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1

PERUSTIEDOT

1.1

Kaava-alueen sijainti

Vikajärven osayleiskaava-alue sijaitsee valtatie 4:n varrella keskikohtanaan valtatiestä erkaneva Kemijärvelle menevä kantatie nro 80. Alue käsittää Vikajärven kyläalueen, Vikajärven ympäristön sekä Raudanjokivartta n. 11 kilometriä, loppuen Vaattunkikönkään alapuolelle. Kaava-alue sijoitsee Rovaniemen maalaiskunnassa n. 26 kilometrin etäisyydellä Rovaniemen keskustasta koilliseen.
1.1.1

Kaavan vireille tulo

Yleiskaavan vireilletulo on kuulutettu 3.12.2003, mistä lähtien osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä kunnassa.
1.1.2

Luonnosvaiheen kuuleminen

Kaavan valmisteluaineisto esiteltiin Vikajärven koululla 16.5.2005 järjestetyssä esittelytilaisuudessa ja pidettiin sen jälkeen nähtävänä kunnan monipalvelukeskus Osviitassa 17.23.6.2005.
1.1.3

Julkisesti nähtävillä

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 27.12.2005 -27.1.2006. Muistutuksia jätettiin 5 kpl.
1.1.4
Hyväksyminen
Osayleiskaavan on kaupunginhallitus hyväksynyt 10.4.2007, 181 §.
Osayleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.4.2007, 40 §.

1.2

Suunnittelutilanne

1.2.1

Kaavajärjestelmä

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, joka tapahtuu lain säätämässä järjestyksessä.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa, joka tässä kaavaselostuksessa myöhemmin lyhennetään
MRL, on säädetty määräykset kaavoitusmenettelystä. MRL:n mukaan Suomen kaavoitusjärjestelmään kuuluu kaksi tasoa; maakuntataso ja kuntataso. Maakuntatason maankäyttöä ohjaa maakuntakaava, jolla turvataan maakunnallisten kysymysten lisäksi maakuntaa
käsittävät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kuntatason kaavoitus jakautuu kahteen
kaavoitustasoon; yleiskaavoitus ja asemakaavoitus.
Kunnassa maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteen sovittaminen tapahtuu yleiskaavoituksella. Yleiskaava voi olla tilanteesta ja tarpeesta riippuen joko hyvin
yleispiirteinen strateginen yleiskaava tai se voidaan laatia myös suoraan rakentamista ohjaavaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös osa-alueittain tai toiminnoittain vaiheittain. Yleiskaava voidaan laatia oikeusvaikutuksiltaan joko sitovana tai ohjeellisena. Vikajärven
yleiskaava laaditaan suoraan rakentamista ohjaavaksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaavan hyväksymistä koskevasta
päätöksestä haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Ylin muutoksenhakuaste
kaava-asioissa on korkein hallinto-oikeus. Yleiskaava on lainvoimainen, kun valtuuston
hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman ja siitä on kuulutettu MRL:n mukaisesti.

4
1.2.2

Yleiskaavan oikeusvaikutukset yleisesti

Oikeusvaikutteinen vai oikeusvaikutukseton yleiskaava: Maankäyttö- ja rakennuslaissa
pääsäännöksi on tarkoitettu, että yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Yleiskaava on
mahdollista laatia myös ilman oikeusvaikutuksia. Oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan
merkitys on kuitenkin varsin vähäinen. Oikeusvaikutukseton yleiskaava ei esimerkiksi poista ranta-alueen suunnitteluvelvoitetta eikä siten poikkeusluvan tarvetta ranta-alueella.
Yleiskaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan: Yleiskaava
on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden
käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista. Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan. Yleiskaava ei ole voimassa asemakaavaalueella.
Yleiskaava rakennusluvan myöntämisen perusteena:
Rakennuslupa voidaan myöntää oikeusvaikutteisen yleiskaavan perusteella, kun
kaavassa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan
myöntämisen perusteena (MRL 72 §).
Oikeusvaikutteisen yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 73 §) täyttyvät silloin, kun rantaalueen rakennusoikeus osoitetaan maanomistajakohtaisesti rakentamiseen osoitetuille
alueille ja