pohjoisosassa olevien tulvaniittysaarien kasvillisuuden vyöhykkeisyys riippuu
vedenpinnan korkeudesta.
Eläimistö
Lapin eläinlajien määrä ei ole kovin suuri, nisäkäslajeja on noin 60 (yleisimpinä kettu, orava, jänis), lintulajeja on noin 350, joista suurin osa on muuttolintuja ja vesistöissä elää noin
70 kalalajia (tärkein on lohi). Riistaeläinten metsästys ja riistanhoito on luvanvaraista.
Myös kalastukselle on asetettu kiintiöt.
Rantatyypit
Tornion - Muonionjoen rantatyypit on luokiteltu Meän Väylä- hankkeen yhteydessä viistoilmakuvien perusteella. Metsärannoilla kangasmetsä ulottuu vesirajaan saakka. Yleisin
rantatyyppi alueella on kuiva kangas. Jyrkkiä rinteitä/rantatörmiä on alueen pohjoisosassa
Mannajoen suun länsipuolella, Kolarinsaarella Pääskysen vastarannalla sekä Matinnivasta
pohjoiseen olevalla alueella. Lehtipuuvaltaista metsää on rannoilla ajoittain pieniä alueita.
Laajempia lehtipuuvaltaisia alueita on Isoniityn kohdalla, Rantalan kohdalla, Kolarin saaren koillisosassa, Kelloniemen alue, Lappean seudulla sekä Kutukarista Väylänpäähän asti
rannasta alle 50 metrin etäisyydellä kapea kaista. Tuoretta kangasmetsää esiintyy mm. Annankankaan kohdalla. Tulvaniittyjä/pensaikkoa esiintyy enimmäkseen kaava-alueen eteläosassa, Hietasesta etelään. Myös Kolarin keskustan kohdalla on laaja alue. Osa Kolarin saaren pohjoisosan tulvaniittysaarista on luokiteltu perinnemaisemakohteiksi sekä perinnebiotooppikohteiksi. Alueen rantatyypeistä löytyy vähäisessä määrin myös peltoja, niittyjä,
lehtoja ja lettoja. Kivikkorantoja esiintyy pääosin Lappean ja Kutukarin välisellä alueella.
Hiekkarantoja esiintyy Kolarin saaren länsi – ja pohjoispuolella. Hiekka- ja kivikkorannoilla on näkyvissä selvä hiekka/kivikkovyöhyke. Koskipaikkoja alueella on useita; pisimmät
koskipaikat ovat Ääverkoskella, kohdassa, jossa Tornionjoki ja Muonionjoki yhdistyvät sekä Temppeliharju – Kassan kohdalla.
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Luontoselvitys
Kaava-alueen luontotietoja on täydennetty kesällä 2010 tehdyllä luontoselvityksellä. Luontoselvityksen maastotyöt tehtiin 27.7.–2.8.2010 sekä 22.8.–26.8.2010. Maastotöistä vastasi
FM Mika Welling Pöyry Finland Oy:stä.
Uhanalaiset tai huomionarvoiset lajit
Kaava-alueen uhanalaistiedot on tarkistettu Lapin ympäristökeskuksesta (13.11.2007 ja
20.10.2010) (taulukko 1).
Taulukko 1. Kaava-alueella tiedossa olevat tai havaitut uhanalaiset tai muuten
suojelunarvoiset lajit (valtak. = valtakunnallinen uhanalaisuus* (v.2010), alueel. =
alueellinen uhanalaisuus, erit. = erityisesti suojeltava laji, dir. = lintudirektiivin
liitteen I tai luontodirektiivin liitteen II ja IV laji, vastuu = Suomen kansainvälinen
erityisvastuulaji).
Tieteellinen nimi
Falco peregrinus
Lutra lutra
Epilobium laestadii
Pytho abieticola
Botrychium boreale
Botrychium lanceolatum
Calypso bulbosa
Carex appropinquata
Carex heleonastes
Dactylorhiza lapponica
Saxifraga hirculus
Hamatocaulis vernicosus
Arctopsyche ladogensis
Botrychium lunaria
Botrychium multifidum
Carex laxa
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata
Platyhypnidium riparioides
Calocybe onychina
Hygrophorus gliocyclus Fr.
Ranunculus lapponicus

Suomeksi
muuttohaukka
saukko
turjanhorsma
murroskolva
pohjannoidanlukko
suikeanoidanlukko
neidonkenkä
röyhysara
lettosara
lapinkämmekkä
lettorikko
kiiltosirppisammal
pohjansirvikäs
ketonoidanlukko
ahonoidanlukko
velttosara
suopunakämmekkä
ahdinsammal
kirjokaunolakki
limarengasvahakas
lapinleinikki

valtak. alueell.

erit.

VU
NT
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
LC
NT
NT
NT
VU
NT
NT
NT
LC

dir.

vastuu

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

*VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, LC = elinvoimainen

Uhanalaistiedoissa esiintyvän muuttohaukan pesimätieto ei vaikuta käsillä olevaan
osayleiskaavaan (Metsähallitus, Tuomo Ollila 23.9.2010).
Lapin ympäristökeskuksen mukaiset uhanalaiset esiintymät on esitetty kaavakartalla mustareunaisella punaisella neliö- merkinnällä ja silmällä pidettävät esiintymät mustareunaisella
punaisella ympyrä- merkinnällä.
Uhanalaiset lajit:
NUMERO
101

Pöyry Finland Oy

TIETEELLINEN NIMI

SUOMENKIELINEN NIMI

Falco peregrinus

Muuttohaukka

PAIKAN NIMI

102

Epilobium laestadii

turjanhorsma

Aittamaa NW

103

Epilobium laestadii

turjanhorsma

Ruonajänkkä

104

Pytho abieticola J. Sahlberg

murroskolva

Pohjasenvaara

105

Botrychium boreale

pohjannoidanlukko

Kolari kk

106

Botrychium boreale

pohjannoidanlukko

Pahtamukka

107

Botrychium boreale

pohjannoidanlukko

Äkäsjokisuu

108

Botrychium lanceolatum

suikeanoidanlukko

Ristilä

109

Calypso bulbosa

neidonkenkä

Hietanen
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110

Carex appropinquata

röyhysara

Ruonaoja a

111

Carex appropinquata

röyhysara

Ruonaoja b

112

Carex heleonastes

lettosara

Lietorovanvuoma a

113

Carex heleonastes

lettosara

Lietorovanvuoma b

114

Carex heleonastes

lettosara

Mannajoki W

115

Carex heleonastes

lettosara

Tulli E a

116

Dactylorhiza lapponica

lapinkämmekkä

Mukankangas N

117

Saxifraga hirculus

lettorikko

Ruonajänkkä a

118

Saxifraga hirculus

lettorikko

Ruonajänkkä b

119

Saxifraga hirculus

lettorikko

Ruonajänkkä c

120

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

kiiltosirppisammal

Ruonajänkkä

212

Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata

suopunakämmekkä

Aittamaa N

213

Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata

suopunakämmekkä

Lietorovanvuoma

214

Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata

suopunakämmekkä

Mukankangas NE a

215

Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata

suopunakämmekkä

Mukankangas NE b

Silmälläpidettävät lajit:
NUMERO

TIETEELLINEN NIMI

SUOMENKIELINEN NIMI PAIKAN NIMI

202

Botrychium lunaria

ketonoidanlukko

Annanniva

203

Botrychium lunaria

ketonoidanlukko

Kalkkikangas

204

Botrychium lunaria

ketonoidanlukko

Kolari kk

205

Botrychium lunaria

ketonoidanlukko

Pahtamukka

206

Botrychium lunaria

ketonoidanlukko

Äkäsjokisuu

207

Botrychium multifidum

ahonoidanlukko

Annanniva a

208

Botrychium multifidum

ahonoidanlukko

Annanniva b

209

Botrychium multifidum

ahonoidanlukko

Ylläsjokisuu

210

Botrychium multifidum

ahonoidanlukko

Äkäsjokisuu

211

Carex laxa

velttosara

Ruohoniemi E

216

Platyhypnidium riparioides

ahdinsammal

Äkäsjokisuu

217

Calocybe onychina

kirjokaunolakki

Kalkkikangas

218

Hygrophorus gliocyclus

limarengasvahakas

Kalkkikangas A

219

Hygrophorus gliocyclus

limarengasvahakas

Kalkkikangas B

220

Hygrophorus gliocyclus

limarengasvahakas

Kalkkikangas C

Jokihelmisimpukka
Jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera) eli raakku on virtavesissä elävä simpukka, jonka elinympäristöjä uhkaavat rakentamisen, veden kuormituksen, ojitusten ja happosateiden aiheuttamat elinympäristöjen muutokset, ympäristömyrkyt, torjunta-aineet, ilmansaasteet, öljyvahingot sekä vesien likaantuminen ja rehevöityminen. Laji on Suomessa
erittäin uhanalainen (EN) ja se on rauhoitettu jo vuonna 1955. Lisäksi se on luontodirektiivin liitteen II ja IV laji. Jokihelmisimpukka lisääntyy ainoastaan lohi- tai taimenpitoisissa
joissa, koska se tarvitsee em. kalalajeja toukkiensa väli-isännäksi. Tyypillisiä elinympäristöjä ovat vuolaasti virtaavat, puhtaat ja runsashappiset joet ja purot.
Kaava-alueella ei ole tiedossa jokihelmisimpukan esiintymiä. Tornionjoen vesistöalueen
potentiaalisia jokihelmisimpukkavesistöjä on selvitetty viime vuosina mm. Lapin ympäristökeskuksen toimesta. Kolarin alueella vesistöjä on kuitenkin tutkittu niukasti. Tällä hetkellä tiedossa olevat lähimmät esiintymät sijoittuvat Pellon ja Övertorneån alueille.
Potentiaalisia vesistöjä kaava-alueella ovat Äkäsjoki, Ääverjoki, Niesajoki ja Ylläsjoki,
joskin esimerkiksi Äkäsjoella lajin elinolosuhteita heikentää joen kaksoistulviminen keväisin.
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Saukko
Saukko (Lutra lutra) kuuluu sekä luontodirektiivin liitteen II että liitteen IV lajeihin. Liitteiden lajit ovat EU:n tärkeinä pitämiä lajeja. Liitteen II lajien suojelemiseksi on osoitettava
erityisten suojelutoimien alueita eli Natura 2000 –alueita. Liitteen IV lajit puolestaan edellyttävät tiukkaa suojelua; lajien tappamisen ja pyydystämisen lisäksi on kiellettyä hävittää
ja heikentää niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Saukko on näätäeläinten heimoon kuuluva nisäkäspeto, joka elää kaikenlaisissa vesistöissä.
Sen ravinto koostuu pääosin kaloista, lisäksi saukko syö sammakkoeläimiä, rapuja, nisäkkäitä, hyönteisiä, nilviäisiä ja kasveja. Elinpaikan valintaan vaikuttavat ravinnon saatavuus,
suojaisten pesimä- ja lepopaikkojen esiintyminen sekä talviaikainen pääsy vesistöön. Saukko on riippuvainen virtaavasta vedestä, koska se ei pysty tekemään avantoja. Saukolla on
laaja saalistusalue, jolla se liikkuu ympäri vuoden. Alueeseen kuuluu tavallisesti 20–40 km
vesistöreittejä (Liukko 1999; Valtion ympäristöhallinto 2007d).
Saukko on levinnyt koko Suomeen, joskin monilla seuduilla laji on melko harvalukuinen.
Saukko on luokiteltu maassamme silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Saukkoja elää maassamme arviolta 3000–5000 yksilöä. Laji on metsästyslainsäädännöllä rauhoitettu riistalaji
(Liukko 1999; Valtion ympäristöhallinto 2007d).
Alueen saukkohavainnoista pyydettiin tiedot Kolarin riistanhoitoyhdistyksestä (16.3.2011).
Tämän hetkisen tiedon mukaan saukkoja on Lappeassa 2-3 kpl Ääverjoen ja Jauho-ojan välisellä alueella, jossa on voimassa Kelloniemen ranta-asemakaava. Lisäksi saukkoja on 1-2
kpl Niesajoen koskialueella noin 200 m Muonionjoesta. Kyseiselle koskiosuudelle ei olla
osoittamassa yleiskaavassa uusia rakennuspaikkoja. Lähimmät uudet rakennuspaikat sijoittuvat noin 300 m koskialueesta ylävirtaan joen ylittävän maantien itäpuolelle. Muita aikaisempina vuosina tehtyjä saukkohavaintoja alueella on Lappeasta Lappeankosken alueelta ja
Nivanniemestä, mutta näiltä alueilta ei ole tehty havaintoja talvella 2010-11.
Lapinleinikki
Lapinleinikki (Ranunculus lapponicus) on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu, luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji sekä Suomen vastuulaji (Lsl 42§/Lsa 20§). Lapinleinikin
tyypillinen kasvupaikka on puronvarsien luhtainen ruoho- ja heinäkorpi tai sarakorpi sekä
näiden korpien laiteet. Laji kasvaa myös lähteiden vaikutuspiirissä, mutta selvemmin sen
esiintyminen liittyy luhtaisuuteen (Paalamo ym. 2009). Laji on alueellisesti uhanalainen
eteläboreaalisen vyöhykkeen Järvi-Suomen alueella sekä keskiboreaalisessa vyöhykkeessä
Pohjanmaan sekä Pohjois-Karjalan-Kainuun alueilla. Lajin valtakunnallinen uhanalaisuusluokitus elinvoimainen (LC).
Lapinleinikin populaation tila on arvioitu suotuisaksi, populaation kehityssuunta vakaaksi
ja lajin elinympäristön tila suotuisaksi boreaalisella ja alpiinisella alueella (Paalamo ym.
2009).
Luontoselvityksen maastotöiden yhteydessä kirjattiin ylös 27 lapinleinikin esiintymää, jotka sijaitsivat yhteensä kuudella erillisellä alueella. Esiintymät sijoittuvat kaava-alueen etelä- ja keskiosiin. Yleisimmät esiintymispaikat liittyivät soistuneisiin kankaisiin ja korpityyppeihin sekä puronvarsiin. Osassa esiintymispaikoista oli todennäköisesti pohjavesivaikutusta. Lapinleinikki vaikuttaa olevan verrattain yleinen Tornio- ja Muoniojokiin laskeutuvissa kosteammissa rinteissä ja soistumissa.
Ahonoidanlukko
Ahonoidanlukko (Botrychium multifidum) on IUCN:n v. 2010 uhanalaisluokituksessa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. Lajin kuuluminen Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin merkitsee lähinnä, että lajin seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin
elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.
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Ahonoidanlukkoa tavattiin yhdeltä rakennuspaikaksi merkityltä kohteelta, joka on tyypiltään pajukoitunutta vanhaa niittyä. Lajia havaittiin 5 kpl noin kahden neliömetrin alueella.

Kuva 1. Lapinleinikkejä luhtaisessa ja lähteisessä kangaskorvessa.
Linnusto
Tornionjoki-Muonionjoki muodostaa tärkeän lintujen muuttoreitin. Lapin linnustoalueiden
suojelun ja monikäytön yhteensovittamista on tehty ympäristöhallinnon koordinoimassa ns.
Lintuvesi Life- projektissa vuosina 1999-2003. Projektiin kuului 9 kohdealuetta Tornionjoen - Muonionjoen vesistöalueella. Kaava-alueelle projektin kohteita ei sijoitu (Ympäristöhallinnon www-sivut 2007).
Luontoselvityksen myöhäisen ajankohdan takia kaava-alueelle ei voitu tehdä erillistä linnustoselvitystä. Maastotyön ajankohtana ranta-alueilla linnustoa oli erittäin vähän ja rantametsän lajisto oli tyypillistä metsälajistoa. Rantavyöhyke on tyypillisesti vesirajasta loivaa
sora-/ kivikkorantaa, joka vaihettuu ylempänä muutaman metrin levyiseen pajupensaikkoon. Joen mutkakohdissa on paikoin loivia rantaniittyjä ja harvoja luhtarantoja.
Hyviä linnuston potentiaalisia kokoontumispaikkoja voivat kaava-alueella olla muutamat
rantaniityt ja lammet (kuvat 8-10). Nämä kohteet on merkitty kaavaan luontokohteina.
Alueen linnustosta pyydettiin tiedot Lapin lintutieteelliseltä yhdistykseltä (25.3.2011). Tiira-rekisterin mukaan alueelta ei ole tehty merkittäviä lintuhavaintoja. Alueella kymmeniä
vuosia liikkuneen paikallisen lintuharrastajan mukaan itse jokivarressa ei ole merkittäviä
vesilintujen ja kahlaajien kerääntymispaikkoja lukuun ottamatta Kolarinsaaren pohjoispuolella olevaa Saarenputaan aluetta. Muualla kaava-alueella huomioitavia linnustokohteita
ovat Muonionjoen Vuolennivassa oleva vanhan metsän kuvio, jossa on vanhassa petäjässä
oleva risupesä sekä Lappeassa Sieppijärventien varressa olevassa soramontussa pesivä törmäpääsky-yhdyskunta (Jorma Halonen, henkilökoht. tiedonanto).
Maastotyön tulokset
Maastossa tarkastettiin kaavaluonnoksessa 20.8.2009 esitetyt uudet rakennuspaikat sekä Ares-, AO-res- ja T-res –alueet. Tarkoituksena oli löytää näiden alueiden metsä-, luonnonsuojelu ja vesilain mukaiset arvokkaat elinympäristöt sekä havainnoida kohteiden kasvillisuutta ajankohdan sallimalla tarkkuudella. Uudet rakennuspaikat käytiin läpi jalkaisin ja
niistä kirjattiin ylös luonnon nykytila ja kasvillisuus. Lisäksi rakennuspaikasta otettiin valokuva. Peltoaukeille sijoittuvia rakennusalueita ei maastossa tarkastettu. Res-merkinällä
varustettuja pitkän aikavälin aluevarausalueita kuljettiin läpi luonnontilaisimmilta osin rakennettujen alueiden ja niiden lähiympäristön jäädessä vähemmälle huomiolle. Inventointiajankohta oli maastotyön tekemiselle kohtuullisen hyvä, joskin eräät alku- ja keskikesällä
kukkivat putkilokasvit olivat jo menettäneet kukintonsa.
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Seuraavassa esitettyjen luontokohteiden sijainti ilmenee luontokohteet –liitekartoista (liite).
Kohde 1
Syvässä kurussa virtaava luonnontilaisen kaltainen 0,5-1m leveä puro. Puron varret ovat
pajukkoisia, puuston ollessa nuorta harmaaleppää, haapaa, koivua ja kuusta. Ojan varressa
on pieniä metsäkortekorpijuotteja. Lahopuustoa on nuorena maapuuna jonkin verran.
Metsälain tarkoittama tärkeä elinympäristö.
Kaavamerkintäsuositus: luo-1. Puronvarsi huomioidaan alueelle rakennettaessa.
Kohde 2
Annanoja on syvässä kurussa virtaava luonnontilaisen kaltainen puro, jonka varsi on noin
10 m leveydeltä tiheää pajukkoa. Puustossa on harvakseltaan nuorta koivua. Lahopuustoa
on koivumaapuuna jonkin verran.
Metsälain tarkoittama tärkeä elinympäristö.
Kaavamerkintäsuositus: luo-1. Puronvarsi huomioidaan alueelle rakennettaessa.

Kuva 2. Annanojan tiheää pajukkoa.
Kohde 3
Luonnontilaisen kaltainen puro, jonka varressa puusto on varttunutta kuusta sekä runsaasti
nuorta koivua ja raitaa. Pohjakerroksessa ruohoja ja heiniä niukasti: orvokit, isotalvikki,
kultapiisku, metsäimarre, metsäkorte, mesiangervo, kastikka. Lahopuustona on nuorta haapaa ja koivua jonkin verran.
Metsälain tarkoittama tärkeä elinympäristö.
Kaavamerkintäsuositus: luo-1. Puronvarsi huomioidaan alueelle rakennettaessa.
Kohde 4
Tien varren peltojen länsipuolinen loiva rinne on puustoltaan nuorta ja varttunutta kuusikkoa, jossa sekapuuna on paljon koivua. Maastopainanteissa on runsaasti pieniä vesilampareita, joista osa mahdollisesti pohjavesivaikutteisia. Lampareiden ympäristössä sammallajisto on pääosin okarahkasammalta ja lehväsammalia. Painanteissa on kymmeniä / satoja
lapinleinikin lehtiä. Kukkivia yksilöitä ei alueelta löydetty. Muuta lajistoa ovat kurjenjalka,
hilla, mustikka, herttakaksikko, isotalvikki, vadelma, huopaohdake, vanamo, metsäimarre,
rönsyleinikki, riidenlieko, luhtakuirisammal, metsäkerrossammal ja suonihuopasammal.
Metsäkorte kasvaa paikoin erityisen runsaana. Alue on lähinnä kankaan ja korpisuuden
mosaiikkia (ruohokangaskorpi), jossa korpisuus lisääntyy idästä länteen kohti Torniojokea
mentäessä. Alueella on uudehko metsäautotie ja sen yhteyteen tehty oja. Alueelta laskee
myös ojia Torniojokeen.
Pöyry Finland Oy

67070348.BT.SLU

Tornionjoen-Muonionjoen osayleiskaava

15.2.2013

29

Lapinleinikkiesiintymä. Lajin elinympäristö huomioidaan alueelle rakennettaessa siten,
että elinympäristö ei muutu. Kaavamerkintäsuositus: s-1.
Kohde 5
Eteläisempi osa useita puronuomia käsittävä loiva rinne, jota on koneellisesti vastikään
harvennettu noin rinteen puoliväliin asti. Hakkuutähteet ovat jonkin verran padottaneet vettä rinteessä. Lapinleinikkiä tavattiin rinteestä useasta kohdasta. Lajistossa ovat mm. mesiangervo, metsäimarre, oravanmarja, kurjenpolvi, ojakellukka, metsäkorte, rentukka, rönsyleinikki, hetehiirensammal, lähdelehväsammal, okarahkasammal. Noin puolivälissä rinnettä harvennushakkuu loppuu ja jatkuu Torniojokeen asti varttuneena ja uudistuskypsänä
kuusikkona. Täällä lajistoon tulevat em. lisäksi mm. tähtitalvikki ja herukka. Purouomien
lähiympäristöt ovat kangaskorpea sekä ruoho- ja heinäkorpea, jossa myös luhtaisuutta.
Alaosan kangasmetsässä jopa lehtoisuutta. Lahopuustoa on koivumaapuuna ja pökkelöinä
kohtuullisen paljon (kuvat 4 ja 5).
Rinteen alaosa on luonnontilaisen kaltaisena puroympäristönä ja ruoho- ja heinäkorpena metsälakikohde.
Lapinleinikkiesiintymä. Lajin elinympäristö huomioidaan alueelle rakennettaessa siten,
että elinympäristö ei muutu. Kaavamerkintäsuositus: s-1.

Kuvat 3 ja 4. Vasemmalla harvennettua puroympäristöä rinteen yläosassa, oikealla metsälakipuronvartta rinteen alaosassa.
Kohde 6
Mustakuopanojan pohjoispuolella olevassa notkossa pieni noro, jonka ympäristössä kasvaa
lapinleinikkiä. Notko on puustollisesti käsitelty eikä luonnontilainen.
Lapinleinikkiesiintymä. Lajin elinympäristöt huomioidaan alueelle rakennettaessa siten
että elinympäristö ei muutu. Kaavamerkintäsuositus: s-1.
Kohde 7
Kurussa virtaava puro, joka kulkee osin piilopurona. Kurussa on runsaasti koivulahopuuta.
Puusto on nuorta ja varttunutta kuusta ja koivua, yksittäisiä järeämpiäkin. Kurun rinteillä
on myös järeää haapaa siellä tällä. Lapinleinikkiä on puron varressa yleisesti. Korpimaisuutta on mosaiikkimaisesti.
Pienveden lähiympäristönä metsälakikohde.
Lapinleinikkiesiintymä. Lajin elinympäristöt huomioidaan alueelle rakennettaessa siten
että elinympäristö ei muutu. Kaavamerkintäsuositus: s-1.
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Kohde 8
Pienessä notkossa kulkeva luonnontilainen noro, joka laskee yläpuoliselta puustoiselta rämeeltä. Noronvarsi on osin metsäkortekorpea. Puusto on nuorta ja lähes varttunutta koivua
ja kuusta sekä pensaskerroksessa jonkin verran pajukkoa. Lapinleinikkiä tavattiin noron
liepeillä kymmeniä lehtiä. Muuta lajistoa: herttakaksikko, hilla, puolukka, hiirenvirna, ruusukesammal, metsäkerrossammal, korpilehväsammal.
Luonnontilaisen kaltaisena norona ja sen lähiympäristönä metsälakikohde.
Lapinleinikkiesiintymä. Lajin elinympäristöt huomioidaan alueelle rakennettaessa siten
että elinympäristö ei muutu. Kaavamerkintäsuositus: s-1.
Kohde 9
Pellon pohjoispuolinen suoalue on osin luhtaista korpea, osin metsäkortekorpea ja kangaskorpea. Lehväsammaleisten painaumien ja metsäkerrossammaleisten mättäiden mosaiikkia.
Lapinleinikkiä on kymmeniä lehtiä. Ojan varren muuta lajistoa ovat mm: raate, kurjenjalka,
kiilto- ja pohjanpaju, hilla, kastikka, lehväsammalet.
Lapinleinikkiesiintymä. Lajin elinympäristöt huomioidaan alueelle rakennettaessa siten
että elinympäristö ei muutu. Kaavamerkintäsuositus: s-1.
Kohde 10
Vanha oja tai perattu puro, jonka varressa on useita kymmeniä lapinleinikin lehtiä. Puron
varsi on osin kangaskorpea, osin luhtaista ruoho- ja heinäkorpea sekä metsäkortekorpea,
joissa lajistona maitohorsma, orvokit, kastikka, kultapiisku, rönsyleinikki, isotalvikki, hiirenvirna, kurjenpolvi, oravanmarja, luhtamatara, rentukka, mesiangervo, herukka sekä erittäin runsaslukuisina metsä- ja lehtokorte sekä metsäimarre. Ojan varsi on luonnontilaisen
kaltainen ja lahopuustoa on koivumaapuuna ja pökkelöinä runsaasti.
Luonnontilaisen kaltaisena pienveden lähiympäristönä metsälakikohde.
Lapinleinikkiesiintymä. Lajin elinympäristöt huomioidaan alueelle rakennettaessa siten
että elinympäristö ei muutu. Kaavamerkintäsuositus: s-1.

Kuva 5. Runsasta koivulahopuustoa.
Kohde 11
Ääverjokisuu on noin 500 metrin matkalta ennen Muonionjokea ainakin etelärannaltaan
vesijättöistä rantalehtoa. Rantametsän puusto on verraten tiheää nuorta koivikkoa ja itse jokivarren ranta tiheää pajukkoa. Vesijättöisen pohjakerroksen runsainta lajistoa ovat mesiangervo, metsäkurjenpolvi, orvokit, maitohorsma, rönsyleinikki, kastikat, herukka, kot-
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kansiipi, huopaohdake, lehtovirmajuuri, lehtokorte, sudenmarja, rantakukka ja poimulehti.
Sammalia on erittäin niukasti.
Jokivarsilehtona metsälakikohde. Kaavamerkintäsuositus: luo-1.

Kuvat 6 ja 7. Vasemmalla rantalehdon suurruohoisuutta, oikealla jokivarressa harvana
kasvava kotkansiipi.
Kohde 12
Jokivarren mutkaan syntynyt sara- ja ruoholuhta sekä osin pajuluhta (kuva 8). Mahdollisesti on myös osin vanhaa tulvaniittyä.
Rantaluhtana metsälakikohde. Kaavamerkintäsuositus: luo-1.

Kuva 8. Muoniojokivarren luhtarantaa.
Kohde 13
Jokivarren tulvaniitty, jossa lajistona mm. järviruoko, rantakukka, kastikat, nurmilauha,
rantanenätti, keltaängelmä, mesiangervo, jokapaikansara ja vesisara (kuva 10). Kaavamerkintäsuositus: luo-1.

Kuva 9. Muoniojokivarren tulvaniittyä.
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Kohde 14
Pieni puro tai vanha oja, jonka varsi vesijättöistä, luhtaista pajukkoa.
Pienveden lähiympäristönä metsälakikohde. Kaavamerkintäsuositus: luo-1.
Kohde 15
Luonnontilainen, kankaiden välissä sijaitseva kapea suo on pullo- ja jouhisaraa kasvavaa
saranevaa.
Vähäpuustoisena suona on metsälakikohde. Kaavamerkintäsuositus: luo-1.
Kohde 16
Rämesuon reunassa oleva muurain- ja metsäkortekorpijuotti, jonka puusto on lähes varttunutta kuusta ja koivua. Lahopuustoa on kohtalaisesti. Kaavamerkintäsuositus: luo-1.
Kohde 17
Kapea luonnontilaisen kaltainen korpijuotti, joka on lähinnä metsäkortekorpea. Puusto on
järeää kuusta. Lajistossa okarahkasammal ja mahdollisesti pallopäärahkasammal, metsäkorte, kurjenjalka, tuppisara sekä paikoin metsäkurjenpolvi ja oravanmarja. Pallopäärahkasammal kuuluu Suomen vastuulajeihin. Kaavamerkintäsuositus: luo-1.
Kohde 18
Isolantto on saraikkoinen ja luhtainen, tien viereen sijoittuva lampi.
Metsälakikohde. Kaavamerkintäsuositus: luo-1.

Kuva 10. Isolanton saraikkoa.
Kohde 19
Kankaiden painaumiin ja pelloilta tulevien ojien varteen muodostuneita pieniä lampia, jotka voidaan katsoa metsälain tarkoittamiksi tärkeiksi elinympäristöiksi. Lampien reunat ovat
luhtaisia saranevoja. Lampareissa havaittiin tuntemattomaksi jääneitä sorsia, lammilla voi
olla paikallista linnustoarvoa.
Pienten lampien välittöminä lähiympäristöinä metsälakikohteita. Kaavamerkintäsuositus: luo-1.
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Kohde 20
Vanhaa, osittain pajukoitunutta niittyä. Lajistossa heinien lisäksi maitohorsma, metsäkurjenpolvi, hiirenvirna, siankärsämö, päivänkakkara, kultapiisku. Lisäksi havaittiin viisi kappaletta ahonoidanlukkoa, joka on silmälläpidettävä (NT) Suomen vastuulaji. Niityn pohjoispuoli viettää jyrkästi pajukkoiseen ja leppäpuustoiseen tulvavaikutteiseen perattuun puroon tai ojaan, jonka rinteessä haavikko. Puronvarren lajistoa ovat metsäkurjenpolvi, kortteet, rentukka, kastikat, runsaasti maitohorsmaa sekä keuhkosammalta. Puusto on nuorehkoa harmaaleppää. Kaavamerkintäsuositus: s-2.

Kuvat 11 ja 12. Vasemmalla vanha niitty, oikealla ahonoidanlukko.
Kohde 21
Luonnontilainen puronvarsi, jossa on runsaasti lahopuustoa. Puroa ympäröivät kankaat ovat
lehtomaista kangasta ja ruohokangaskorpea. Puronvarren lajistoa ovat: mesiangervo, metsäkurjenpolvi, huopaohdake, sudenmarja, metsäkorte, lehtokorte, metsäimarre, mesimarja,
maitohorsma, ruususammal, palmusammal, korpi-imarre ja lehväsammalia. Tien pohjoispuolella puronvarsi on alapuolta alavampaa ja ympäröivät kankaat ovat vesijättöistä tulvakangasta.
Puron välittömänä lähiympäristönä metsälakikohde.Kaavamerkintäsuositus: luo-1.

Kuva 13. Puronvarren runsasta lahopuustoa.
Kohde 22
Luonnontilainen lettoräme, jossa lajistona vaivaiskoivu, hilla, puolukka, kanerva, järvikorte, suokukka, pullosara, villapääluikka, karhunruoho, lettovilla, vilukko, lettonuppisara,
metsäkurjenpolvi, mesiangervo, kultasammal, rassisammal, sirppisammalia, heterahPöyry Finland Oy
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kasammal sekä todennäköisesti lettoväkä- ja lettolierosammalta. Lettorämeellä on myös
avoimempia nevaosia. Rämeosa vaihettuu eteläosassa lettokorveksi, jossa puusto pääosin
kuusta ja lisäksi lajistossa em. lisäksi runsaasti katajaa, läätettä, mustuvapajua, väinönputkea, sulka- ja palmusammalia. Huomiota herättävän paljon muurahaispesiä, kymmeniä
hehtaarilla. Kaavamerkintäsuositus: luo-1.
Kohde 23
Reunoiltaan luonnontilaista lettonevarämettä, keskiosistaan karumpaa mesotrofista rimpinevaa. Lajistossa järvikorte, vaivaiskoivu, kataja, karhunruoho, villapääluikka, tupasluikka,
siniheinä, lettovilla, raate, pullosara, kanerva, kultasammal, sirppisammalia ja mahdollisesti
lettolierosammalta. Rahkasammaleita niukasti. Kaavamerkintäsuositus: luo-1.
Kohde 24
Luonnontilaista lettosuota, jossa vaihtelevat eri lettosuotyypit. Reunoilla yleisesti lähteistä
lettokorpisuutta ja lettorämeisyyttä, pohjoisosassa on rimpilettoa. Alueella on havaintoja
huomionarvoisista kasvilajeista. Kaavamerkintäsuositus: luo-1.
A-RES, AO-RES ja T-RES –alueet
Selvityskohteiden rajaukset on esitetty kuvassa 14.

Kuva 14. Kaava-alueelle sijoittuvat A-res ja AO-res –alueet.
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Kolarinsaari
AO-res1
Alueen kankaat ovat pääosin tuoreen ja kuivahkon kankaan nuoria kasvatusmänniköitä.
Osa alueesta on hakattu ja uudistettu luontaisesti, jolloin uudisalojen puusto koostuu taimikosta ja siemenpuumännyistä. Suojuotit ovat puustoisia isovarpurämeitä, paikoin tavataan
myös pallosarakorpirämeisyyttä. Alueen eteläosassa kulkee rannan myötäisesti luontopolku, jonka varressa puusto on osaksi varttunutta männikköä. Rantavyöhykkeessä suojapuusto tulisi säilyttää alueelle rakennettaessa.
AO-res 2
Kolarinsaarentien länsipuolen (a) metsät ovat pääosin nuorta ja varttunutta tuoreen kankaan
kuusi-koivu –sekametsää. Uuden tielinjan itäpuolella on hakkuuaukko ja nuorta männikköä
(b).
Kuussaaren edustalla (c) rinnepuusto on nuorta kuusta, ylempänä mäntyä. Rannat ovat pajukkoisia tulvarantoja. Kuussaarella on maisemallisia arvoja.
Kolarinsaarentien itäpuolen metsät (d) ovat kuivahkon kankaan nuoria kasvatusmänniköitä.
Eteläosan soistuneimmat kohteet ovat korpirämemuuttumia.
AO-res 2 –alueelta ei löydetty huomionarvoisia luontokohteita.

Kuvat 15 ja 16. Vasemmalla hakkuuaukkoa, oikealla Kuussaaren edustaa AO-res 2 –
alueella.

Taajaman pohjoispuoli
AO-res 3
Kangasosiltaan tuoreen kankaan varttunutta kasvatusmännikköä, jossa 3-5 m aliskasvuskoivua. Soistuneimmissa kohdissa pallosararämekorpisuutta ja osin metsäkortekorpea, joka
vaihettuu nopeasti kangasrämeeksi ja –korveksi. Alueelle on tehty uusi tie.
AO-res 3 –alueelta ei löydetty huomionarvoisia elinympäristöjä tai luontokohteita.
Taajaman eteläpuoli
A-res 1
Taajaman eteläpuolelle sijoittuva A-res 1 alue on kangasosiltaan nuorta mänty-kuusikoivupuustoista tuoreen ja osin kuivahkon kankaan sekametsää. Kangasosia reunustavat
kangassoistumat, jotka ovat lähinnä pallosaraisia rämeitä, korpirämeitä ja kangasrämeitä,
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joiden puusto on yhtäläisesti mäntyä, kuusta ja koivua. Pohjakerroksessa yleisenä vallitsevat juolukka ja puolukka, pallosara, hilla, suopursu, metsäkorte, vaivaiskoivu, korpikarhunhienostusammal ja vähemmässä määrin mustikka.
Alueen pohjoisosan kankaat ovat nuoria kasvatusmänniköitä.
Alueelta ei löydetty huomionarvoisia elinympäristöjä tai luontokohteita.
A-res 2
Alueen länsiosan kankaat tuoreen kankaan mänty-kuusi-koivu-sekametsiä ja niihin liittyviä
soistuneita kankaita ja kangaskorpia. Alueen eteläosassa on vanhaan peltoon kasvanut nuori koivikko. Alueen itäosassa omakotitaloalueen eteläpuolinen kangas on varttunutta kuivahkoa mäntykangasta.
Alueelta ei löydetty huomionarvoisia elinympäristöjä tai luontokohteita.
A-res 3
Isonpalon kangas on varttunutta, kuusettumassa olevaa kuivahkon ja tuoreen kankaan mäntykangasta, puusto 8-14 m. Alueen halkaiseva suojuotti on lähinnä pajukkoista puolukkakangaskorpea, puustossa kuusta ja mäntyä lähes yhtä paljon. Alueen itäosan suojuotti on
vaivaiskoivuvaltaista rämettä ja lyhytkorsirämettä. Alueen ojat ovat kuivia. Aluetta kiertää
läheiseltä urheilukentältä lähtevä valaistu kuntoilureitti.
Alueelta ei löydetty huomionarvoisia elinympäristöjä tai luontokohteita.
Kaivosalue
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Alueen eteläosan kankaat (a) ovat kuivahkoa ja osin tuoretta, puustoltaan nuorta ja varttunutta mäntykangasta, jossa sekapuuna jonkin verran kuusta. Pensaskerroksessa on katajaa
yleisesti. Eteläosan kankaalta on neliökilometriruudun tarkkuudella esiintymätieto ketonoidanlukosta.
Kankaiden välinen suojuotti (b) on meso-eutrofista saraista korpea tai rämekorpea, jopa lettokorpea, jossa puusto on 2-3 m kuusta ja mäntyä ja pensaskerroksessa pajua. Pohjakerroksen yleisintä lajistoa ovat pullosara, järvikorte, jokapaikansara, kurjenjalka, suonihuopasammal, kampasammal, rassisammal, kultasammal, sirppisammalia.
Länsiosan pyöreä kangas (c) on uudistuskypsää mäntykangasta, jossa sekapuuna koivua ja
yksittäisiä nuoria kuusia. Lahopuustoa on melko niukasti. Suon reunakankaalla koivun
osuus lisääntyy ja puusto yleisesti nuorta ja varttunutta. Kankaan länsipuolinen suo on reunaltaan vaivaiskoivurämettä ja keskemmältä lähteistä, pajukkoista meso-eutrofista rämettä
ja mahdollisesti lettorämettä. Mätäspintojen yleisintä lajistoa tupasluikka, vaivaiskoivu,
juolukka, hilla, pullosara, kurjenjalka, suonihuopasammal, sulkasammal, pohjanpaju, mustuvapaju ja pienissä rimpilampareissa kinnassammalia, rassisammal, lehväsammalia, kultasammal, heterahkasammal.
Alueen keskiosien kangas on pääosin nuorta kasvatusmetsää, ylispuina vanhoja uudistuskypsiä mäntyjä (d). Lahopuustoa on kohtalaisesti nuorina riukumaapuina. Kankaan päällysosat ovat nuorta ja varttunutta kuivahkoa mäntykangasta.
Alueen pohjoisosan suo on rimpilettonevaa ja reunoiltaan lettorämettä (e). Räme- ja nevaosia luonnehtii runsas jouhisaraisuus. Muuta lajistoa ovat villapääluikka, lettovilla, vaivaiskoivu, järvikorte, raate, karhunruoho, yökönlehti, tunnistamaton kämmekkä, mutasara,
suonihuopasammal, kultasammal, rassisammal, lettoväkäsammal, aapasirppisammal. Suon
keskiosien saraiset rimpipinnat ovat sirppisammalvaltaisia, mahdollisesti myös lettolierosammalta. Rahkasammalia suolla on erittäin niukasti. Suon viereiselle kankaalle on
ajettu maata suon reunaan. Osaltaan kankaat ovat uudistuskypsää mäntykangasta.
T-res –alueen lettosuo-osat ovat osa laajempaa luonnontilaista suoaluetta. Suoalueelta on
useita huomionarvoisten lajien esiintymätietoja, todennäköisesti johtuen alueen kalkkipitoisuudesta. Suolta löydettiin muutamia kämmeköitä, joiden tunnistaminen oli kuitenkin inventointiajankohtana jo mahdotonta. Alueen metsät ovat käsiteltyjä vähälahopuustoisia
kankaita, joilta ei löydetty luontokohteita. Suoalueet merkittiin luontokohteiksi.
Natura tarveharkinta sisältyy Vaikutusten arviointiosaan kohta 7.6
Lähteet
Eurola Seppo (1999). Kasvipeitteemme alueellisuus. Sarjassa Oulanka Reports, nro 22. Oulanka Biological Station, Oulu University. 116 s.
GTK (2010). WWW-sivut: Geokartta. Geologinen tutkimuskeskus, 2010.
Liukko, U.-M. (toim.) (1999). Saukkokannan tila ja seuranta Suomessa. Suomen ympäristö
–sarja, nro 353. Suomen ympäristökeskus.
Paalamo Päivi, Heikki Eeronheimo ja Jari Ilmonen (2009). Metsähallituksen vastuulajien
tila ja suojelutaso vuonna 2006. Lapinleinikki - Ranunculus lapponicus L. Tietolomake, lajit. Metsähallitus, 5 s.
Sierla Liisa, Esa Lammi, Jari Mannila ja Markku Nironen (2004). Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö –sarja, nro 742. Ympäristöministeriö.
Valtion ympäristöhallinnon www-sivut:
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Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=56697&lan=fi
Lintuvesi-Life:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=11153&lan=fi
Saukko:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=112554&lan=FI

2.7

Maisema
Lähteet:
- Meän Väylä -hankkeen Luonto-maisema-kulttuuriympäristöselvitys
- Tunturi-Lapin maakuntakaavaluonnoksen maisemaselvitys
- Lapin perinnemaisemat (1999), Kalpio, S. ja Bergman T., Alueelliset ympäristöjulkaisut nro.116
Maiseman perusrakenne on muovautunut mannerjään sulaessa ja liikuttaessa sulamisvesien
mukana irtomaa-aineksia. Jäätiköt ovat silottaneet kallioita ja pyöristäneet pinnanmuotoja.
Maisema ja sen rakenne muodostaa lähtökohdan ihmisen toiminnalle. Asuinpaikat, kulkureitit ja elinkeinojen harjoittamispaikat ovat valikoituneet vuosisatojen saatossa suotuisille
paikoille. Lapissa asutus on harvaa, ja kylät sekä taajamat ovat keskittyneet vesireittien
varsille.
Viljely
on
keskittynyt
lähinnä
Lounais-Lapin
jokivarsille.
Suomi on jaettu Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän v.1992 inventoinnin pohjalta maisemamaakuntiin ja – seutuihin. Suunnittelualue kuuluu Tunturi-Lapin Aapa-Lapin
seutuun. Jokivarsien kylät ovat vanhimpia kylätyyppejä. Rakennukset sijaitsevat nauhamaisesti rantatörmällä avoimessa maisemassa kalavesien äärellä. Kulkeminen on aluksi tapahtunut veneellä jokia pitkin, porokyydeillä kulkeminen on synnyttänyt ensimmäisiä kulkureittejä ja ensimmäisiä maanteitä alettiin rakentaa 1800-luvun alkupuolella. Kullan, matkailijoiden ja jopa kahvin kuljettamisella on ollut merkitystä tieliikenteen kasvulle.
Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua maisema-aluetta.

2.7.1 Maisemakuva
Alueen maisemakuva vaihtelee pohjoisen tunturiseudusta maatalouden muovaamaan kulttuurimaisemaan. Alueen maisemakuvassa hallitsevin piirre on luonnonmaisema. Maisema
on enimmäkseen laaja-alaista, jossa jokiväylät, laajat suo- ja metsäalueet ja tunturiketju
muodostavat maisemaan vallitsevat suuret linjat. Pienimuotoista maisemaa löytyy vanhempien kylien ja niiden hyvin hoidettujen viljelysmaiden yhteydessä. viljelysmaat ja asutus
ovat keskittyneet vesistöjen äärelle, viljaville sedimenttimaille. Alueen kylät ovat ns. nauhakyliä, jossa rakennukset ovat sijoittuneena nauhana rannan läheisyyteen, seuraten rannan
ja tien linjoja. Kylien ja rantatien takan levittäytyvät laajat metsä-, suo- ja vaaramaisemat.
Rantatörmät ovat pääasiassa loivia. Paikoin, varsinkin alueen pohjois- ja keskiosassa maasto kohoaa suhteellisen jyrkästi rantatien ja asutuksen taakse jäävällä alueella. Rantakylien
ja niitä ympäröivien viljelysmaiden maisema on avointa. Näillä alueilla näköala tieltä ja taloilta joelle päin on hyvä. Näköalamahdollisuudet suljetummilla maisema-alueilla, asumattomilla metsäalueilla ovat huonommat.

2.7.2 Äkäsjokisuun - Kolarin maisemakuva
Alueella on runsaasti sivujokien suistoalueita. Rantalinja on monin paikoin rikkinäinen ja
maisemallisia solmukohtia on varsinkin Kolarinsaaren kohdalla useampia. Maamerkkejä
ovat esim. Kolarin kalkkitehdas (kuva) ja sillat Ruotsiin ja Kolarinsaareen (kuva). Maisemassa erottuvia ihmisen vaikutuksen jälkiä, jotka muodostavat ns. ongelmakohtia ovat
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esim. kalkkitehtaan ympäristö, maa-ainestenottoalueet ja hakkuualueet. Alueella on useita
laajoja kulttuurimaisema-alueita, esim. Kolarinsaari ja Saaripudas. Asutusta on molemmin
puolin jokea rannan tuntumassa, varsinkin Kolarinsaaren ympärillä. Näkymät ovat asutuilta
alueilta hyvät. Kolarin taajama-alue luo kulttuurimaisemasta poikkeavan ympäristön modernimpine rakennuksineen ja päällystettyine katuineen.

Kuva. Kolarin kalkkitehdas (Lentokuva Vallas Oy)

Kuva. Kolarin kirkonkylä ja Kolarinsaareen menevä silta. (Lentokuva Vallas Oy)

Männikön-Lappean maisemakuva
Rantalinja on joen mutkittelun takia rikkonainen ja niemenkärkiä on useissa kohdissa.
Koskikohtia on mm. Lappean kohdalla, missä Tornionjoki ja Muonionjoki yhdistyvät. Ranta on jokien haarakohdassa jyrkkää ja näkymät hyvät.

Pöyry Finland Oy

67070348.BT.SLU

Tornionjoen-Muonionjoen osayleiskaava

40

15.2.2013

Kuva. Lappean koski Lappean kohdalla.(Lentokuva Vallas OY)

Lappea-Kassa-Väylänpää
Maasto on loivasti kumpuilevaa, rantalinja on rikkonainen, maasto aaltoilevaa ja rantatörmät loivia. Maa kohoaa vasta taempana, tien ja asutuksen takana. Alueen eteläosassa on
laajoja kulttuuriympäristöjä, esim. Kassa, Väylänpää ja Kallioniemi. Jokivarren sedimenttimailla on hyvin hoidettuja, aktiivisia maatiloja viljelyalueineen. Maasto on tasaista ja monin paikoin avointa. Näkymät joelle ovat hyvät jokivartta seuraavalta tieltä avoimen ja tasaisen maiseman ansiosta varsinkin avoimilla rannanläheisillä asutuilla alueilla ja paikoilla,
joissa tie kulkee rannan tuntumassa. Eteläosassa on kauniita niemenkärkiä.
lappeasta etelään Temppeliharjulle asti ulottuu vajoama-alue Tornionjoen molemmin puolin. Vajoama-alue on syntynyt, kun jääkaudella syntyneistä lajittuneista maalajeista osa on
huuhtoutunut vähitellen jokeen ja rantaan on muodostunut aaltoileva maastoprofiili.

Kuva. Väylänpää (Lentokuva Vallas OY)
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2.7.3 Perinnemaisemat
Alueella on neljä paikallisesti arvokkaaksi luokiteltua perinnemaisemaa (arvoluokaltaan P
+ tai P). Kaikki kohteet sijaitsevat Kolarinsaaren itäpuolella.
Pyysaari (arvoluokka P+)
Muonionjoen Kolarinsaaren itäpuolella, Saariputaassa yksityisten omistuksessa oleva Pyysaari on laaja lampaiden laiduntama tulvaniittysaari. Ennen laidunnuksenaloittamista saaresta on niitetty heinää 1960-luvulle saakka
Alanen(arvoluokka P+)
Saariputaassa, Muonionjoen Kolarinsaaren itäpuolella sijaitseva Seurakunnan omistama
Alanen on satunnaisessa laidunkäytössä oleva tulvaniittysaari.
Kokko (arvoluokka P)
Muonionjoen Saariputaassa sijaitseva Kokon saari on osittain pensoittunut ja metsittynyt
tulvaniittysaari. Saaresta on niitetty heinää viimeksi 1960-luvulla, minkä jälkeen alue on ollut luonnontilaisena. Myöhemmin saaressa on alettu laiduntaa lampaita.
Isoniitty (arvoluokka P)
Saariputaalla, Muonionjoen Kolarinsaaren itäpuolella sijaitseva Pajusaari on näkyvällä paikalla oleva lampaiden laiduntama tulvaniittysaari. Saaresta on niitetty heinää 1960-luvulle
asti, minkä jälkeen se on ollut pitkään luonnontilaisena.
Pajusaari (arvoluokka P)
Yksityisen omistuksessa oleva kymmenen lampaan laiduntama tulvaniittysaari.
Tulvaniityille on ominaista kasvualustan tulvamaannos, joka koostuu lajittuneista tulvan
tuomista kerrostumista. Tämä on tehnyt tulvaniityistä hyvää viljelymaata. Tulvaniityillä on
ollut suuri merkitys Lapin perinteisessä maataloudessa ja maisemassa. Tulvaniittyjä luonnehtii kasvillisuuden vyöhykkeellisyys, ja kasvillisuudesta löytyy kaikkia niittytyyppejä.
Ympäristön häiriötekijät
Koska luonnon uudistumiskyky on Pohjois-Suomessa hidasta, se on rakentamistoimenpiteiden rajauksissa ja laajuudessa otettava huomioon.
Hakkuut
Alueella on suoritettu hakkuita jättämällä suojakaista hakkuualueen ja TornionjoenMuonionjoen rannan väliin. Hakkuualueita on Kolarin saaren pohjois-, koillis- ja eteläosassa, Törmäsnivassa, Syvänojanmännikössä, Tummarannassa, Annankankaalla, Väylänpäässä
kahdessa kohdassa sekä kalliolahdessa. Hakkuita on tehty myös Ruotsin puolella jokirannassa ja niistä osa on ulottunut myös rantaan asti.

2.8

Rakennettu ympäristö
Tornio-Muonionjokien varsi muodostaa samalle vesistöalueelle keskittyvän vakinaisen asutuksen alueen. Yhtenäinen nauhamainen asutus ulottuu Torniosta Pellon kirkonkylän pohjoispuolelle asti. Pellon pohjoispuolella asutus keskittyy kyliin ja kylien välissä on yksittäisiä kiinteistöjä. Kolarin kunnan vanhin suomalaisasutuksen alue on Kolarinsaari. Pekka
Kolarin talo on ensimmäistä kertaa merkitty verolle vuonna 1586 ja sijaitsi nykyisen Simun
pihapiirin kohdalla Kolarinsaaren länsirannalla.
Kirkonkylä
Kirkonkylän asutus ulottuu Ruotsin rajaylityspaikan sillasta Valtatielle 21 ja rautatieasemalle asti. Jokijalantie (maantie 9381) toimii taajaman keskustienä. Sen varrella on suurin
osa kirkonkylän palveluista (kunnanvirasto/ posti/ kirjasto/ työvoimatoimisto, päivittäistavara- ja muut kaupat, peruskoulu, terveyskeskus, vanhainkoti, pankki ja ravintolat). Kirkko
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sijaitsee lähellä jokirantaa. Vanha kirkko ja hautausmaa ovat Kolarinsaaressa, josta on silta
kirkonkylään. Rautatien ja Muoniontien (Vt 21) välillä on teollisuusalue ja rautatieaseman
alue. Muoniontien varrella on kaksi huoltoasemaa, hotelli sekä mm suuri rautakauppa. Jokijalantien ja Muoniontien risteyksessä on huoltoasema, turisti-info ja korualan matkailuyrityksen tuotanto- ja myyntitilat. Kirkonkylän taajamarakenne on väljä, epäyhtenäinen ja
tyyliltään vaihteleva ikärakenteen, koon ja rakennusmateriaalien osalta. Sotaa edeltävät rakennukset puuttuvat kyläkuvasta.
Kalkkikangas – Äkäsjokisuu
Kalkkikankaan entisen sementtitehtaan ja kalkkilouhoksen alueen rakennukset on äskettäin
purettu. Alueelle on Kolarin radan käytöstä poistunut sivuraide. Vedellä täyttynyt noin 60
m:n syvyistä entistä kalkkilouhosta käytetään sukellusharrastajien harjoituspaikkana.

Kuva: Kolarin kirkonkylä ja Ruotsiin johtava silta taustalla (kuva 877, Lentokuva Vallas)
Väylänvarren asutus
Alueen kylät ovat pääasiassa joenvarsikyliä, joissa rakennukset ovat nauhana rannan ja sitä
seuraavan tien läheisyydessä. Vaikka sota tuhosi suurimman osan rakennuskannasta Suomen puolella, ovat Kolarin sotaa edeltävät kulttuuriympäristöjen piirteet kuitenkin säilyneet. Sotien jälkeinen rakennuskanta on samoilla sijoilla kuin aikaisempi rakennuskanta.
Näin peräpohjalainen kulttuurimaisema on osittain säilynyt rakennuskannan uudistumisesta
huolimatta. Etenkin jokivarsi Tornion- ja Muonionjokien yhtymäkohdan alueelta etelään
muodostaa edustavaa jokivarren rakennettua kulttuuriympäristöä.
Jokilaakso on Ruotsin puolella yleisesti katsoen harvemmin asuttu ja rakentaminen keskittyy kyliin. Suomen puolella asutus jakautuu tasaisemmin koko ranta-alueelle.
Lappean kylässä Kelloniemen tilan tieliittymän viereen on pystytetty Peruskartoituksen
muistomerkki. Suomen peruskartoituksen ensimmäinen kartoituskierros kesti vuodesta
1947 vuoteen 1975 eli kolme vuosikymmentä. Maanmittaushallituksen Topografit ry,
Maanmittaushallitus ja Kolarin kunta ovat halunneet kunnioittaa Suomen peruskartoituksen
historiallista tapahtumaa pystyttämällä muistolaatta viimeisen maastotyöpäivän alueelle
Kelloniemen tilalle. Muistolaatta paljastettiin 8.9.2006.
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Loma-asutus ja matkailuyritykset
Väylänvarrella loma-asutusta on ranta-asemakaavoitettu Kalkkikankaan (2001) ja Äkäsjokisuun (1992) alueella sekä Kelloniemen ranta-asemakaavan viidellä osa-alueella Kolarin
ja Lappean välillä (2003).
Merkittävin matkailuyritys on Lappean Loma/Kylmämaa Tours, jolla on toimipaikka Lappeassa (kalastus, venevuokra, safarit, majoitus). Muita ovat:
- Koivusaajon lomamajat/Jouttensuvannon loma (kioski ja camping, kalastus)
- Talarin Loma (camping, kalastus, mökit)
- Villa Salmon (mökki, kalastus)
- Rantalan majat (mökki, kalastus)
- Hotelli Kolari
Virkistystoiminnan rakennelmat
Veneenlaskupaikat ja levähdyspaikkoja on Lappeantien (maantien 9381) varrella, Kolarinsaaressa, Saarenputaalla ja Kalkkikankaalla.

Kuva: Lohisaaliin perkaus ja paloitus, Koivusaajon lomat/ Jouttensuvannon loma

2.9

Kulttuuriympäristöt ja -maisemat
Kulttuuriympäristövyöhykkeet ovat erilaisten maisema-alueiden, esim. jokilaaksojen varteen syntyneiden kulttuuriympäristöjen muodostamia kokonaisuuksia, jossa maisemalla on
aina tärkeä rooli. Lapin sota toisen maailmansodan aikana tuhosi 70–75 % Kolarin rakennuskannasta. Kylissä pihapiirien paikat, pellot ja niityt ovat kuitenkin säilyneet nykypäiviin
saakka. 1950- luvun alkuun mennessä jälleenrakennus oli suoritettu loppuun.
Lähteet:
- Lapin kultturiympäristöohjelma, Jarmo Lokio, Lapin ympäristökeskus 1997
- Tunturi-Lapin maakuntakaavaluonnos,
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Meän Väylä -hankkeen Luonto-maisema-kulttuuriympäristöselvitys
Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi hankeen inventointitulokset, Lapin ympäristökeskus
(inventointi suoritettu 2004–2005, arvotus 2007)
maastokäynnit 2008, Pöyry Environment Oy
RKY 2009 -julkaisu

Suunnittelualueen valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö on Kolarinsaaren vanha
kirkko. Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja maisema-alueita ovat Kolarinsaari, Lappea ja Väylänpää.

2.9.1 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Osayleiskaava-alueelle sijoittuu kokonaan tai osittain seuraavat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt.
Kolarin vanha kirkko ja tapuli (SR 3085)
Kolarin vanha kirkko on rakennuksena ja ympäristöltään parhaiten säilynyt esimerkki Länsipohjaan Suomen puolelle rakennetuista kirkoista vuoden 1809 jälkeen Venäjän rajan siirryttyä Tornionjokeen. Kirkko ja tapuli ovat säilyttäneet rakentamisaikansa aikaisen ulkohahmon.
Kolarin vanha keskus sijaitsee Muonionjoen ja sen sivuhaaran jakamassa Kolarinsaaressa.
Tärkeänä kauppapaikkana ollut entinen markkinakenttä on saaren eteläpäässä lähellä vanhaa kirkkoa. Intendentinkonttorissa (A.W. Arppe) laadittujen piirustusten mukaan 18181819 rakennettu kirkko on lähes kuutiomainen ja sen telttakatto päättyy nelikulmaiseen lanterniiniin. Ulkonurkkia koristavat, valkoiseksi maalatut rustikoidut nurkkapilasterit, joiden
yläpuolella kattolinjaa korostaa voimakas horisontaalinen räystäslistoitus. Runkohuoneeseen liittyvät vastakkaisilla sivuilla matalammat eteinen ja sakaristo. J.G Hedmanin Ristiinnaulittu-aiheinen
alttaritaulu
vuodelta
1832.
Erillinen kellotapuli kirkon vieressä on samanaikainen kuin kirkko ja toistaa samanlaista
klassistista muotokieltä. Tapulin edustalla on sankarihautausmaa.
Tornionlaakson raudanvalmistushistorian kohteet, Kolari – Lappeankangas (S 3098)
Kolarin kunnan alueella säilyneitä nykyään Ruotsin puolella olevien ruukkien raudanvalmistushistoriaan liittyviä hiilimiiluja.

2.9.2 Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Kolarinsaari
Saaren pohjoisosassa sijaitsee asutusryhmä, joka on nykyisen kunnan alueen vanhinta suomalaisasutuksen aluetta. Kunnan ensimmäinen asukas Pekka Kolari muutti Kolarinsaareen
vuonna 1586, nykyisen Simun pihapiirin kohdalle länsirannalle. Nykyinen rakennuskanta
on perinteisillä rakennuspaikoilla avoimen viljelymaisemien keskellä tai metsän reunassa.
Tilojen rakennusryhmät ovat peräpohjalaiseen tyyliin suureksi osaksi kolmelta sivulta rakennettuja, nurkista avoimia pihapiirejä, joiden ulkopuolella on vain muutama pihapiiristä
irrallaan oleva talousrakennus, sauna tai kesämökki. Kolarinsaaren kulttuuriarvot liittyvät
asutukseen ja periteisesti avoimen kulttuurimaiseman rauhalliseen ja periteitä kunnioittavaan yhdistelmään, jota rakennuskannan sijoitus ja ulkomuoto kirjavista rakennusmateriaalista ja väreistä huolimatta tukee.
Lappea
Väylänvarsi (Tornio- ja Muoniojokivarret) Kolarista Pelloon uudisasutettiin 1800-luvulla,
jolloin uusiksi kyliksi muodostuivat mm Lappean, Koivukylän ja Hietasen kylät. Lappean
kylä nauhamaisine asutuksineen rantatörmän tuntumassa edustaa joenvarsikylää TornionjoPöyry Finland Oy
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en ja Muonionjoen yhtymäkohdan tuntumassa. Kylän rakennuskanta tuhoutui lähes kokonaan Lapin sodan loppuvaiheissa vuonna 1944. Sotien jälkeinen rakennuskanta on rakennettu samoille sijoille kuin aikaisempi rakennuskanta. Näin peräpohjalainen kulttuurimaisema on säilynyt rakennuskannan uudistumisesta huolimatta. Etenkin jokivarsi Tornion- ja
Muonionjokien yhtymäkohdasta etelään on edustavaa jokivarren rakennettua kulttuuriympäristöä.
Lappean alue kytkeytyy vahvasti Ruotsin puoleiseen jokivarsiasutukseen ja Pajalaan. Itse
kylä sijaitsee jokitörmällä ja joki on merkittävä elementti kyläkuvassa. Alueella on merkkejä kivikautisesta asutuksesta, tervahautoja sekä miilunpolttoalue. Muinaisjäännöksiä löytyy
yhä maata käännettäessä. Historiallisesti alue on yhteydessä Könkään ruukin (Kengis bruk)
kukoistuskauteen. Ruukin tarpeisiin poltettiin hiiltä ja ensimmäiset sysimiehet tulivat
Värmlannista ja Taalainmaalta 1600-luvulta. Sysimiesten kutsumanimen ”kolari” johdosta
alettiin koko pitäjää kutsua vähitellen Kolariksi. Ruukki kirkkoineen ja kauppoineen oli
1600-luvulla seudun tärkeä keskuspaikka. Ruukin väki tarvitsi niittyjä karjan tarpeisiin ja
näin syntyi niittypolku, joka vähitellen kasvoi kairan valtaväyläksi Könkäästä Lappean
kautta Sieppijärvelle ja edelleen Sodankylän kirkolle asti.
Alueen kiinnostavuus liittyy rajahistoriaan ja miilunpolttoon. Kylä sijaitsee päätieverkon
ulkopuolella, joten suuremmat matkailijavirrat ohittavat sen. Kylän aktiivisuutta osoittaa,
että kyläyhdistys on aikaansaanut matkailuyhtiön perustamisen mm. hyödyntämään kylän
entistä koulurakennusta. Erityisesti kalastusmatkailuun keskittynyt yhtiö on ollut paikallisesti tärkeä työllistäjä.
Kolarissa käynnistettiin v. 2003 Lestadiuspolun rakentaminen Pajalan, Lappean ja Sieppijärven välille. Reitin varrella on mm. Metsäntutkimuslaitoksen luontotorni ja savottakämppä. Tavoitteena on reitin avulla kertoa Tornionjokilaakson perinteestä.

Väylänpää
Väylänpään kylälle ovat ominaista avoimet ja vaihtelevat viljelysalueet. Niiden reunoilla
rinteiden ja kumpareiden yläosissa pihapiirit hallitsevat pienpiirteistä ja maaperältään hienojakoista maisemaa. Kylän pihapiirit ovat sodanjälkeisestä rakennusajankohdasta huolimatta peräpohjalaiseen tyyliin sijoitettuja, kolmelta sivultaan rakennettuja ja nurkistaan
avoimia tiloja, joiden ulkopuolelle jää vain muutama talousrakennus tai lato. Viime vuosina alueelle on rakennettu lähinnä lomamökkejä.

2.9.3 Paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Paikallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä Meän Väylä- maisema ja kulttuuriympäristöselvitykseen perustuen Suomen puolella ovat:
- Äkäsjokisuun ja Saariputaan alueen rakennuskanta on hyvin moni-ikäistä ja sekoittunutta. Saaripudas on lähiömäinen asutusalue, jossa viljelykulttuurimaisemaa on vain
rannan puolella. Äkäsjokisuulla ja Saariputaalla koulut ja seurojentalot edustavat uudempaa aikakautta ja ovat myös suojeltavia rakennuksia. Alueella on myös muutamia
vanhempia rakennuksia, jotka ovat säilyneet tuhoilta.
- Törmäsniva ja Jauhokangas sijoittuvat mutkittelevan väylän maisemallisiin solmukohtiin. Edustava jälleenrakennuskauden rakennustyyppi on Törmäsnivan vuokrakämppä.
- Temppeliharjun ranta-alueet ja Hietanen ja Kallioniemi ovat edustavia väylänvarren
kulttuurimaisemia, joiden pellot ja niityt ovat edelleen viljelykäytössä.
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Kuva: Kehittämisvyöhyke: Lappea-Kurtakko-Venejärvi-Vaattojärvi
Lähde: Tunturi-Lapin maisemaselvitys

Paikallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä Meän Väylä -maisemakulttuuriympäristöselvityksessä Ruotsin puolella ovat:
- Huukissa (Kalkkikangasta vastapäätä) ja Kieksiäisvaarassa, Kieksiäisnivassa (Pajalan
pohjoispuolella) on luonto- ja maisema-arvoja sekä uudempaa rakennettua miljöötä.
Huuki on vireä maatalouskylä, jossa on laajat peltoaukeat ja kontakti jokeen. Rakennuskanta on pääosin 1920–40- luvulta, mutta myös pari vanhempaa kartanomiljöötä.
Kieksiäisvaara sijoittuu Kolarin ja Pajalan välisen tien varteen kahden kummun rinteilPöyry Finland Oy
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le. Laaksojen viljelyalueet ovat hyvin hoidettuja. Rakennuskannassa on muutamia vanhoja kartanoita ulkorakennuksineen ja pari tornionjokilaaksolaista ”maljakkoaittaa.”
Torinen (Väylänpäätä ja Kallioniemeä vastapäätä) on miljööltään arvokas maatalouskylä, jossa kumpuilevat pellot viettävät Tornionjokeen. Rakennuskanta on pääosin
1920–40- luvulta.

Paikallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä ovat:
- Ainivaara, Nuottaniemi, Kolari, Mella (Kolarinsaaren vastapäätä)
- Törmäsniva (rajan molemmin puolin)
- Ylinen, Kassa

2.10 Suojeltavat rakennukset
Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi –hankkeen inventointityössä on kerätty tiedot rakennuksista, rakennetuista alueista ja niiden lähiympäristöstä. Hankkeessa tehty inventointi suoritettiin Pohjois- (Enontekiö, Inari, Sodankylä ja Utsjoki), Itä- (Kemijärvi, Pelkosenniemi,
Posio, Salla ja Savukoski) ja Tunturi-Lapin (Kittilä, Kolari, Muonio) kunnissa vuosina
2004-2005. Vuosien 2004 ja 2005 aikana on inventoitu yhteensä 12 kunnan alueella. Kohteita on inventoitu yhteensä 2557 ja yksittäisiä rakennuksia 4871. Inventointia suoritettiin
erilaisten kirjallisen lähteiden (esim. Lapin rakennusperintö 1984, Lapin kulttuuriympäristöohjelma 1997 sekä erilaiset paikallis- ja kylähistoriateokset) ja haastattelujen pohjalta.
Olennaisena osana inventointiin on liittynyt myös kohteiden arvottaminen. Arvottamistyötä
varten perustettiin arvottamisryhmä, jossa toimii Museoviraston, Lapin liiton, ympäristökeskuksen ja maakuntamuseoiden edustajia.
Inventointikohteet on luokiteltu ja arvotettu (9.9.2007) seuraavanlaisesti: (arvotus sulussa:
H = historialliset, RH = rakennushistorialliset ja M = maisemalliset arvot)
Suojeltavat rakennukset/rakennusryhmät:
083
091
093
098
101
115
116
139
153
041
094
103
114
154
155
174
175
176
180
Pöyry Finland Oy

Lompolan aitta, Lompolo, harvinainen 3-kerroksinen malli pihapiirissä, jossa päärakennus
1948, navetta 1969, mielenkiintoinen porrasratkaisu (RH+, M+)
Kolarinsaaren vanha kirkko (H+++, RH+++, M+)
Siukkomella, sodasta säästynyt ja ehjänä säilynyt pihapiiri Kolarinsaaressa (RH, M+)
Törmälän talo, Juurakkovaara, pihapiiri, vanha 1885 ja uusi 1985 asuinrakennus, talousrakennus 1959, aitta 1820? ja vaja (RH+)
Ristimella, 1800-luvun pihapiiri, jossa myös uudempi huvilarakennus (RH+)
Saarenputaan koulu (RH+, M+)
Lappean rajavartioasema, jälleenrakennusajan kohde (H++, RH+, M++)
Hietanen, sodasta säästyneet kaksi aittaa ja savusauna, nyk kahden omistuksessa, liittyy Sieppijärven kyläkokonaisuuteen (RH+)
Myllykangas, sodalta säästynyt pihapiiri, sauna ja lato jälleenrakennusajalta, paikan historia
1640-luvulta (H+, RH)
Lappean koulu, jälleenrakennusajan koulurakennus uusiokäytössä (M++)
Saaren paja, 17-1800-luvulta peräisin pajarakennus pihapiirissä, muut rakennukset uudempia, Kolarinsaari (H+)
Annaniva, peruskorjattu vanha metsäteknikon virka-asunto
Metsätorppa, Murroniemi (luokittelematon)
Erola, sodalta säästynyt pihapiiri, päärak 1970, vanha päärak säilynyt, jalka-aitta 1700-luv (?)
siirtorak ja uudistettu (RH)
Peruskoulun ala-aste, jälleenrakennuskauden kohde, edelleen käytössä (?)
Puistola, Äkäsjokisuu, jälleenrakennusajan pihapiiri, alkuperäinen navetta, päärak uudistettu
(?)
Laestadius-polku, Köngäsen ruukin toimintaan liittyvä vanha kulkureitti (H++, M++)
Rajavartioston tukikohta, Vuoleviniemi, (luokittelematon)
Niesajoen saha ja mylly, Saarenpudas
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Ranta-Simulan rautakuonan löytöpaikka
Kukkutievan kalkkihaudat, Äkäsjoensuu

2.11 Muinaisjäännökset
Osayleiskaava-alueen muinaisjäännökset on inventoitu syyskuussa 2010. Inventoinnin on
suorittanut Mikroliitti Oy:stä Timo Jussila ja Timo Sepänmaa. Alueelta tunnettiin ennestään yhteensä 21 muinaisjäännöskohdetta. Alueelta löytyi inventoinnissa kymmenen kivikautista asuinpaikkaa ja yksi löytöpaikka, joka on mahdollisesti asuinpaikka, sekä kaksi
ajoittamatonta liesipaikkaa. Lisäksi löytyi yksi mahdollinen pyyntikuoppa ja 17 tervahautaa
tai hiilimiilua. Yhteensä uusia kohteita inventoinnissa löytyi 30. Kaava-alueelle sijoittuu
näin ollen 51 muinaisjäännöstä. Muinaisjäännösten sijainti on esitetty erillisenä liitteenä
olevan muinaisjäännösinventoinnissa. Alla olevasta luettelosta on poistettu inventoinnissa
irtolöydöiksi luokitellut kohteet. Kohteiden kuvaukset löytyvät myös valtakunnalliseen
muinaisjäännösrekisteristä ( http://kulttuuriymparisto.nba.fi)
Kohde:

Luokka:

1 MASTORANTA
Kivikautinen asuinpaikka
2 LOMPOLO-OJANSUUN
Kivikautinen asuinpaikka
3 ÄKÄSJOKI PELLIKOSKENMAA
Ajoittamaton tunnistamaton kuoppa
4 ÄKÄSJOKI PELLIKOSKI
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
5 KALKKIKANGAS 1
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
6 KALKKIKANGAS 2
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
7 KALKKIKANGAS 3
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
8 KIEKSIÄISNIVA
Kivikautinen asuinpaikka
12 LAPPEANKANGAS
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, hiilimiilu
13 LOMPOLONSAARI
Kivikautinen asuinpaikka
15 PELLIKOSKENMAA
Historiallinen aineksenotto louhos
16 PUTAANNIEMI, LUODE
Ajoittamaton pyynti pyyntikuoppa
17 TOUKOLA
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, hiilimiilu
19 YLITALO
Kivikautinen löytö
20 LUNTANGINKANGAS 1
Kivikautinen asuinpaikka
21 LUNTANGINKANGAS 2
Kivikautinen asuinpaikka
22 PUTAANKANGAS 2
Ajoittamaton pyynti pyyntikuoppa
23 ÄKÄSJOKISUU, ITÄ
Kivikautinen asuinpaikka
24 ÄKÄSJOKISUU, LÄNSI
Kivikautinen asuinpaikka
25 SAARIPUDAS N
Kivikautinen asuinpaikka
26 KOLARINSAARI SAARIPUDAS 1
Kivikautinen asuinpaikka
27 SAARIPUDAS S
Kivikautinen asuinpaikka
28 KOLARINSAARI SAARIPUDAS 2
Kivikautinen asuinpaikka
29 KOLARINSAARI SAARIPUDAS 3
Pöyry Finland Oy

Muinaisjäännösrekisterintunnus:

2

273010021

2

273010043

2

1000010416

2

273000078

2

1000010418

2

1000010418

2

1000010420

2

1000009354

2

1000009378

2

1000009367

2

1000009737

2

1000009370

2

1000009353

3

1000009397

2

1000018949

2

1000018950

2

1000018954

2

1000009337

2

1000009372

2

1000018956

2

1000018965

2

1000018966

2

1000018967

2

1000017734
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Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
30 KOLARINSAARI SAARIPUDAS 4
Ajoittamaton asuinpaikka liesipaikka
31 KOLARINSAARI SAARIPUDAS 5
Ajoittamaton asuinpaikka liesipaikka
32 KOLARINSAARI SAARIPUDAS 6
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
33 MATINSUVANTO
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
34 MATINNIVA
Kivikautinen asuinpaikka
35 KOLARINSAARI SW 1
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
36 KOLARINSAARI SW 2
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
37 KOLARINSAARI S
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka
38 KOLARINSAAARI SE
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
39 KOLARINMÄNNIKKÖ S
Kivikautinen asuinpaikka
40 SAMMAKKO-OJA S
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
41 KIEKSIÄSNIVA
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
42 JAUHO-OJA
Kivikautinen asuinpaikka
43 KESKINEN JAUHOKANGAS 1
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
44 KESKINEN JAUHOKANGAS 2
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, hiilimiilu
45 ANNANOJA
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
46 ALAINENKANGAS
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
47 JÄNKKÄNIITYNSUVANTO 1
Kivikautinen asuinpaikka
48 JÄNKKÄNIITYNSUVANTO 2
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
49 JÄNKKÄNIITYNSUVANTO 3
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
50 JAUHONIVA S
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka, tervahauta
52 LUNTANGINKANGAS 3
Kivikautinen asuinpaikka
53 PIKKU MANNAJÄRVI
Työ- ja valmistuspaikka
54 KALKKITÖRMÄ
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka
55 ÄKÄSJOKISUU LUODE
Historiallinen työ- ja valmistuspaikka
56 JAUHONIVA 2
Kivikautinen asuinpaikka
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2

1000018968

2

1000018968

2

1000017735

2

1000017736

2

1000016797

2

1000017738

2

1000017739

2

1000017740

2

1000017742

49
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2

1000017743

2

1000009354

2

1000018970

2

1000017746

2

1000017747

2

1000017748

2

1000017749

2

1000018971

2

1000017750

2

1000017751

2

1000017752

2

1000018951

2

1000009375

1

1000009373

2

1000010417

3

1000018972

2.12 Aluevaraukset ja suunnitelmat
Kaivospiirien alueet on osoitettu osayleiskaavakartalla.

2.13 Elinkeinoihin liittyvät aluevaraukset
Kaivostoiminta
Lähteet:
- Tunturi-Lapin maakuntakaava-alueen geologiset taustatiedot, GTK, 2007
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Rautamalmia on Kolarin alueella hyödynnetty jo 1600-luvulla ja kalkkikiveä 1700-luvun
alkupuolella. Myös tervan poltto on ollut tärkeää. Peruselinkeinot olivat viljely, kalastus ja
metsästys.
Kaivostoiminta oli erittäin tärkeä työllistäjä 1988 saakka, jolloin Rautuvaaran kaivostoiminta loppui heikon kannattavuuden takia. Paraisten Kalkki Oy:n (Partek Oy) kalkkikivilouhos ja sementtitehdas suljettiin vuonna 1989. Vuosina 1968–89 louhittiin yhteensä 4,5
miljoonaa tonnia kalkkikiveä hyödynnettäväksi louhoksen yhteydessä olevalle sementtitehtaalle. Äkäsjokisuun kalkkikivivarannosta ei ole tehty määräarvioita, mutta varannot kaiken
kaikkiaan ovat erittäin huomattavat ja niistä on hyödynnetty vain murto-osa.
Vireillä olevat uudet kaivosalan hankkeet ovat rautakaivos Sahavaaran ja Kaunisvaaran
alueella Pajalassa, rautakaivos Äkäsjoen varrella sekä näitä palvelevat mahdolliset malmikäsittely- ja lastausalueet Kalkkikankaan tai Kolarin keskustan alueella. Kaavakartalla on
esitetty Nordkalkin kaivospiiri.
Lohenkalastus
Tornio-Muoniojoen lohisaalis oli v. 2008 57tn, josta Kolarin osuus oli 7,6,tn. Joen osalta
kokonaissaalis on vaihdellut välillä 12…64tn. Kalastajia joella on 2008 ollut 4500…6500.
Yleisin kalastuspa on ollut vetouistelu. Saaliiltaan parhaat kalastuspaikat ovat olleet v.
2008 Lappea, Jouttensuvanto, Törmäsniva ja Luttusensuvanto.
Muut elinkeinot
Väylänvarren elinkeinoja nykyisin ovat metsä- ja maatalous (mm. maitotilat), matkailu sekä kirkonkylässä julkiset ja yksityiset palvelut ja hallinto.
Tornion-Muonionjoen vesistö on Lapin tavoite 1 -ohjelman maaseudun toimintalinjalla yhtenä vesistökokonaisuuksista, joilla katsotaan olevan tulevaisuudessa tärkeä asema luontoon liittyvää matkailua ja ammattimaista kalastusta kehitettäessä.
Tunturi-Lapin maakuntakaavan kehittämisalueet
Lappea-Väylänpää
Alueella säilytetään ja kehitetään monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja,
asutusta ja kulttuuriympäristöjä. Loma-asutuksen edellytysten kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna.
Kolari
Varaudutaan keskustaajamaan laajenemiseen sekä palveluiden lisärakentaminen
suunnataan keskustan tiivistämiseen. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksiköitä.
Äkäsjokisuu
Alueelle suunnitellaan rautapellettitehdasta.
Lappea
Kehitetään aluetta kalastus- ja luontomatkailun tukikohtana.

2.14 Vesihuolto ja jätehuolto
Kunnan vesihuoltolaitos vastaa kirkonkylän ja Äkäsjokisuun vedenhankinnasta ja jakelusta.
Vedenottamoja/vesiosuuskuntia kaava-alueella on seuraavasti:
Pöyry Finland Oy

kunta; Kolarinsaaren, Takasaajon ja Pitkärannan vedenottamot
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Kalkkikankaan Huolto Oy, Kalkkikankaan vedenottamo, 5-10 asuntoa
Saarenputaan vesiosuuskunta, 20 taloa ja vanha koulu
Kolarin metsäntutkimuslaitos, oma vedenottamo
Kankaan vesiyhtymä, Ääverkoski, 2 omakotitaloa ja 6 lomarakennusta
Lappean vesiyhtymä, lomakeskus, lomarakennuksia, omakotitalo
Korvan vesiyhtymä (Lappean eteläpuolella), 11 taloa ja 3 lomarakennusta
Uusitalon vedenottamo (Lappea), 4 taloa ja 1 lomarakennus
Koivumaan vesiyhtymä (Väylänpään pohjoispuoli), 3 omakotitaloa, maatila, 5 lomarakennusta
Väylänpään vesiyhtymä, 12 taloa ja 12 lomarakennusta
Rundgrenin vesihuoltoyhtymä, 3 maatilaa

Kuva: ote Kolarin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Kartalla näkyy kaavaalueelle sijoittuva vesihuolto.
Suunnittelualueelle on laadittu vesihuoltosuunnitelmia seuraavasti:
1) Tornion-Muonionjoen jokilaakson vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma PSV - Maa
ja Vesi Oy, 21.1.2004 (Torniosta Enontekiöön).
2) Kolarin kunta, vesihuollon kehittämissuunnitelma, PSV - Maa ja Vesi Oy, 31.3.2004.
3) Kolarin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma, alustava tarkastelu jätevesien käsittelyvaihtoehdoista, PSV - Maa ja Vesi Oy, 16.4.2004.
4) Ylläksen ja Kolarin jätevedenpuhdistamoiden kehittämisen yleissuunnitelma, Kiuru &
Rautiainen Oy 6.5.2011.
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Vesihuollon kehittämissuunnitelmat/vaihtoehdot
-

viemäröidään Kolarinsaaren ja Saariputaan alueet ja rakennetaan siirtoviemäri kirkonkylän verkostoon
kirkonkylän jätevedenpuhdistamoon rakennetaan biologis-kemiallinen puhdistamo
Saariputaan vedenottamo
Kolarinsaaren vedenottamo

Pitkärannan vedenottamo

Jätevesi
Kolarin vesihuoltolaitoksella on toimintaa Kolarin kirkonkylällä ja Kolarinsaaressa sekä
vähäisessä määrin myös Äkäsjokisuun omakotialueella, jossa vesihuollon piirissä on seitsemän taloutta. Kirkonkylän noin 1400 asukkaan jätevedet käsitellään v. 1975 rakennetussa
jätevedenpuhdistamossa (aktiivilietelaitos, AVL).
Äkäsjokisuulla toimii yksityinen Äkäsjoensuun vesiosuuskunta, jonka toimintaan kuluu sekä jätevedenpuhdistamo- sekä puhtaan veden jakelutoiminta. Vesiosuuskuntaan on liitetty
muutamia talouksia. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on tällä hetkellä 250 henkilölle.
Kalkkikankaan alueen nykyisten noin 20 asukkaan jätevedet käsitellään Kalkkikankaan jätevedenpuhdistamossa (biologis-kemiallinen puhdistamo, AVL). Kalkkikankaan jätevedenpuhdistamolle olisi mahdollista johtaa esim. Äkäsjokivarren jätevesiä. Kalkkikankaan
vesihuollolla on toimintasuunnitelma laajentaa toimintaa lähivuosina (2013 – 2014) useisiin kymmeniin talouksiin Äkäsjoensuun aluella.
Saarenputaan ja Osayleiskaavan valmistelun pohjana käytetään jatkosta ilmeneviä mitoituslähtökohtia.
Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon tekninen käyttöikä on lähestymässä loppuaan. Puhdistamoa on tarpeen saneerata tai rakentaa uusi puhdistamo.
Kolarin kunta ja Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy (YYTH Oy) suunnittelevat uutta
yhteistä jäteveden puhdistamoa Rautuvaaraan tarkoituksena siirtää Kolarin kirkonkylän jätevedet siirtoviemärillä kirkonkylältä läheltä Saarenpudasta Rautuvaaraan puhdistettavaksi.
Rakennelmien tulisi olla valmiit noin vuonna 2015 – 2016. Puhdistamon ympäristölupahakemus on käsittelyssä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.
Jätehuolto
Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.12.2008 yleiset jätehuoltomääräykset. Kaikkien
Kolarin kunnan alueen kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, joka
hoidetaan kunnan toimesta alan yrittäjää käyttäen. Alueen jätehuollosta vastaa Hettula Oy
Oy (sopimus v. 2014 saakka).

2.15 Energiahuolto ja energiatuotanto
Alueen sähkönjakelusta vastaa Torniolaakson Sähkö Oy.
Kalkkikankaan teollisuusalueelle johtaa 110 kV:n johto. Ruotsin puolelle jatkaa 45 kV:n
johto. Kolariin kirkonkylään on sekä 110 kV:n että 45 kV:n johto pohjoisesta. 45 kV:n johto jatkuu Kolarin kirkonkylästä etelään Kieksiäisnivaan saakka, jossa on ylitys Ruotsin
puolelle. Muut pohjakartalla olevat johtolinjat ovat 20 kV:n linjoja.
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2.16 Liikenne
Lapin väestömäärä vähenee ja keskittyminen kaupunkeihin sekä taajamiin jatkuu. Taajamia on harvassa ja niiden väliset etäisyydet ovat pitkiä. Kansainväliset liikenneyhteydet
ovat lapin kehitykselle tärkeitä.
Lapin alueella on käynnissä ja suunnitteilla useita kaivoshankkeita ja mm. Kolarissa Hannukaisen kaivostoiminnan käynnistäminen. Kaivostoiminnan toteuttaminen edellyttää toimivia liikenneyhteyksiä. Kuljetusmäärien ollessa suuria rautatiekuljetus on usein taloudellisesti kannattavin kuljetusmuoto. Kaivosten rakentaminen ja toiminta edellyttää kuitenkin
myös toimivia maantieyhteyksiä riippumatta siitä, millä tavalla kaivosten tuotteet kuljetetaan asiakkaille.
Kolarin kunnan alueelle on nimetty Kolarin kaivosteihin liittyvät hankkeet Lapin ELY –
keskuksen merkittävimpinä hankkeina vuosina 2011 – 2015. (Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2011–2015).

Kuva: Ote kartasta Lapin ELY –keskuksen merkittävimmät hankkeet 2011 – 2015. Kartalla
on numeroitu kohde 36. Kolarin kaivostiet.
Lähde: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma
2011–2015
Osayleiskaava-alueella kulkee tai sitä rajaavat seuraavat maantiet:
Valtatie 21 Tornio - Kilpisjärvi
Seututie 943 Kolari – Ruotsin raja
Kantatie 80 Kolari - Kittilä
Yhdystie 9381 Havela - Kolari
Yhdystie 19701 Koivumaa
Yhdystie 19717 Palosaajo
Yhdystie 19718 Kolarinsaari
Yhdystie 19719 Heikkilä
Yhdystie 19720 Saarenpudas
Yhdystie 19721 Äkäsjoen asematie
Yhdystie 19734 Putaanniemi

Pöyry Finland Oy

67070348.BT.SLU

Tornionjoen-Muonionjoen osayleiskaava

54

15.2.2013

Suunnittelualueella on kaksi pysähdys- ja levähdysaluetta sekä kesällä 2008 kaksi henkilöautomatkailijoille tarkoitettua taukopaikkaa.

Liikennemäärä
Suunnittelualueella tai sitä rajaavien teiden lasketut liikennemäärät ajoneuvoliikenteen ja
raskaan liikenteen osalta ilmenevät oheisista kuvista. Lähteenä on saatu Liikenneviraston ja
Lapin ELY -keskuksen liikennemääräkartta vuodelta 2010.

Kuva. Lapin tiepiirin liikennemääräkartta 2010.
Liikennemäärää kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL), ja sen
yksikkö on ajoneuvoa/vuorokausi. Keskimääräiset liikennemäärät valtatiellä 21 Kolarin
kunnan alueella vaihtelevat 600 – 1600 (ajon./vrk) välillä. Liikennemäärät ovat suurimmat
Kolarin keskustan etelä ja pohjoispuolella, jossa ajoneuvomäärä vuorokaudessa on enimmillään 1600. Ajoneuvomäärät vt 21:llä ovat alhaisimmat Äkäsjokisuun pohjoispuolella
600 (ajon./vrk).
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Kuva. Lapin tiepiirin liikennemääräkartta, raskasliikenne v.2010.

Raskaanliikenteen määrä vt 21:llä on runsainta Kolarin eteläosassa, jossa keskimääräinen
raskaan ajoneuvoliikenteen määrä on 170 (ajon./vrk). Liikenteen määrä vähenee pohjoisemmaksi mentäessä ajoneuvomäärän ollessa Äkäsjokisuulla 109 (ajon./vrk). Kolarin keskustassa raskaanliikenteen määrä on paikallisesti runsaampaa 283 (ajon./vrk).
Liikennemelu
Maantien liikennemelusta ei ole käytettävissä paikallisia mittaustietoja.

2.17 Joukkoliikenne
Kolarista lähtee ja sinne tulee yksi junavuoro vuorokaudessa. Linja-autovuoroja Kolarista
lähtee kolme ja sinne tulee kolme vuorokaudessa. Lähin lentokenttä Suomessa on Kittilässä
noin 80 kilometrin päässä ja Ruotsissa noin 30 kilometrin päässä.

2.18 Reitistö
Kaava-alueen läpi kulkee noin 72,1 km pitkä moottorikelkkareitti myötäillen TornionMuonionjokea. Lisäksi alueella on Arctic Trail noin 13,0 km pitkä moottorikelkkareitti Kolarin keskustan tuntumassa.
Lestadius polku on osoitettu kaavassa.

3

TAVOITTEET
Kaavan yleistavoitteena on osoittaa Tornionjoen - Muonionjoen ranta-alueiden maankäyttö
turvaten samalla alueen luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Samalla tuetaan luonnonoloihin sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä. Tavoitteena on luoda edellytykset pysyvän asutuksen lisäämiselle sekä elinkeinotoiminnan, kalas-
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tus- ja muun matkailutoiminnan menestymiselle. Lisäksi otetaan huomioon maatalouden,
metsänhoidon sekä porotalouden tavoitteet.
Yleiskaavaan laadintaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä mainitut yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 § 2 mom.).
Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka ohjaa detaljikaavoitusta ja
toimii ranta-alueiden rakennuslupakäytännön pohjana. Osayleiskaavalla luodaan maankäytölliset toteuttamisedellytykset Tornionjoen - Muonionjoen ranta-alueiden maankäytön ja
rakennetun ympäristön laadukkaalle kehittämiselle sekä Tornionjokeen - Muonionjokeen
liittyvän matkailuliiketoiminnan menestymiselle.
Kolarin keskusta-alue suunnittelun lähtökohtana on kuntakeskuksen asutus- ja palvelurakenteen säilyminen. Samalla varaudutaan elinkeinoelämän asumisen ja liikenteen mahdollisesti muuttuviin tarpeisiin.
Liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisuutena, joka käsittää eri liikennemuodot. Liikennejärjestelmän tulee palvella asutusta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikenneyhteyksien parantamisessa varaudutaan kehittämään ensisijaisesti olemassa olevaa liikenneverkkoa. Liikenteen osalta tavoitteena on rautatieliikenteen kehittäminen sekä E8 Revontulitien peruskorjaus, tason nostaminen ja markkinointi. Kaavassa osoitetaan mahdollisesta
käynnistyvästä kaivostoiminnasta aiheutuva liikenne Suomen ja Ruotsin välillä uusin tie- ja
raideyhteyksien sekä osoittamalla asutusta muualle.
Asumisen osalta varaudutaan riittävään uusien asuinalueiden varaamiseen lähinnä Kolarin
taajaman ympäristöön kaivostoiminnan käynnistämiseen liittyen. Kaivostoimintojen käynnistämisestä on laadittu perusselvitys asumistarpeista Kolarissa. Selvitykseen sisältyy mm.
arvio väestön kehityksestä sekä nykyisestä asuntotilanteesta. (Pöyry Environment Oy,
2009). Joen varrella tai sen tuntumassa asuu yli puolet kunnan 3796 asukkaista
(31.12.2007, Kirkonkylä 1373, Saarenpudas 289, Äkäsjokisuu 169, Lappea 80, Väylänpää
47). Kaavatyön tavoitteena on lisätä pysyvien asukkaiden määrää tarjoamalla erilaisia asumismuotoja ranta-alueilta sekä turvata kylien väestöpohja. Yhtenä päämääränä oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnalle on loma-asutuksen selkeyttäminen ja oikeudenmukainen emätilaselvitykseen perustuva jaottelu ranta-vyöhykkeelle.
Osayleiskaavassa korostuvat lohenkalastukseen ja virkistyskäyttöön sekä luonto- ja kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet mm. luontoon ja kulttuuriin pohjautuvan matkailun
elämystuotannon kehittämistä. Tornion-Muonionjokea kehitetään kansainvälisesti tunnettuna lohijokena.
Maa- ja metsänhoidon sekä porotalouden tavoitteet otetaan huomioon. Alueidenkäytöllä
pyritään edistämään myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kuten vireillä olevien kaivoshankkeiden yritystoimintaa.
Alueidenkäytön suunnittelussa otetaan huomioon erilaiset vesi- ja jätevesijärjestelmät sekä
jätevesihaittojen ehkäisy.
Osayleiskaava pyrkii ratkaisemaan mm. seuraavia kysymyksiä:
- Tornionjoen-Muonionjoen ranta-alueiden maankäyttö
- ranta-alueen rakentamisen tiheys ja tehokkuus
- palvelujen sijoittaminen
- pysyvä asumisen sijoittaminen
- liikenneverkon kehittämistarpeet
- kalastuksen tarpeet erityisesti lohen osalta
- maa-, metsä- ja porotalouden tarpeiden huomioon ottaminen
- muun elinkeinoelämän toimintaedellytykset
- viher- ja reittiverkoston tarve ja sijoittaminen
- rakennustavan peruspiirteet
- kulttuuriympäristön vaaliminen
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Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)
Alueiden käytön suunnittelulle kohdistuvat yleiset tavoitteet ovat Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:ssä ja yleiskaavoille asetetut sisältövaatimukset saman lain 39 §:ssä.
MRL 39 § sisältää yleiskaavan sisältövaatimukset, joiden mukaan yleiskaavaa laadittaessa
on otettava huomioon:
-

-

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
ympäristöhaittojen vähentäminen
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Kaava laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää ranta-alueilla rakennusluvan myöntämisen
perusteena (MRL 72 §). Näin ollen sisältövaatimukset painottuvat kaavassa erityisesti
maankäyttö- ja rakennuslain 73§:n mukaisesti, jossa on lueteltu rantayleiskaavojen erityiset
sisältövaatimukset. Sen mukaisesti on katsottava, että:
rakentaminen sopeutuu rantamaisemaan
vesihuolto ja vesiensuojelu sekä mm. vesistön ominaispiirteet otetaan huomioon
ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta ranta-aluetta
Tavoitteena on vuorovaikutteinen ja riittävän vaikutusten arviointiin perustuva suunnittelu,
joka edistää mm turvallisen, terveellisen, toimivan ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön luomista.
Yleiskaavaan liittyvää lainsäädäntöä on selvitetty lähemmin liitteessä 2.
Liite 2: Yleiskaavasäännökset

4

RANTARAKENTAMISEN MITOITUS
Osayleiskaavan pohjana on käytetty jatkosta ilmeneviä mitoituslähtökohtia.
Mitoituksessa noudatetaan emätilaperustetta käyttäen tarkastelun pohjana rakennuslain rantakaavaa koskevien säännösten voimaantulovuotta 1969. Mitoitus koskee osayleiskaavaalueella Tornionjokea - Muonionjokea ja Äkäsjokea. Mitoitustarkastelu ei koske Kolarin
keskustan asemakaava-aluetta tai osittain sen mahdollisia laajennusalueita. Alueelta on laadittu emätilaselvitys, jossa on selvitetty kiinteistöjaotus edellä mainittuna ajankohtana ja
sen jälkeen tapahtunut kehitys kiinteistöjen ja rantaviivan osalta.

4.1

Rakentamisen määrä
Osayleiskaavan ranta-alueen mitoitus perustuu ns. muunnettuun rantaviivaan. Maanmittauslaitoksen peruskartalta on mitattu osayleiskaavan mittakaavassa karttarantaviivan pituus.
Kiinteistökohtaisesti rantaosa-alueittain on karttarantaviiva kirjattu emätilatarkastelun (Liite 4.) sarakkeeseen. Muunnettu rantaviiva on laskettu karttarantaviivan pituuden, rantaviivan muodon tai vastarannan etäisyyden mukaan ja taulukoitu metreinä Liitteen 4 sarakkee-
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seen Muunnettu rantaviiva m. Muuntamisessa on noudatettu maakuntakaavaehdotuksen
mukaista mitoitustapaa, jota havainnollistaa alla olevan karttapiirros. Mitoituksen periaatteina on seuraavassa taulukossa esitetyt kertoimet.

niemen, saaren, kannaksen tms. leveys
alle 50 m
50-100 m
100-150 m
yli 150 m

vesistönosan
leveys

alle 100 m
100-200 m
200-300 m
yli 300 m

muunnetun rantaviivan kerroin
osayleis-kaavassa
0.0
0.5
0.75
1.0
0.5
0.75
0.75
1.0

Taulukko: vastarannan etäisyyden vaikuttaminen mitoittavan rantaviivan pituuden laskemisessa

Kuva. Rantaviivan muuntaminen.

Sallittu rakennusoikeus on 8 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri. Mikäli rakennusoikeus sijoitetaan ranta-alueen ulkopuolelle vähintään 150 metrin etäisyydelle rantaviivasta, korotetaan rakennusoikeutta samalla 50 %:lla.
Osayleiskaavassa on osoitettu olevat rakennuspaikat sekä asemakaavoitetut rakennuspaikat
mitoituksellisesta rakennusoikeudesta riippumatta. Osayleiskaavassa on osoitettu rakenPöyry Finland Oy
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nuspaikka pyöristäen laskennallinen rakennusoikeus 0,5…1,5 yhdeksi rakennuspaikaksi,
seuraavat rakennuspaikat perustuvat pyöristämättömiin kokonaislukuihin eli 2 rakennuspaikkaa 2,0 ja 3 rakennuspaikkaa 3,0 jne.
Rakentamiseen soveltumattomien rantojen (tulva-alueet, avoimet pelto- tai niittyalueet,
suorannat) rakennusoikeus voidaan siirtää maanomistajan halutessa saman omistajan rakennuskelpoiselle alueelle, ensisijaisesti ranta-alueen ulkopuolelle.

4.2

Kokonaisrakenne
Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa n. 107 km. Muunnettua eli mitoitusrantaviivaa
on n. 76 km. Olevia rakennuspaikkoja yleiskaavan ranta-alueella on 414 kpl
(RA+AO+AM+AP –alueet). Uusia rakennuspaikkoja ranta-alueelle on osoitettu 202 kpl.
Ranta-asemakaavojen mukaiset rakennuspaikat on huomioitu alla olevassa taulukossa olemassa olevien rakennuspaikkojen määrässä, riippumatta siitä ovatko ne rakentuneet. Rakennuspaikkojen määrässä ei ole huomioitu Kolarin asemakaava-alueen mukaisia rakennuspaikkoja. Ranta-asemakaavoissa osoitettujen rakennuspaikkojen lukumäärä on 93.
Rakennuspaikkojen lukumäärät käyttötarkoituksittain:
Käyttötarkoitus:

4.3

Olevat:

Uudet:

RA (sis. RA-1)

157

173

AO

150

29

AM

14

rantaasemakaavojen
RA-paikat

76 (näistä rakentamattomia 58)

rantaasemakaavojen
AP-paikat

17 (näistä rakentamattomia 5)

ranta-alue yht.

414

RA-2

11

AO-1

113

AM-1

7

ranta-alueen ulkopuoli yht.

131

202

Vapaa rantaviiva
Rakentamisesta vapaaksi tulee jättää vähintään 50 % rantaviivasta. Maakuntakaavaehdotuksen mukaan ranta-alueelle tulisi pyrkiä jättämään, mahdollisuuksien mukaan, rannan
suuntainen kulkumahdollisuus. Yleisesti uudet loma-rakennusalueet on pyritty osoittamaan
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rakentamiseen soveltuville alueille ja olevien yhteyteen sopiviin kokonaisuuksiin siten,
että myös vapaata rakentamatonta rantaa on voitu osoittaa riittävästi. Tavoitteena on jättää
rantaviivasta vähintään 50 % rakentamiselta vapaaksi. Rakennuspaikat pyritään sijoittamaan ryhmiin siten, että jokaiselle kilometrille jää yhtenäinen 250 m pitkä vapaan rantavyöhykkeen alue.

4.4

Rakennusoikeus ja rakennuspaikkojen koko ranta-alueella
Ranta-alueella rakennuspaikkojen vähimmäiskoko, tontin rantaviivan vähimmäispituus, rakennusoikeus ja rakennusten vähimmäisetäisyys rantaviivasta ilmenee seuraavasta taulukosta.

rakennuspaikan
vähimmäiskoko

rantaviivan
vähimmäispituus/rakennus
paikka

rakennusoikeus

rajoitetun rakennusoikeuden alueet (RA-1)

2000 m2

20 m

100 k-m2

loma-asuntoalueet (RA)

2000 m2

40 m

180 k-m2

omakotialueet (AO)

3000 m2

50 m

300 k-m2

maatilojen talouskeskusten alueet (AM)

10000 m2

100 m

300 k-m2
(asuminen)

rakennusten
vähimmäisetäisyys rantaviivasta
asunto 30 m
sauna 20 m
asunto 30 m
sauna 20 m
asunto 50 m
sauna 20 m
asunto 50 m
sauna 20 m

Taulukko. Rakennuspaikan koko, rantaviivan pituus, rakennusoikeus ja etäisyys rantaviivasta.

4.5

Ns. kuivanmaan asuntotontit
Osayleiskaavassa on osoitettu rakennusoikeudet olemassa oleville ns. kuivanmaan rakennuspaikoille. Ranta-alueen ulkopuolella, vähintään 150 metrin etäisyydellä rantaviivasta on
osoitettu olemassa olevia rakennuspaikkoja AO-1, AM-1 ja RA-2 –merkinnöillä. M-alueen
rakennusoikeutta ei ole tutkittu yleiskaavassa. Rakennuspaikan vähimmäiskoko rantaalueen ulkopuolella on 3000 m2 ja sen rakennusoikeus 250 k-m2.

4.6

Muut rakentamisen sijoittelua koskevat ohjeet
Kaikki kastuvat rakenteet tulee sijoittaa 0,5 metriä tulvarajan (max vedenkorkeus/100 vuotta) yläpuolelle, elleivät kaavan hyväksymisen jälkeen valmistuvat selvitykset muuta osoita,
taikka rakennusluvan myöntävä viranomainen ei olosuhteista johtuen vaadi rakennusten sijoittamista korkeammalle. Alaville alueille rakennettaessa tulee huomioida tulva- ja kosteusvahinkojen vaara. Mikäli em. rakentamiskorkeus on joskus ylitetty (esim. jääpatotulva),
on tämä korkeampi korkeus otettava määrääväksi korkeudeksi alimpia rakentamiskorkeuksia määritettäessä.
Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen,
että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Rakennuksen on kui-
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tenkin oltava riittävän etäällä rantaviivasta jäiden lähdön ja tulvimisen aiheuttamien haittojen välttämiseksi.
Rakentamisessa ja rakennusten etäisyydessä vesirajasta tulee noudattaa kunnan rakennusjärjestystä.

5

5.1

OSAYLEISKAAVAPROSESSI

Maankäyttövaihtoehdot
Osayleiskaavasta ei ole laadittu vaihtoehtoja. Maankäyttöluonnos on laadittu mitoitustarkastelun ja alueinventoinnin pohjalta.

5.2

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Kaavasta ja kaavatyön etenemisestä tiedotetaan koko työn ajan kunnan ilmoitustaululla,
paikallislehdessä (Luoteis-Lappi –lehden ”Kunta tiedottaa” –palstalla), kuntatiedotteessa ja
kunnan www-sivuilla osoitteessa www.kolari.fi
Osalliset ovat alueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät sekä muut, joiden oloihin kaava
saattaa vaikuttaa. Osalliset ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus
käsittelee.

Tornionjoen - Muonionjoen osayleiskaavan osallisia ovat:
Maanomistajat ja asukkaat

Etujärjestöt ja muut tahot

Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat ja
asukkaat
Kaava-alueen elinkeinoharjoittajat ja maanviljelijät
Osakaskunnat ja kalastuskunnat
Tie- ja vesiosuuskunnat
asukasyhdistykset
kylätoimikunnat

Lapin luonnonsuojelupiiri
Metsäntutkimuslaitos (Metla)
Tornionlaakson Sähkö Oy
kunnan vesihuoltolaitos
Lapin rajavartio
Tulli, pohjoinen tullipiiri
Paliskuntien yhdistys
Tornionlaakson neuvosto
Lapin rakennusperinneyhdistys

Metsähallitus
Kolarin seurakunta
Yrittäjätahot

Muut alueella toimivat yhdistykset, järjestöt ja yritykset

Viranomaistahot
Ympäristöministeriö
Kunta: sosiaali- ja terveyslautakunta, rakennuslautakunta, tekninen lautakunta,
Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
Lapin liitto
Lapin aluepelastuslaitos
Museovirasto
Liikennevirasto
Metsähallitus, luontopalvelut
Naapurikunnat: Muonio, Pello,
Rovaniemi , Kittilä
Pajala kommun
Vägverket, Region Norr
Banverket
Länstyrelsen i Norrbottens län
Muut viranomaiset harkinnan mukaan

Alueen suunnitteluun osallistuminen ja vuorovaikuttaminen tapahtuu seuraavasti:
1. yleisötilaisuuksissa luonnosvaiheessa
2. mielipiteen toimittamisella luonnosvaiheessa ja muistutuksella ehdotusvaiheessa
3. ottamalla suoraan yhteyttä kunnan tai konsultin edustajiin esittelytilaisuuksissa tai
erikseen ilmoitetuissa päivystystilaisuuksissa
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Käsittelyvaiheet
Kaavaneuvottelu pidettiin 9.6.2008 Lapin ympäristökeskuksessa. Läsnä olivat
Kolarin kunnanjohtaja Kullervo Lauri, Lapin ympäristökeskuksen edustajat ja
Pöyry Environment Oy:n edustajat. Kokouksessa käytiin läpi kaavoitukseen
vaikuttavia asioita, mm. sijainti, tehdyt selvitykset, voimassa olevat asemakaavat, Natura-arvot, MRL 199§, vuorovaikutus.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan teknisellä osastolla
ja internet-sivuilla 19.5.2008 lähtien (kuulutus vireilletulosta 15.5.2008).
(Liite 1)
Viranomaisneuvottelu pidettiin 25.9.2008 Rovaniemellä. Läsnä olivat edustajat Kolarin kunnasta, Lapin ympäristökeskuksesta, Lapin liitosta, Ympäristöministeriöstä, Museovirastosta, Maakuntamuseosta ja Pöyry Environment
Oy:stä. Muistio neuvottelusta liitteenä 8.
Kolarin kunnanhallitus hyväksyi mitoitusperusteet 8.6.2009 (§ 240).
Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 07.09 – 06.10.2009 välisen ajan.
Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 1.8.-31.8.2011
Työneuvottelu 28.9.2011
Osayleiskaavaehdotus II 13.2.2012
Osayleiskaavaehdotus II on ollut nähtävillä 20.6.-19.7.2012
Viranomaisneuvottelu 1.11.2012
Osayleiskaavaehdotus III 15.2.2013
Osayleiskaavaehdotus III nähtäville 4.3.2013-2.4..2013

5.4

Kaavaluonnos
Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 7.9 – 6.10.2009 välisen ajan. Mielipiteitä kaavaluonnoksesta jätettiin yhteensä 143 kappaletta. Mielipiteisiin on annettu kaavan laatijan
vastineet. Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin on kaavaselostuksen liitteenä.
Mielipiteiden sekä viranomaisten antamien lausuntojen johdosta kaava-aineistoon on tehty
täydennyksiä ja korjauksia.
Luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen Kolarin kunnassa päätettiin muuttaa kaavan rantarakennusoikeuden mitoitusta. Mitoituksen muutoksen johdosta ensimmäinen rakennuspaikkaa muodostuu 0,5…1,5 mitoitusarvolla ja toinen rakennuspaikka 1,5…3 mitoitusarvolla. Seuraavat rakennuspaikat perustuvat pyöristämättömiin kokonaislukuihin eli 3 rakennuspaikkaa 3,0 jne. Mitoituksen muutoksen johdosta osayleiskaavassa osoitettiin 18
uutta rakennuspaikkaa lisää.
Kaava-aluetta on myös laajennettu Kalkkikankaalle louhosalueen osalta. Kaavaluonnokseen merkitty harkinta aluelaajennuksesta louhosalueen osoittamiksesi on otettu mukaan
kaava-alueeseen. Yhteys- ja kuljetustarvemerkintä Ruotsin puolelle säilytetään, mutta ratayhteys Ruotsin puolelle jätetään kuitenkin osoittamatta.
Kaavan perustietoja on täydennetty kesällä 2010 alueella suoritettujen muinaisjäännösinventoinnin ja täydentävän luontoselvityksen tiedoilla. Inventointitiedot on huomioitu kaa-
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vassa lisäämällä inventointitiedot kaava-aineistoon ja osoittamalla inventointikohteet kohteet ja alueet kaavakartalla.

5.5

Kaavaehdotus
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 1.8 – 31.8.2011 välisen ajan. Määräaikaan mennessä jätettyjä muistutuksia kaavaehdotuksesta jätettiin yhteensä 75 kappaletta. Muistutuksiin on
annettu kaavan laatijan vastineet. Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin on kaavaselostuksen liitteenä (liite 7).
Muistutusten johdosta kaava-aineistoon on tehty joitakin tarkistuksia rantarakennuspaikkojen määrän ja sijoittelun suhteen. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on pidetty työpalaveri 28.9.2012, jossa on käyty läpi viranomaisten lausuntojen sisältöjä ja kaavaan tehtäviä muutoksia.
Viranomaisten antamien lausuntojen johdosta kaava-aineistoon on tehty täydennyksiä ja
korjauksia mm. seuraavasti: Natura vaikutusten arviota on täydennetty jätevesivaikutuksilla, kaavamääräyksiä on täydennetty rakentamisrajoituksia koskevilla tiedoilla, RM -alueen
merkintää on täydennetty enimmäisrakennusoikeuden määrällä, kaavamerkinöihin on eritelty ranta-alueen rakentamista ja ns. kuivanmaan rakentamista osoittavat merkinnät. Lisäksi kaava-aineistoon on tehty muita muistutuksissa ja lausunnoissa esitettyjä tarkistuksia.
Muutoksista johtuen kaavaehdotus on päätetty asettaa uudelleen nähtäville.
KAAVAEHDOTUS II
Muutoksista johtuen 13.2.2012 valmistunut kaavaehdotus II asetettiin uudelleen nähtäville
20.6-19.7.2012 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolon aikana osallisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta muistutuksen muodossa. Muistutuksia kaavasta saatiin 52 kappaletta. Muistutuksiin on annettu kaavanlaatijan vastine.
Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot asianomaisilta viranomaisilta. Kaavaehdotus
II:sta saatiin lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Museovirastolta, Lapin Liitolta, Kolarin
kunnan tekniseltä lautakunnalta, Lapin pelastuslaitokselta, Tullilta (pohjoinen tullipiiri),
Kolarin kunnan rakennuslautakunnalta, Lapin rajavartiostolta, Pellon kunnan tekniseltä lautakunnalta ja Ruotsin puolelta Naturvårdsverketiltä, Norrbotenin lääninhallitukselta sekä
Pajalan kunnan ympäristöosastolta.
Muistutusten perusteella kaavaan on tehty vähäisiä muutoksia, jotka koskevat lähinnä yksityistä etua, seuraavasti: osoitettu olemassa olevia merkitsemättä jääneitä rakennuspaikkoja
(5 kpl), käyttötarkoituksen muutoksia (5 kpl), rakentamisalueiden vähäisiä laajennuksia
kiinteistörajojen mukaisiksi (2 kpl), rakennuspaikan siirtoja (7 kpl).
Viranomaislausuntojen perusteella kaavaan on tehty seuraavia korjauksia:
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-

kaavamääräyksissä osoitettu MY-alueelle rakentamisrajoitus

-

M-alueen määräystä tarkennettu

-

S-1 alueen määräystä tarkennettu

-

valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Kolarin vanhan kirkon ja
tapulin rajaus on lisätty kaavakartalle. Rajaukseen liittyvää määräystä kh-1 on täydennetty

-

Paikallisesti merkittävän pm-1osa-aluerajauksen määräystä on täydennetty

-

LV-alueiden enimmäisrakentamisoikeudeksi on määrätty 50 k-m².
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-

tulvamääräyksen on muutettu muotoon: Kaikki kastuvat rakenteet tulee sijoittaa 0,5
metriä tulvarajan (max vedenkorkeus/100 vuotta) yläpuolelle.

-

kaavaselostuksen rakennuspaikkojen määrää koskevat luvut on tarkistettu

-

kevyenliikenteen väylä on osoitettu Kolarin keskustasta Saarenputaalle

-

tiemerkinnöissä st - merkintä on korvattu yt –merkinnällä

-

AP, AO, AO-1, RA, RA-1, AM, AM-1 –merkintöjen määräyksiä on tarkennettu

-

vapaa-ajan rakennuspaikan vähimmäiskooksi on määrätty 2000m².

-

rakennuspaikkojen symbolien merkintöjä on selkeytetty. Aution rakennuksen merkintä
on poistettu.

Muutoksista johtuen kaavaehdotus on päätetty asettaa uudelleen nähtäville kaavaehdotus
III:na.
KAAVAEHDOTUS III
Muutoksista johtuen 15.2.2013 valmistunut kaavaehdotus III asetetaan uudelleen nähtäville. Nähtävilläolon aikana osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta muistutuksen muodossa. Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavasta.

6
6.1

OSAYLEISKAAVA
Yhdyskuntarakenne
Osayleiskaava tiivistää ja täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta. Kaavalla osoitetaan
painopistealueita vakituiselle asumiselle ja loma-asumiselle. Asumisen keskittyminen painopistealueille luo kylämäistä asumista sekä mahdollisuuksia järjestää mm. alueen vesihuolto keskitetysti. Ensisijainen pysyvän asumisen painopistealue ovat kuitenkin Kolarin
keskustan ympäristö, jossa edellytykset pysyvän asumisen muodostumiselle on ensisijaisesti palveluiden saatavuuden sekä rakennuspaikkojen liittämismahdollisuuksien kunnallistekniseen verkostoon kannalta parhaimmat. Uusia pysyvän asumisen rakennuspaikkoja kaavassa ei osoiteta, vaan asutusta muodostuu keskustan tuntumassa asemakaavoitettaville alueille tai haja-asutusalueella ranta-alueen ulkopuolella poikkeamisluvalla mikäli rakennuspaikan kriteerit täyttyvät. Loma-asuminen on osoitettu Tornionjoen - Muonionjoen rannoille emätilaselvityksen mitoitusperusteiden mukaisesti. Mahdollisen kaivoshankkeen toteutumista varten on AO -res- ja A -res -alueita osoitettu Kolarin keskustaajaman läheisyyteen,
jotka
on
tarkoitettu
asemakaavoitettavaksi.
Työpaikka- ja palvelualueet ovat osoitettu yhdyskuntarakenteen kannalta strategisiin paikkoihin, lähinnä Kolarin keskustaan.
Uusia teollisuus- ja varastoalueita (T) ja lastausalueita on osoitettu Kolarin keskustan itäpuolelle, Ylläsjokisuuhun sekä Mannajoen pohjoispuolelle. Näiden T-alueiden sijoittuminen alueelle on osoitettu mahdollisten kaivoshankkeiden toteutumista varten.
Koko osayleiskaava-alueen ranta-alueet (Tornionjoen-Muonionjoen rannat, Kolarin saaren
rannat sekä Äkäsjoen varsi) ovat osoitettu noin 150 metrin levyisenä maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ympäristöarvoja (MY). Muiden jokien varsien rantavyöhykkeet
ovat osoitettu MY-alueeksi, jonka leveys riippuu jokien leveydestä. Poikkeuksen rantaalueen osoittamiseen muodostavat voimassa olevat ranta-asemakaavat (Kalkkikankaan ja
Kelloniemen).
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Aluevaraukset
Asuntoalueet (A, AP, AO-1, AO)
A-alueina eli yleisellä asuntoalue-merkinnällä on osoitettu Kolarin keskustan asemakaavaalueen asuinalueet, n. 124,8 ha. Yleisinä asuntoaluereservinä (A-res) on osoitettu noin 92,5
ha. Alueet sijaitsevat Kolarin keskustassa ja lähiympäristössä. A-res alueet sijaitsevat asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla alueella. Res -alueet ovat pitkän aikavälin aluevarauksia ja
niiden avulla kaavassa varaudutaan mm. mahdollisen kaivostoiminnan alkamiseen Ruotsin
puolella. Erillispientalojen asuntoalueina (AO ja AO-1) on osoitettu noin 461,5 ha.
Tällä osayleiskaavalla osoitetaan ranta-alueille emätilatarkasteluun perustuen 29 uutta yksiasuintoisen asuinrakennuksen rakennuspaikkaa olemassa olevien 162:n (AO ja AP-paikat)
lisäksi. AO –alueet sijaitsevat yleiskaavan ranta-alueella ja alueen rakennusoikeus määräytyy
emätilaperusteisesti rantaviivan pituuden perusteella. Erillispientalojen asuntoaluereservinä
(AO-res) on osoitettu noin 79 ha ja AO-res alueita on osoitettu Kolarin asemakaava-alueen
välittömään läheisyyteen. AO-res –alueet sijaitsevat asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla alueella. Res-alueet ovat pitkän aikavälin aluevarauksia ja niiden avulla kaavassa varaudutaan
mm. mahdollisen kaivostoiminnan alkamiseen Ruotsin puolella.
AO-1 alueet sijoittuvat ranta-alueen ulkopuolelle eikä alueen rakennusoikeutta ole tutkittu
yleiskaavassa. AO-1 alueilla rakennuslupia ei myönnetä suoraan osayleiskaavan perusteella. Rakentaminen alueilla tapahtuu rakennusjärjestyksen mukaan. Alueille muodostettavien
uusien rakennuspaikkojen tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m2. Rakennuspaikalle saa
rakentaa yhden yksiasuntoisen, enintään 1½ kerroksisen asuinrakennuksen sekä talousrakennuksia. Rakennuspaikan asuinrakennuksen enimmäisrakennusoikeus on 250 k-m².
Pientalovaltaisina asuntoalueina (AP) on osoitettu noin 6,1 ha. Alueet sijoittuvat rantaasemakaava-alueelle. Alueella on olemassa neljä AP-aluetta Äkäsjokisuussa Kalkkikankaan
rantakaava-alueella sekä kaksi AP-aluetta Kelloniemen rantakaava-alueella. Tällä osayleiskaavalla ei ole osoitettu uusia AP-alueiden rakennuspaikkoja. Vahvistetuissa rantaasemakaavoissa on osoitettu AP-paikkoja 17 kpl.

Maatilojen talouskeskusten alueet (AM, AM-1)
AM ja AM-1-alueina on osoitettu nykyiset maatilojen talouskeskukset eli noin 24 ha. Rantaalueella sijaitsevat maatilan talouskeskukset on osoitettu merkinnällä AM ja ranta-alueen ulkopuoliset merkinnällä AM-1. AM-alueita on osoitettu yhteensä 21 ja ovat kaikki toimivia
maatiloja. Tällä kaavalla ei ole osoitettu uusia AM-alueita. Maatilan talouskeskusten ympärille on osoitettu suojavyöhyke, joka tulee huomioida sijoitettaessa uudisrakennuksia alueelle.
Kyläalue, jonne saa rakentaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia pienyritystiloja
(ATY)
Alueet sijoittuvat Kolarin keskustan pohjoispuolelle vt 21:n varteen. Alueen laajuus on noin
4,7 ha.

Keskustatoimintojen alueet (C)
C-alueina on osoitettu noin 13 ha. Alueet sijaitsevat Kolarin keskustassa asemakaavoitetulla
alueella. Alueella sallitaan yksi vähittäiskaupan suuryksikkö. Merkintä turvaa keskustatoimintojen säilyttämisen ja mahdollistaa niiden kehittämisen.
Liike- ja toimistorakennusten alueet (K, KL)
K-alueita on osoitettu yhteensä noin 14,8 ha. Alueet sijaitsevat Kolarin keskustassa valtatie
21:n varressa. Alueista hieman yli puolet sijaitsee jo asemakaavoitetulla alueella ja loput
asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla alueella. Merkintä mahdollistaa liike- ja työpaikkarakentamisen keskustan lähialueella.
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Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY)
PY-alueena on osoitettu Kolarin keskustassa valtatie 21:n varteen ja radan väliin jäävä
paloaseman alue. Alueen laajuus on noin 2,1 ha.

Työpaikka-alueet (TP)
TP-alueina on osoitettu noin 3,7 ha. Alue on osittain rakennettu (mm. Metsäntutkimuslaitos) ja sijaitsee Kolarin keskustassa asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla alueella. Merkintä
mahdollistaa työpaikkarakentamisen keskustan lähialueella.
Teollisuus- ja varastoalueet (T)
T-alueita on osoitettu noin 136 ha. Alueet tulee asemakaavoittaa. Alueen tonttitehokkuus
e=0,2. T-alueet on osoitettu keskitetysti jo aiemmin teollisuuskäytössä olleille alueille Kolarin keskustaan, Ylläsjokisuuhun sekä Mannajoen pohjoispuolelle. Osayleiskaavassa on osoitettu Kalkkikankaan alueelle kaksi aluetta mm. mahdollisia uusia hankkeita varten (T-res –
alueet). Alueet ovat pitkän aikavälin aluevarauksia ja niiden avulla kaavassa varaudutaan
mm. mahdollisen kaivostoiminnan alkamiseen Ruotsin puolella.
Teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten alueet (T/K)
T/K-aluetta on osoitettu Ruotsiin johtavan tien (Tullintien) varteen. Alue sijaitsee asemakaavoitettavaksi tarkoitettavalla alueella. Alueen laajuus on noin 3 ha. Alueella sijaitsee tullin
käytössä oleva valvontakiinteistö. Merkintä mahdollistaa toiminnan säilymisen kiinteistöllä.
Yksityiskohtaisempaa suunnittelua varten alue tulee asemakaavoittaa.
Teollisuusrakennusten alue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY)
TY –aluetta on osoitettu Äkäsjokisuulle ja Kolarin keskustaan asemakaavoitettavalle alueelle. Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastointitoiminnalle, joka ei aiheuta ilman pilaantumista eikä aiheuta teollisuusalueen ulkopuolella yli 55 dBA:n melutasoa tai muuta siihen verrattavaa häiriötä ympäristölle. Alue tulee asemakaavoittaa. Tonttitehokkuus e=0,20. Alueiden

laajuus on yhteensä noin 9,4 ha.
Teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten alueet, jolla ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TY/K).
Aluetta on osoitettu Kolarinsaaren pohjoispuolelle toimivien pienteollisuusyritysten alueelle,
Kolarin keskustaan paloaseman pohjoispuoliselle alueelle sekä yksi rakentamaton alue valtatie 21:n ja Jokijalantien risteysalueelle, joka sijaitsee asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla alueella.
Alue on tarkoitettu toiminnoille, jotka eivät aiheuta ilman pilaantumista eivätkä aiheuta teollisuusalueen ulkopuolella yli 55 dBA:n melutasoa tai muuta siihen verrattavaa häiriötä ympäristölle. Alue tulee asemakaavoittaa. Tonttitehokkuus e=0,20.
Yleisten rakennusten alueet (Y)
Y-alueita on osoitettu noin19,2 ha. Rakennetut Y-alueet sijaitsevat Kolarin keskustassa asemakaavoitetulla alueella ja alueilla sijaitsevat terveyskeskus, kunnantalo ja kaksi koulua.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten alue (YK, YK/s-1)
YK-alueiksi on osoitettu kirkkojen ja hautausmaan alueet yhteensä noin 6,2 ha.
Kolarinsaaren vanha kirkko ja tapuli muodostavat valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
kulttuuriympäristön ja alueella sijaitsee kirkkolain 14 luvun 5 §:n nojalla suojeltuja kirkollisia rakennuksia. Alue on osoitettu kaavamerkinnällä YK/s-1.
Virkistysalueet (V, VP ,VL, VU, VR,VV)
Yleisiksi virkistysalueiksi (V) on osoitettu noin 3,8 ha. Alueet sijaitsevat Kalkkikankaan ja
Kelloniemen asemakaavoitetuilla alueilla. Tällä osayleiskaavalla ei osoiteta uusia V-alueita.
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Kalkkikankaan asemakaavoitetun Äkäsjokisuun alueen lähivirkistysalueet (yht. noin 2 ha) on
osayleiskaavassa osoitettu niin ikään VL-alueiksi.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita (VU) on osoitettu noin 8,9 ha. VU-alueita on kolme ja
ne sijaitsevat asemakaavoitetuilla alueilla Äkäsjokisuulla (urheilukenttä), Kolarinsaarella
(uimaranta) ja Kolarin keskustassa (urheiluhalli ja -kenttä).
Retkeily- ja ulkoilualueita (VR) on osoitettu noin 11,2 ha. VR-alueita on kahdeksan ja niistä
kolme sijaitsee Äkäsjokisuulla Kalkkikankaan asemakaavoitetulla alueella, kaksi Kolarinsaaressa, yksi Saarenputaalla ja kaksi Kelloniemen asemakaavoitetulla alueella Nivanniemessä
ja Toukolassa. Puistoina (VP) on osoitettu 7,9 ha. Ristimellassa sijaitsee uimaranta (VV).
Loma-asuntoalueet (RA, RA-1, RA-2)
Loma-asuntoalueet on osoitettu kaavassa RA ,RA-1 ja RA-2 –merkinnöillä.
Alueita on osoitettu yhteensä noin 230 ha. Tällä osayleiskaavalla osoitetaan ranta-alueille
emätilatarkasteluun perustuen 173 uutta yksiasuintoisen loma-asunnon rakennuspaikkaa
olemassa olevien 157 lisäksi. Tavanomaiset rantarakennusoikeuden mitoitusperiaatteen mukaiset lomarakennuspaikat on osoitettu kaavassa merkinnöillä RA ja RA-1. Ranta-alueen ulkopuolella sijaitsevat ja mitoitukseen kuulumattomat lomarakennuspaikat on osoitettu merkinnällä RA-2.
Rakennetut rakennuspaikat on merkitty kaavaan umpinaisilla mustilla ympyröillä ja uudet
rakennuspaikat avoimilla ympyröillä.
Yleiskaavan alueella vahvistetuissa ranta-asemakaavoissa on osoitettu yhteensä 76 RApaikkaa.
Matkailua palvelevien rakennusten alueet (RM, RM-1)
Alueen nykyiset matkailu- yms. yritykset on merkitty kaavaan RM- tai RM-1 -merkinnällä.
RM -alueina on osoitettu noin 32,2 ha. Alueita on neljätoista ja yksi niistä sijaitsee Kelloniemen ranta-asemakaava-alueella. RM -merkinnällä osoitetaan matkailupalvelujen alueet,
joiden rakennusoikeus on enintään 500 k-m2. RM-1 –merkinnällä osoitetaan matkailupalvelujen alueet, joiden rakennusoikeus on enintään 2000 k-m2. Alueen rakentamisen tulee perustua asemakaavaan. RM-1 –merkinnällä on osoitettu Saarenputaan ja Lappean koulut sekä
Koivusaajon lomamajat Kallioniemessä.
Rautatieliikenne-, sekä venevalkama-alueet (LR, LR-1, LV)
LR-alueena on osoitettu olemassa oleva rautatiealue. Kolarin keskustaan lastausaluevaraukselle varattu alue on osoitettu kaavamerkinnällä LR-1. Venevalkama-alueita (LV) on osoitettu jokivarren alueelle yhteensä 20. LV-alueen enimmäisrakennusoikeudeksi on määrätty 50
k-m². LV-alueille voidaan rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia pienehköjä rakennuksia.
Erityisalueet, Yhdyskuntateknisen huollon alueet (E, E/k, EN, ET)
E/k-alueena on osoitettu Kalkkikankaan vanhat kaivosalueet noin 36,4 ha. Osayleiskaavaalueella on lopetettu kaivostoiminta-alue sekä suunnitelmissa oleva uusi kaivosalue (Ealueita). Kaavaan on myös merkitty kaivospiirialueet sekä valtausalueet. Kaavassa on huomioitu mahdollisen uuden kaivosalueen ja Ruotsin puolella suunnitellun kaivosalueen tulevat tarpeet liittyen mm. liikennejärjestelyihin.
Kolarin asemakaava-alueelle sijoittuu EN –alue. Alueen laajuus on 1,3 ha.
ET-alueena on osoitettu Äkäsjokisuulla olevan puhdistamon alue ja Kolarinsaaressa sijaitseva lisävedenottamo sekä pumppaamo. Alueiden laajuus on 2,8 ha.
Suojelualueet (S-1)
S-1-alueina on osoitettu Kalkkikankaan asemakaava-alueen suojelualueet, noin 1,3 ha.

Pöyry Finland Oy

67070348.BT.SLU

Tornionjoen-Muonionjoen osayleiskaava

68

15.2.2013

Luonnonsuojelualue (SL)
Lapin ELY-keskuksen päätöksen (LAPELY/1009/07.01/2010) mukainen Turjanhorsman
esiintymisalue on osoitettu SL-aluevarauksella.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)
M-alueita on osoitettu noin 3412 ha. Alueella on sallittu maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Alueen rakennusoikeutta ei ole tutkittu yleiskaavalla. Alueen rakentamisessa
noudatetaan kulloinkin voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.
Maatalousalue (MT)
MT-alueita on osoitettu noin 51,3 ha. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella sallitaan vain maataloutta palveleva rakentaminen.
Maa- ja metsätalousalueet, jolla on eritystä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU)
Alue on tarkoitettu maa-ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueen käytössä tulee ottaa huomioon alueen käyttömahdollisuudet ulkoiluun.
Maa- ja metsätalousalueet, jolla on ympäristöarvoja (MY)
MU- ja MY-alueita on osoitettu yhteensä noin 1068 ha.
Alueelle saa maankäyttö- ja rakennuslain 43 § 2 momentin nojalla sijoittaa vain maa- ja
metsätalouteen liittyviä vähäisiä rakennuksia ja rakennelmia. Rakentaminen tulee sopeuttaa
maisemaan.. Alueen asuinrakennusoikeus on siirretty rakentamisen salliville AP, AO, AM,
RA, RA-1, RM tai RM-1 alueille.
Maisemallisesti merkittävä maanrakennustyö tai puuston avohakkuu alle 50 m etäisyydellä
asunto- tai loma- asuntoalueesta tai rantaviivasta edellyttää maisematyölupaa (MRL 128 §).
Vesialueet (W)
Kaava-alueen vesialueet on osoitettu merkinnällä W. Alueita sisältyy osayleiskaavaalueeseen yhteensä noin 1470 ha.

6.3

Liikenne
Uudet liikenneyhteydet Ruotsiin on osoitettu ohjeellisena sekä raide- että tieliikenteen osalta. Molemmat yhteydet on suunniteltu mahdollisia uusia kaivoshankkeita ajatellen. Uusi
raideliikenneyhteysvaihtoehto sekä yhteys- ja kuljetustarve on osoitettu meneväksi Kolarin
keskustasta pohjoiseen ja lopetetun Kalkkikankaan kaivoksen pohjoispuolelta edelleen
Ruotsiin. Uusi yhteys- ja kuljetustarve on osoitettu Kolarin keskustan eteläpuolelle olemassa olevan sillan ja Tullintien jatkoksi Pellontiehen (Valtatatie 21) liittyväksi.
Liikenneverkon nykyisen rungon kaava-alueella muodostaa Tornion-Muonionjokea myötäilevä Lappeantie (yhdystie 9381), joka kulkee Väylänpäästä Kolariin asti. Kolarin keskustasta pohjoiseen pääsee Tornio – Kilpisjärvi valtatietä (nro.21) pitkin tai Kolarin saaren läpi
Siltatietä (nro.19718)pitkin.

6.4

Yhdyskuntatekniikka
Uudet vakituisen asumisen alueet Kolarin keskustan ympäristössä tullaan liittämään kunnallistekniikan piiriin. Myös Äkäsjokisuulla toimii yksityinen Äkäsjokisuun vesiosuuskunta,
johon on liitetty muutamia talouksia. Tällä hetkellä kyseisen jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on 250 henkilölle, joten lähialueen talouksia on mahdollisuus liittää vesihuollon piiriin. Äkäsjokisuun alueen talouksia on mahdollista tulevaisuudessa liittää laajemmin vesihuoltoon, sillä Kalkkikankaan vesihuollolla on toimintasuunnitelma laajentaa toimintaa
useisiin kymmeniin talouksiin Äkäsjoensuun alueella. Muilta osin kaava-alueella olevilla
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rakennuspaikoilla sekä kaavassa osoitetuilla uusilla rakennuspaikoilla jätevesien käsittely
hoidetaan kiinteistökohtaisesti.
Kunnan vesihuoltolaitos vastaa kirkonkylän ja Äkäsjokisuun vedenhankinnasta ja jakelusta. Kaava-alueella sijaitsee lisäksi vedenottamoja/vesiosuuskuntia, jotka vastaava
vedenjakelusta haja-asutusalueella. Lisäksi on myös talouksia, jotka eivät kuulu vesi- tai jätevesihuollon piiriin.

6.5

Alueen erikoisluonteinen huomioiminen

6.5.1 Luonnonympäristö
Tornionjoki-Muonionjoki – vesistöalue kuuluu Natura 2000 – verkkoon ja on kaavakartalla
osoitettu harmaalla pallo-rasterilla. Vesistön rakentamattomaksi jäävät ranta-alueet on merkitty MY-alueina. Ekologisten yhteyksien kannalta tärkeät ja alueita yhdistävät viheryhteydet on pyritty säilyttämään M-, MY- ja MA- aluevarauksin. Maa- ja metsätalousalueet palvelevat myös alueen virkistyskäyttöä.
Lapin ELY -keskuksen sekä Meän Väylä- raportin listatut uhanalaiset ja silmällä pidettävät
lajit on myös merkitty kaavaan. Lapin ELY -keskuksen esittämät uhanalaiset lajit on merkitty punaisella neliöllä ja silmällä pidettävät lajit punaisella ympyrällä ja Meän Väylä- raportin esittämät lajit punaisella tyhjällä neliöllä.
Luontoselvityksen mukaiset kohteet on osoitettu kaavassa luo-1, s-1 ja s-2 merkinnöillä.
Luo-1 –merkinnällä (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä kohde) on osoitettu mm. metsälakikohteet ja muut huomionarvoiset luontokohteet. Merkinnällä s-1 osoitetaan suojeltava alueenosat, joilla sijaitsee luontodirektiivin liitteessä II ja IV tarkoitetun
kasvilajin (lapinleinikki) esiintymisalueet. Merkinnällä s-2 osoitetaan alueen osat, joilla sijaitsee vuonna 2010 uhanalaisluokituksessa silmällä pidettäväksi arvioitu ahonoidanlukko.
Erityisen suojeltava laji turjanhorsma on merkitty kaavakartalle rajauspäätöksen mukaisesti
SL-aluevarausmerkinnällä.
Kaavakartalle on merkitty perinnemaisema-alueet (pm) ja perinnebiotooppikohteet (oranssi,
numeroitu neliö). Perinnemaisema-alueita on neljä, jotka ovat samalla myös perinnebiotooppikohteita. Lisäksi alueella on kaksi muuta perinnebiotooppikohdetta.
Osayleiskaava-alueella on neljä pohjavesialuetta (pv) ja yksi vedenottamo Kolarinsaaressa
(ET-alueella). Kaksi pohjavesialuetta ulottuu kaava-alueelle osittain, ne on myös piirretty
kaavaan.

6.5.2 Kulttuuriympäristö
Osayleiskaavan arvokas kulttuuriympäristö sekä historiallinen rakennuskanta on huomioitu
määräyksin. Valtakunnallisesti maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Kolarin vanha kirkko ja tapuli ja sen lähiympäristö on rajattu kaavakartalle kh-1/1 –osaaluemerkinnällä (Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö).
Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt on osoitettu kaavassa kh-2 osa-alueina
(maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö). Kulttuuriympäristö-alueet
on rajattu osayleiskaavakartalle, sillä alueelle rakentamisessa tulee huomioida perinteinen
rakentamistapa ja tasapainoisen maisemakokonaisuuden vaaliminen.
Kolarinsaaren itäpuolella saarissa sijaitsevat paikallisesti arvokkaat perinnemaisemat on
osoitettu kaavassa pm-1 -osa-aluemerkinnöillä.
Osayleiskaavassa on osoitettu Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi –hankkeen inventoinnin
mukaiset suojeltavat rakennukset/ryhmät, jotka ovat rakennusperinnön kannalta suojelemiPöyry Finland Oy
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sen arvoisia. Kohteet on osoitettu kaavassa suojeltava rakennus (SR) –kohdemerkinnällä.
Myös näiden SR -kohteiden läheisyyteen rakentaessa tulevat uudisrakennukset sopeuttaa
huolellisesti ympäristökokonaisuuteen.
Muistomerkki ja yksittäiset muinaismuistokohteet on merkitty kaavassa (SM)kohdemerkinnöin. Kohteet ovat muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettuja kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja vahingoittaminen tai
muu siihen kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain perusteella annettua lupaa.

6.5.3 Reitistö
Kaavassa on osoitettu myös moottorikelkkareitit, jotka palvelevat talvisaikaan niin paikallisia asukkaita kuin lukuisia matkailijoita sekä ulkoilureitti (Laestadius-polku) Lappean kohdalla ja Lukkarinvainion luontopolku Kolarin saarella.

6.5.4 Ranta-asemakaavat
Kaavakartalle on merkitty alueella voimassa olevat asemakaavat; pohjoisosassa Kalkkikankaan ranta-asemakaava, Kolarin keskustassa Kolarin asemakaava ja alueen keskiosassa
Kelloniemen ranta-asemakaava. Tämä osayleiskaava on laadittu asemakaavat huomioiden
ja alueiden rakentaminen tapahtuu asemakaavojen määräysten mukaisesti. Osayleiskaava
ohjaa alueen suunnittelua asemakaavaa muutettaessa. Asemakaavoissa osoitetut suojelualueet (S-1) on merkitty osayleiskaavaan asemakaavojen aluerajausten mukaisesti.
Kaavakarttaan rantaosien numerointi on merkitty sinisellä. Emätilaselvityksessä rannat on
numeroitu rantojen mitoitusvyöhykkeiden mukaisesti ja kuivanmaan tontit kiinteistökohtaisesti.

7

OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET

7.1

Yleistä
Vaikutusten arviointi on kytkeytynyt osayleiskaavan valmistelun eri työvaiheisiin. Yhteen
sovittavasta suunnittelumenetelmästä johtuen kaavan laatiminen tapahtuu ympäristönäkökohdat huomioiden, jolloin jo laadintavaiheessa arvioidaan suunnitelman toteuttamisen
merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset suunnittelualueen nykytilanteeseen verrattuna (ns. 0-kaava eli nykytilanne).
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutusten arviointi perustuu nykytilatietoon, perusselvityksiin sekä kaavoitusprosessin edetessä
saadun palautteen avulla tehtyihin arvioihin. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta
voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
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Tornionjoen – Muonionjoen osayleiskaava on laajasta pinta-alastaan huolimatta melko pitkälle jo olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen pohjautuvaa maankäytön suunnittelua,
jossa tarkastelun painopisteenä ovat olleet ranta-alueet ja niille sijoittuva loma-asuminen.
Osalla alueista on voimassa osayleis- tai asemakaavoja ja osalla jokivarren rannoista on
olemassa ranta-asemakaavoja. Näillä alueilla valmisteilla oleva osayleiskaava ei ole voimassa mutta se tulee olemaan ohjeena laadittaessa tai muutettaessa näitä kaavoja tai ryhdyttäessä muihin toimenpiteisiin alueidenkäytön järjestämiseksi. Ranta-alueiden osalta
kaava toimii oikeusvaikutteisena rantaosayleiskaavana, jolloin sitä voidaan hyödyntää rakennuslupien myöntämisen perusteena. Kaavaratkaisu pohjautuu suurelta osin olemassa
olevan yhdyskuntarakenteen ja elinkeinotoimintojen turvaamiseen. Kaava huomioi myös
Tornionjoki – Muonionjokilaakson omaleimaisen luonnonympäristön ja tähtää maisematekijöiltään arvokkaan ympäristön säilyttämiseen.
Tornionjoen – Muonionjoen osayleiskaavan maankäyttöratkaisun peruslähtökohtana on jokivarren rantojen ja niihin liittyvien lähialueiden kaavoitusperiaatteiden ratkaiseminen. Uusien loma-asuntojen määrä pohjautuu emätilatarkasteluun, jonka avulla voidaan varmistaa
maanomistajien tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuden määrässä. Sallittu rakennusoikeus
on 8 loma-asuntoa / muunnettu rantakilometri. Osayleiskaava-alueen pituus on noin 70 kilometriä ja uusien rakennuspaikkojen määrä 202. Mikäli maanomistajan ranta-alue ei sovellu rakentamiseen, on rakennusoikeus siirretty saman omistajan rakennuskelpoiselle alueelle. Muinaismuisto- ja luontoarvojen johdosta kaavasta on myös karsittu joitakin

rakennuspaikkoja.
7.2

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Osayleiskaavassa osoitettu maankäyttöratkaisu turvaa alueelle perinteisten elinkeinotoimintojen harjoittamisen. Jokivarsi on pitkälti maa- ja metsätalousvaltaista aluetta ja kaavaratkaisun tarkoituksena ei ole vähentää maa- ja metsätalouden harjoittamista niillä alueilla,
joissa se on elinkeino. Matkailuyritysten ja -yrittäjien toiminta on turvattu varaamalla näille
toiminnoille jo olemassa olevat alueet matkailupalvelujen alueiksi.
Palvelut ja niiden saatavuus keskittyvät Kolarin keskustaan. Myös liike- toimisto ja työpaikka-alueiksi varatut alueet sijoittuvat Kolarin keskustaan tai sen välittömään läheisyyteen. Osa näistä on jo olemassa olevia palveluja ja osa taas sijoittuu uusille alueille, jotka
on jatkossa tarkoitus saattaa asemakaava piiriin. Olemassa oleva liikenneverkko takaa palvelujen saavutettavuuden, eikä kaavaratkaisu lisää uusia tieyhteyksiä kaavoitettavan alueen
muilta osilta Kolarin keskustaan.
Jo olemassa olevia teollisuusalueita osayleiskaavassa on viisi aluetta ja täysin uusia kaksi.
Olemassa olevista alueista Kalkkitehtaan alue on kaavan ainoa merkittävä olemassa oleva
teollisuusalue. Vaikutusten arvioinnissa merkittävimpänä teollisuustoimintoihin liittyvänä
tekijänä on huomioitu mahdollisuus, että Kolarin ja Ruotsin puoleiselta alueelta Pajalan
seudulla käynnistettäisiin uutta kaivostoimintaa. Osayleiskaavassa ei ole huomioitu suoranaisia aluevarauksia kaivostoiminnan aloittamiseksi, mutta liikenteellisessä tarkastelussa
kaivostoiminnan edellyttämiä liikenneratkaisuja on alustavasti huomioitu. Valtatie ja nykyinen ratayhteys risteävät Kolarin kalkkikaivoksen itäosassa. Ratayhteys jatkuu kaivosalueelle ja kaavaratkaisussa on esitetty, että tätä kautta olisi mahdollista jatkaa yhteyttä
Muonionjoen yli Ruotsin puolelle. Yhteys Ruotsin puolelle on kaavaratkaisussa merkitty
Kolarin keskustan eteläpuolelle. Mikäli kaivostoimintahanke etenee, sillä tulee olemaan
merkittävä vaikutus rautatiekuljetuksien sekä myös maanteitse tapahtuvien kuljetusten
määrään ja tätä kautta liikennemäärien yleiseen lisääntymiseen Kolarin alueella.
Kaavassa osoitettu maankäyttöratkaisu ei sinällään lisää alueen työpaikkojen määrää mutta
turvaa jo olemassa olevan elinkeinorakenteen toimintamahdollisuudet. Uuden kaivostoiminnan aloittamisella olisi puolestaan työllisyyteen ja uusien työpaikkojen määrään merkittävä lisäävä vaikutus.
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Kaavassa osoitetun uuden rakennuskannan määrä on suhteellisen vähäistä verrattuna olemassa olevaan rakennuskantaan. Kaavassa osoitetaan koko alueella olemassa olevat rakennuspaikat. Ranta-alueella osoitetaan myös uudet rantarakennusoikeuden mitoitusperiaatteiden perusteella muodostuvat rakennuspaikat. Osoitetut uudet rakennuspaikat on pyritty
sijoittamaan olevien rakennuspaikkojen yhteyteen. Loma-asutus tulee tiivistymään jo rakennetuilla alueilla. Näin vähennetään yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan pirstaloitumista ja toisaalta tiivistetään jo rakennettuja alueita, jolloin rakentaminen keskittyy ensisijaisesti jo rakennetuille alueille. Rantamaisemaan kohdistuvia vaikutuksia pyritään vähentämään rakennuspaikkojen sijoittelulla. Ranta-alueella rakennuspaikat pyritään osoittamaan
lisäksi riittävän suurina, jotta rakennusten sijoittelulle jää varaa. Uuden rakennuskannan sijoituksessa on huomioitu ympäröivät luonnonolosuhteet ja uudisrakentamisen sopeutuminen olemassa olevaan rakennuskantaan ja rakennettuun ympäristöön.
Asumiselle tarkoitettuna reservialueena on osoitettu noin 150 ha Kolarin keskustassa ja sen
lähiympäristössä. Kyseessä on pitkälle aikavälille merkitty varaus, jonka toteutuminen riippuu pitkälti mahdollisen kaivostoiminnan aloittamisesta Kolarin ja Pajalan alueilla. Keskustan välittömään läheisyyteen on osoitettu taajamaympäristöön sopivaa täydennysrakentamista. Asumiselle osoitettuja alueita sijoittuu myös Kolarin kirkon ympäristöön, jolle perusteena on mm. hyvät kulkuyhteydet. Asumiseen varattuja alueita ei ole kuitenkaan osoitettu aivan kulttuuriympäristön välittömään läheisyyteen ja asumiseen osoitettujen alueiden
rajauksissa on huomioitu riittävät etäisyydet arvokkaaseen ympäristöön maisema-arvojen
säilyttämiseksi. Aluetta toteutettaessa rakennuskannan sopeuttamista lähiympäristön arvoihin voidaan edistää asemakaavoituksen keinoin mm. rakentamistiheyttä ja rakennustapaa
ohjaavilla määräyksillä.
Rantarakentamisen määrä sen sijaan kaavassa on merkittävää. Joen varsialueella (rantaalueella) sijaitsee nykyisellään 351 rakennettua rakennuspaikkaa, mukaan lukien rantaasemakaava-alueet. Kaavoituksen yhteydessä suoritetun emätilatarkastelun perusteella kaava-alueelle sijoitetaan 202 (RA- ja AO-paikat) uutta rakennuspaikkaa. Näiden sijoittamisessa on pyritty huomioimaan luonnonolosuhteet sekä erityisesti jokivarren ympäristön
ominaispiirteet.
Olemassa olevien elinkeinotoimintojen harjoittamisella ei ole merkittävää vaikutusta kaava-alueen luonnonympäristöön.
Pohjavesivarantojen sekä vesistöjen veden laadun turvaamiseksi kaavaratkaisussa on esitetty määräyksiä koskien jätevesien käsittely- ja johtamisjärjestelmiä. Määräykset koskevat
erityisesti uudisrakentamista alueilla, joissa ei ennestään ole olemassa voimassa olevien
määräysten mukaista infrastruktuuria.
Tornionjoen – Muonionjoen alueelta on valmistunut suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä
tehty tulvaprojekti, jossa on selvitetty Tornionjoen tulvavaara-alueita sekä toimintatapoja
tulvan yllättäessä. Kartoilla saadaan tietoa siitä, mille alueille ei kannata myöntää rakennuslupia. Laadittavassa osayleiskaavassa uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa on käytetty
apuna tulvaprojektin tietoja ja aiempien vuosien tulvatietoja, jotta rakentaminen on voitu
osoittaa mahdollisen tulvan ulottumattomiin.
Tiedossa olevia jääpatoalueita ja niistä aiheutuvia tulva-alueita kaava-alueelle sijoittuu
Äkäsjokisuulle sekä Saariputaan ja Kolarinsaaren pohjoisosiin. Alueille kaavassa osoitettujen uusien rakennuspaikkojen määrä on hyvin vähäinen.
Rakentamista ohjataan lisäksi Kolarin kunnan rakennusjärjestyksellä, jossa on määräyksiä
rakentamisesta ranta-alueella. Tulva huomioidaan lisäksi kaavassa annettavalla määräyksellä alimmasta rakentamiskorkeudesta alavilla mailla rakennettaessa. Kunnan rakennusvalvonnan tehtävänä on, että uusia rakennuksia ei rakenneta määräysten vastaisesti.
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Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
Uhanalaisiksi ja silmällä pidettäviksi luokitellut lajit ja niiden esiintymisalueet on merkitty
kaavaan. Lajien sijainti ja elinympäristöt on huomioitu kaavasuunnittelussa. Myös luontoselvityksen yhteydessä havaitut erityisen tärkeät elinympäristöt on merkitty kaavakarttaan ja huomioitu kaavasuunnittelussa.
Kolarin Kalkkikankaan läheisyydessä sijaitsevat suojelualueet on huomioitu kaavaratkaisussa.
Kolarin Kalkkikankaan läheisyydessä sijaitsevat suojelualueet on huomioitu kaavaratkaisussa. Myös uhanalaisiksi ja silmällä pidettäviksi luokitellut lajit ja niiden esiintymisalueet on merkitty kaavaan ja luetteloitu numeroin kaavaselostukseen.
Koko kaavan kannalta tärkeintä luonnonympäristöä edustaa Tornionjoen – Muonionjoen
laakso ja jokiuoma, joka kuuluu Suomen kansalliseen Natura 2000 -verkostoon. Tämä ohjaa myös maankäyttöratkaisuja siten, että niissä on huomioitu jokiuoman luonto- ja kulttuuriarvojen merkitys maankäyttöratkaisujen toteutuksessa. Suuri osa rakentamattomana säilytettävistä jokiuoman ranta-alueista on kaavaan merkitty maa- ja metsätalousalueina, joilla
on ympäristöarvoja. Rantavyöhykkeelle on jäätävä myös vapaita alueita, jotta joen ranta on
vapaasti saavutettavissa.
Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja sijoittuu runsaimmin Kalkkikankaan alueelle Äkäsjokisuulle ja jokisuun pohjoispuolelle. Kohteet sijoittuvat pääasiassa rakentamisalueiden ulkopuolelle M-alueille. Muutamia uhanalaisia lajikohteita sijoittuu T/res aluelle sekä kaivosalueiden E/k –alueiden reunoille. Muutoin kaava-alueelle sijoittuvat kohteet on jätetty rakentamisalueiden ulkopuolelle lukuun ottamatta yhtä uutta lomarakennuspaikkaa Väylänpäässä.
Osalle kaava-alueella sijaitsevista pohjavesialueista sijoittuu olemassa olevaa rakentamista.
Kaavassa pohjavesialueille osoitetaan vähäisessä määrin nykyistä täydentävää asuin- tai
loma-asuinrakentamista Kalkkikankaalla ja Kolarinsaaressa.
Luontoselvityksen 2010 yhteydessä inventoidut arvokkaat luontokohteet on osoitettu kaavakartalla luo-1, s-1 (lapinleinikin esiintymisalueet) ja s-2 (ahonoidanlukon esiintymisalueet) merkinnöillä. Ahonoidanlukon ja lapinleinikin esiintymisalueita on huomioitu kaavassa jättämällä alueet rakentamisen ulkopuolelle.
Osa Kolarinsaaren pohjoisosan tulvaniittysaarista on luokiteltu perinnebiotooppikohteiksi,
jotka on merkitty kaavaan. Perinnebiotooppikohteita on Kolarinsaaren pohjoispuolella sijaitsevissa rakentamattomissa saarissa (kohteet 65, 67, 69, 70,71), jotka on lisäksi osoitettu
kaavassa MY –merkinnällä. Kaava-alueen eteläosassa Hietasen aluelle sijaitseva perinnebiotooppikohde (68) sijoittuu tien ja rannan väliselle MY –aluelle.

7.4

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
Kaavaratkaisu on nykyistä yhdyskuntarakennetta täydentävä niin Kolarin kunnan keskustan
läheisyydessä kuin jokivarren muillakin jo rakennetuilla alueilla. Uutta pysyvää asutusta
muodostuu ensisijaisesti Kolarin keskustan ympäristöön kun taas haja-asutusalueiden osalta uudet rakennuspaikat ovat rantarakennusoikeuden mitoituksen perusteella muodostuvia
lomarakennuspaikkoja. Paikoitellen loma-asuntorakentaminen tiivistää rakennetun rantavyöhykkeen osuutta emätilatarkastelun pohjalta, mutta ensisijaisesti tiiviimpää uutta pysyvää asutusta muodostuu kolarin keskustan ympäristöön. Asuinalueiden laajenemisen myötä
kunnallistekniikan verkostoja tulee laajentaa uusille alueille. Taajaman lähialueen A-res –
alueiden maankäyttö ratkaistaan asemakaavalla missä yhteydessä tarkentuu todellinen uusien tonttien määrä ja asukasmäärien kasvu sekä tarve kunnallisteknisten verkostojen laajentamiselle. Kaavan perusteella vesihuollon kehittämissuunnitelmia on helpompi päivittää
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vastaamaan tulevaisuuden tarvetta verkostojen rakentamistarpeiden osalta. Yhdyskunta- ja
energiatalouteen maankäyttöratkaisulla ei siten ole huomattavia vaikutuksia.
Kaavassa osoitetuilla uusilla liikenneyhteyksillä rajan ylitse Ruotsin puolelle on merkittävä
vaikutus siinä tapauksessa, että suunnitteilla olevat kaivoshankkeet käynnistyvät. Kaivostoiminnan myötä liikennekuljetusten tarpeet lisääntyvät jo hankkeen aloitusvaiheessa. Välillisesti kaivostoiminta synnyttää myös työllistävää vaikutusta koko alueelle, mikä osaltaan
vaikuttaa uusien asuntojen ja infrastruktuurin rakentamistarpeeseen sekä palveluiden lisäykseen ja kehittämiseen.

7.5

Vaikutukset taajama- ja kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön
Uuden rakennuskannan osalta kaavaratkaisun huomattavin merkitys kohdistuu lomaasuntojen rakentamiseen rantavyöhykkeelle. Muilta osin rakentamiselle osoitetut alueet sijoittuvat suurelta osin jo olemassa olevan yhdyskuntarakenteen välittömään läheisyyteen.
Jokivarren ja samalla koko kaava-alueen maisemakuvassa hallitsevin piirre on luonnonmaisema. Erityisesti tämä korostuu Ruotsin puoleisella joenvarsialueella, sillä Ruotsin puolella
yleinen rannansuojeluvyöhyke käsittää alueen 100 m rantaviivasta. Tornionjoen – Muonionjoen länsiranta on siten miltei kokonaan rakentamatonta verrattuna Suomen puoleiseen
itärantaan. Silti vapaana olevan rantavyöhykkeen osuus säilyy kaavassa vähintään kohtuullisena.
Historiallisesti ja symbolisesti tärkeät paikat ja maisemalliset solmukohdat säilyvät maisemakuvassa ja rakennetussa ympäristössä, sillä kaavassa osoitettu rakentamisen mitoitus
ei ole uhka nykyiselle rakennetulle ympäristölle. Kolarin kunnan keskusta on kaava-alueen
ainoa laajempi rakennettu alue ja sen välittömään läheisyyteen on osoitettu taajamaympäristöön sopivaa täydennysrakentamista niin asumisen, palvelujen kuin työpaikkarakentamisenkin suhteen. Suuri osa alueen muusta rakennetusta ympäristöstä edustaa Tornionjoen –
Muonionjoen jokivarrelle tyypillistä nauhakylärakennetta, jonka välialueille sijoittuu viljeltyjä peltoalueita ja metsävyöhykkeitä.
Muinaisjäännösten sijainti on huomioitu kaavassa uusia rakennuspaikkoja sijoitettaessa.
Uusia rakennuspaikkoja ei ole osoitettu kaavassa muinaisjäännösalueille. Ainoastaan Kolarin saaren pohjoisosaan osoitetut uudet rakennuspaikat sijoittuvat lähelle muinaisjäännöksiä, koska muinaisjäännöksiä esiintyy laajalti tilan ranta-alueelle ja aiheuttaa omat haasteensa rakennuspaikkojen sijoittelulle. Näillä alueilla rakentamisvaiheessa tulee kiinnittää
erityistä huomiota muinaisjäännösten sijaintiin.

7.6

Vaikutukset Natura-alueisiin
Tornionjoki-Muonionjoki Natura-2000 –alue (FI130 1912)
Kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Tornionjoki-Muonionjoen vesistöalueen Natura2000 –alueelle.
Tornionjoki-Muonionjoen vesistöalueen Natura 2000-alueen suojeluperusteena olevat
luontotyypit ovat:
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit

100 %

Alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena. Alueen kokonaispinta-ala on
32 000 ha.
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Luontodirektiivin liitteen II lajeja alueelta on mainittu saukko. Lisäksi suojeluperusteissa
mainittuun muuhun alueen lajistoon kuuluvat seuraavat lajit: harjus, merilohi, meritaimen,
nahkiainen, siika, kelluskeiholehti ja vesisara.
Pääasiallisena toteutuskeinona on Ruotsin ja Suomen välinen rajajokisopimus. Niiltä osin
kun rajajokisopimuksessa ei ole erityisiä määräyksiä, noudatetaan vesilain säännöksiä.
Tornion – Muonionjoen sivuvesistöjen osalta toteutuskeinona on myös koskiensuojelulaki.
Tornion -Muonionjoki on Kalixjoen ohella ainoa Suomen ja koko EU:n säännöstelemätön
suuri (keskivirtaama yli 350 m3/s) jokivesistö. Veden laatu vesistöalueella on suurimmaksi
osaksi hyvä tai erinomainen.
Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen kuulumisesta Natura 2000-verkostoon päätti Valtioneuvosto 8.5.2002 antamassaan päätöksessä Suomen Natura 2000-verkoston täydentämisestä.
Fennoskandian luonnontilaisen jokireitin edustavuus Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella on hyvä, luonnontila hyvä ja yleisarvioinnin mukaan alue on tärkeä luontotyypin suojelulle (Natura-tietolomake).
Arvio Natura-arvioinnin tarpeellisuudesta
Natura-arvioinnin tarveharkinta tehdään aina, kun hanke sijoittuu Natura-alueelle tai hankkeella voi olla vaikutuksia läheisen Natura-alueen suojeluperusteisiin. Tarveharkinnassa
arvioidaan, täytyykö hankkeesta tehdä Luonnonsuojelulain 65§:n mukainen Naturaarviointi.
Tornionjoki-Muonionjoki osayleiskaavassa on osoitettu 173 uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa ja 29 vakituisen asunnon rakennuspaikka olemassa olevien 157 loma-asunnon ja
164 vakituisen asunnon lisäksi (näistä maatiloja AM 14 kpl) , jolloin rantarakentamisen
määrä kasvaa kaavan myötä merkittävästi. Loma-asuntoalueena (RA) on kaavassa osoitettu
yhteensä 233,9 ha. AO-res-, (n. 71 ha) A-res- (n. 93 ha) ja T-res alueet (n.28 ha) ovat pitkän aikavälin aluevarauksia, joiden avulla kaavassa varaudutaan mm. mahdollisen kaivostoiminnan alkamiseen. Koko osayleiskaava-alueen rakentamiseen osoitettujen alueiden ulkopuoliset ranta-alueet on osoitettu 150 m levyisenä maa- ja metsätalousvaltaisena alueena,
jolla on ympäristöarvoja (MY). Poikkeuksen muodostavat alueella voimassa olevat rantaasemakaavat.
Vaikutusmekanismit
Vaikutusmekanismeina Fennoskandian luonnontilaisten jokireittien luontotyypille olisi lähinnä uudisrakentamisen mahdolliset kuormitusvaikutukset ja edelleen joen vedenlaadussa
tapahtuvat muutokset. Viemäriverkoston ulkopuolinen asukas kuormittaa jätevesillään vesistöä keskimäärin yhtä paljon, kuin 6-8 viemäriverkon piirissä asuvaa. Haja-asutuksen jätevedet ovat maatalouden jälkeen suurin vesistöjen fosforikuormittaja (Ympäristöhallinnon
www-sivut 2012). Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
on säädetty Valtioneuvoston asetuksella 209/2011. Jätevesien puhdistukseen liittyvä ympäristönsuojelulain muutos (196/2011) tuli voimaan 9.3.2011.
Tornionjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa pintavesille vuoteen 2015 (Lapin
ELY-keskus 2009) vesienhoitoalueen keskeisimpiä kysymyksiä ovat haja-asutuksen vesihuollon parantaminen ja pohjavesien suojelu, hajakuormituksen vähentäminen, tulvista aiheutuvien haittojen vähentäminen, vesirakentamisesta ja säännöstelystä aiheutuneiden haittojen lieventäminen sekä vesistöjen kunnostus.
Kaava-alueella on tällä hetkellä kaksi jätevedenpuhdistamoa, Kalkkikankaan jätevedenpuhdistamo Äkäsjokisuussa sekä Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamo. Kalkkikankaan jäPöyry Finland Oy
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tevedenpuhdistamoon on liitetty muutamia talouksia. Puhdistamon kapasiteetti on tällä hetkellä 250 henkilölle. Kolarin kirkonkylän puhdistamon viemäröityyn alueeseen kuuluu
kunnan taajama-alue ja puhdistamolla käsitellään noin 1400 asukkaan jätevedet. Kokonaisuudessaan Tornion-Muonionjokea kuormittaa kaikkiaan 15 jätevedenpuhdistamoa, jotka
ovat sijoittuneet joen pääuoman lisäksi siihen laskevien sivujokien varsille. Muutoin jokivarressa on käytössä kiinteistökohtaiset jätevesien puhdistamot. Kolarinsaaressa ei ole olemassa olevaa yleistä viemäriverkostoa, vaan jätevesihuolto on ratkaistu tällä hetkellä kiinteistökohtaisesti. Alueelle tulee kunnallinen vesijohto ja saaressa on kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamo ja lisävedenottamo.
Kolarin saaren yläpää on tavoiteohjelmassa 2025 (Viemäröinnin osalta ja siten, että todennäköisesti joen alitus tulisi saarenputaan puolelta ja siinä viemäröitäisiin vain keskeinen rakennuskantaosio).
Vuonna 2010 Kalkkikankaan puhdistamon alapuolella ei havaittu jätevesivaikutuksiin viittaavia vedenlaatumuutoksia eikä pitoisuuseroja verrattuna muihin Muonionjoen havaintopisteisiin. Kalkkikankaan jätevedenpuhdistamolla ei näin ollen ollut havaittavissa merkittävää vaikutusta Muonionjoen vedenlaatuun. Puhdistamon toiminta täytti vuonna 2010 sille
vuosikeskiarvona asetetut puhdistusvaatimukset kaikilta osin. Kolarin kirkonkylän puhdistamon alapuolisella pisteellä vesi oli syyskuussa 2010 selvästi sameampaa, humuspitoisempaa, tyyppi- ja fosforipitoisempaa ja väriltään tummempaa kuin yläpuolisella pisteellä.
Vedenlaatuerot voivat selittyä puhdistamon kuormittavalla vaikutuksella, mutta myös syksyllä runsastuneella valunnalla. Puhdistamon toiminta vuonna 2010 täytti sille asetetut
puhdistusvaatimukset vain kokonaisfosforin osalta molemmilla vuosipuoliskoilla. Vuonna
2010 jätevedenpuhdistamot olivat Tornio-Muonionjoen alueella edelleen merkittävin vesistökuormittaja (Lapin Vesitutkimus Oy 2011).
Kolarin kunta ja Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy (YYTH Oy) suunnittelevat uutta
yhteistä jäteveden puhdistamoa Rautuvaaraan ja Kolarin kirkonkylän jätevedet siirrettäisiin
siirtoviemärillä kirkonkylältä läheltä Saarenpudasta Rautuvaaraan puhdistettavaksi. Puhdistetut jätevedet johdettaisiin nykyisinkin purkuojana toimivaan Niesajokeen ja edelleen
Muonionjokeen. Rakennelmat tulisi olla valmiit vuonna 2015-2016 ja uusi järjestelmä käytössä vuonna 2017. Puhdistamon ympäristölupahakemus on käsittelyssä Pohjois-Suomen
aluehallintovirastossa.
Vaikutukset suojeluperusteena oleville luontotyypille
Kaavassa viemäröinnin ulkopuolella olevia uusia rakennuspaikkoja on Kolarinsaaressa n.
51, kunnan taajaman eteläpuolisella haja-asutusalueella n. 140. Osayleiskaavan osoitetuista
uusista rakennuspaikoista valtaosa sijoittuu kunnallisen viemäröinnin ulkopuolelle. Toisaalta kunnan taajaman ulkopuolella on lukuisia pieniä vesiosuuskuntia, jotka voivat tarjota
puhtaan veden jakelutoimintaa uusille kiinteistöille, mutta joilla ei ole jätevesien puhdistusta. Tällöin jätevesien puhdistus on suorittava kiinteistökohtaisilla puhdistusrakenteilla tai
muutaman kiinteistön yhteisellä pienpuhdistamolla. Ylläksen ja Kolarin yhteisen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen käsittely on kaavaehdotusvaiheessa vielä kesken ja viemäriverkoston ulkopuolisten uusien kiinteistöjen jätevesien aiheuttamasta kokonaiskuormituksesta ei ole käytettävissä laskennallista tietoa.
Lähtökohtaisesti arvioiden osayleiskaavassa ei ole osoitettu sellaisia aluevarauksia ja toimintoja, jotka saattaisivat heikentää Tornionjoki-Muonionjoki – Natura-alueen suojeluperusteena olevaa luontotyyppiä. Heikentämisellä tarkoitetaan tässä lähinnä veden laadussa
tai joen virtaamassa tapahtuvia heikentäviä muutoksia. Itse jokialueelle ei kohdistu rakentamista. Loma-asuntojen jätevedet johdetaan joko kunnalliseen viemäriverkostoon tai käsitellään kiinteistökohtaisilla pienpuhdistamoilla, joita valvoo paikallinen viranomainen. AOres- ja A-res alueet sijoittuvat asemakaavoitettaviksi tarkoitetuilla alueilla ja ne kuuluvat
samoin kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Pohjavesivarantojen sekä vesistöjen veden
laadun turvaamiseksi kaavaratkaisussa on esitetty määräyksiä koskien jätevesien käsittelyPöyry Finland Oy
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ja johtamisjärjestelmiä. Teollisuus- eli T-alueet on osoitettu keskitetysti jo aiemmin teollisuuskäytössä olleille alueille. Koska teollisuuden aluevarausten (T-res) käytön toteutumista
ja luonnetta ei voida kaavan tekovaiheessa tietää, ei voida myöskään selvittää niiden mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia Natura-alueeseen. Tällöin mahdolliset vaikutukset tulee
arvioida hankekohtaisesti, mikäli aluevarauksia otetaan käyttöön.
Vaikutukset suojeluperusteena olevalle lajistolle
Saukon suojelun turvaamiseksi saukon elinympäristöt ja niihin liittyvät kulkuyhteydet täytyy säästää. Lisäksi tulee turvata veden laadun säilyminen mahdollisimman hyvänä ja joen
ylittävät sillat tule rakentaa saukot huomioon ottaen (Sierla ym. 2004). Lappeassa Ääverjoen ja Jauho-ojan välisellä alueella sijaitsevalla saukon elinalueella on voimassa Kelloniemen ranta-asemakaava, jossa on toteutumattomia loma-asuntojen rakennuspaikkoja (RA)
neljä kappaletta ja lisäksi pientalovaltainen (AP 2) asuntoalue, jossa on kaksi toteutumatonta rakennuspaikkaa. Kelloniemen ranta-asemakaavoituksen yhteydessä on todettu (Suunnittelukeskus Oy 2003), että kaavan toteuttaminen ei heikennä Tornionjoen-Muonionjoen Natura-suojeluperusteena olevia luontoarvoja. Tosin ao. kaavan luontoselvityksessä ei oltu
tehty havaintoja saukosta kaava-alueella. On todennäköistä, että saukon ensisijainen elinpiiri sijaitsee Ääverjoella, mutta saukko kulkee myös Muonionjokivarressa Ääverjoen ja
Jauho-ojan välisellä alueella. Ääverjoen varsi on osayleiskaavassa osoitettu MY-alueena,
jolle ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja.
Niesajoen koskialueella noin 200 m Muonionjoesta sijaitsevalle koskiosuudelle ei olla
osoittamassa yleiskaavassa uusia rakennuspaikkoja. Lähimmät uudet rakennuspaikat sijoittuvat noin 300 m koskialueesta ylävirtaan joen ylittävän maantien itäpuolelle. Käsillä olevassa osayleiskaavassa ei ole osoitettu sellaisia uusia aluevarauksia, jotka voisivat heikentää alueella esiintyvän saukon elinympäristöjä.
Kaavavarausten ei arvioida heikentävän myöskään suojeluperusteissa mainittuja muuhun
alueen lajistoon kuuluvia lajeja (harjus, merilohi, meritaimen, nahkiainen, siika ja kelluskeiholehti), koska veden laadussa ei odoteta tapahtuvan kaavan takia merkittäviä muutoksia. Vesisaran osalta voidaan todeta, että lajin kasvustot eivät todennäköisesti merkittävästi
heikkene tai vähene, koska laji kasvaa vesirajavyöhykkeessä kasvustoina ja rakentaminen
tapahtuu välittömän vesirajavyöhykkeen ulkopuolella.
Muut alueella olevat hankkeet
Muoniossa sijaitsevien Olos-Särkijärvi-Toras-Sieppi ja Äkäsjärven-Jerisjärven osayleiskaavojen toteuttamisen ei ole katsottu muuttavan Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen
valuma-alueen luonnetta ja lisäävän olennaisesti kuormitusta (Suunnittelukeskus Oy 2006).
Myöskään Pellon kunnan kuntakeskuksen yleiskaavan (FCG Planeko Oy 2009) ei ole arvioitu vaikuttavan Tornionjoen-Muonionjoen Natura-suojeluperusteisiin. Kalkkikankaan ranta-asemakaavaan liittyvä maisema- ja ympäristöselvitys on tehty vuonna 1999 (Suunnittelukeskus Oy 1999) ennen Tornionjoen-Muonionjoen kuulumista Natura-verkostoon, mutta
liittäminen verkostoon oli tullut esille kaavahankkeen loppuvaiheessa. Kaavan vaikutusten
arvioinnissa on todettu, että Kalkkikankaan kaava-alue sijoittuu tai tukeutuu pääosin jo aiemmin rakentamiskäyttöön otetuille alueille eikä sillä tulla muuttamaan luonnontilaisen jokireitin luonnetta. Jätevesien käsittelyn osalta esitettiin riittävien ratkaisujen toteuttamista.
Äkäsjoensuun rantakaava (v. 1992) on myös tehty ennen Tornionjoen-Muonionjoen Natura-suojelupäätöstä.
Yhteenveto Natura-arvioinnin tarpeellisuudesta
Näiden tietojen perusteella osayleiskaava ei yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa
todennäköisesti merkittävästi heikennä Tornionjoki-Muonionjoen Natura-alueen suojeluperustana olevia luontotyyppejä tai lajeja ja hanke ei edellytä Natura-arvioinnin tekemistä.
Lähteet:
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7.7

Osayleiskaavan suhde maakuntakaavaan
Tunturi-lapin maakuntakaava on vahvistettu 23.6.2010. Maakuntakaavan sisältö osayleiskaava-alueella on esitelty aiemmin Kaavoitustilanne –otsikon alla. Osayleiskaavassa on
huomioitu maakuntakaavan asettamat lähtökohdat maankäytölle. Maakuntakaavassa osoitetut kohteet ja alueet on osoitettu kaavassa alue- tai kohdemerkinnöillä sekä tarkempina kuvauksina selostuksessa.
Maakuntakaavassa osoitettu tiestö sekä reitistö (vt 21, moottorikelkkareitistö, rautatie, Lestadiuspolku) on osoitettu osayleiskaavassa.
Kolarin kirkonkylän taajamatoimintojen alue on huomioitu kaavassa rajaamalla taajaman
asemakaavoitetut alueet kaavakartalla ja osoittamalla asemakaava-alueet yleiskaavallisesti.
Kolarinsaaren maakuntakaavallisesti arvokas kulttuuriympäristö on rajattu kaavakartalle ja
rakentamisesta alueella on annettu kaavamääräys. Kolarinsaaren eteläosan valtakunnallisesti arvokas vanha puukirkko lähiympäristöineen on huomioitu kaavassa suojeltavana rakennuksena sekä suojeltavana ympäristönä.
Äkäsjokisuulle on maakuntakaavassa osoitettu kaivosaluetta sekä teollisuustoimintojen
alue, jonka merkitys on valtakunnallinen. Sekä kaivos- että teollisuusalueet on huomioitu
kaavassa. Kyseiselle alueelle on myös merkitty yhteystarve Ruotsiin, joka osoitetaan myös
yleiskaavassa.
Kolarin taajaman eteläpuolella oleva Lappean alue korostuu maakuntakaavassa virkistys- ja
matkailukohteena. Lappean ympäristössä loma-asutus ranta-alueella on melko tiivistä ja
alueelle on osoitettu uusi matkailupalvelujen alue. Matkailun kehittämistavoitteet huomioiden Tornion – Muonionjoen yhtymäkohtaan on osayleiskaavassa osoitettu laajempi matkailupalvelujen kehittämisen kohdealue.
Tornionjoen varsi Lappeasta Kallioniemeen on osoitettu maakuntakaavassa maaseudun kehittämisen kohdealueena. Osayleiskaavassa alueelle sijoittuu maatiloja, joiden toiminta jatkossa pyritään säilyttämään osoittamalla ne kaavassa maatilantalouskeskuksina. Lisäksi on
osoitettu erillisiä maatalousalueita.
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Vaikutukset Ruotsin puolelle
Tornio-Muoniojoen osayleiskaavan Ruotsin puolelle ulottuvat vaikutukset ovat lähinnä jokilaakson luontoon ja maisemaan kohdistuvia vaikutuksia Suomen puolella tapahtuvan uuden rakentamisen myötä. Uudisrakentamisen vaikutusta maisemaan korostaa se, että Tornionjoen – Muonionjoen länsiranta on miltei kokonaan rakentamatonta verrattuna Suomen
puoleiseen itärantaan.
Mahdolliset uudet kuljetusyhteydet Tapulin ja Sahavaaran kaivosalueisiin pohjoisesta
Huukin – Äkäsjokisuun tai nykyisen sillan kautta luovat liikenteellisiä vaikutuksia. Liikenteellisten vaikutusten kannalta, uusilla liikenneyhteyksillä rajan ylitse Ruotsin puolelle on
merkittävä vaikutus siinä tapauksessa, että suunnitteilla olevat kaivoshankkeet käynnistyvät. Kaivostoiminnan myötä liikennekuljetusten tarpeet lisääntyvät jo hankkeen aloitusvaiheessa. Välillisesti kaivostoiminta synnyttää myös työllistävää vaikutusta koko alueelle,
mikä osaltaan vaikuttaa uusien asuntojen ja infrastruktuurin rakentamistarpeeseen sekä palveluiden lisäykseen ja kehittämiseen.
Osayleiskaavassa ei ole huomioitu suoranaisia aluevarauksia kaivostoiminnan aloittamiseksi, mutta liikenteellisessä tarkastelussa kaivostoiminnan edellyttämiä liikenneratkaisuja on alustavasti huomioitu. Valtatie ja nykyinen ratayhteys risteävät Kolarin kalkkikaivoksen itäosassa. Ratayhteys jatkuu kaivosalueelle ja kaavaratkaisussa on esitetty, että
tätä kautta olisi mahdollista jatkaa yhteyttä Muonionjoen yli Ruotsin puolelle. Yhteys
Ruotsin puolelle on kaavaratkaisussa merkitty Kolarin keskustan eteläpuolelle. Mikäli kaivostoimintahanke etenee, sillä tulee olemaan merkittävä vaikutus rautatiekuljetuksien sekä
myös maanteitse tapahtuvien kuljetusten määrään ja tätä kautta liikennemäärien yleiseen lisääntymiseen Kolarin alueella.

8

TOTEUTTAMINEN
Osayleiskaavan toteuttaminen tapahtuu ranta-alueella suoraan rakennuslupamenettelyllä
lukuun ottamatta asemakaavoitettuja tai asemakaavoitettavia alueita, joilla rakennuslupa
perustuu asemakaavaan.
Osayleiskaava on ohjeena laadittaessa, laajennettaessa tai muutettaessa alueen asema- ja
ranta-asemakaavoja.
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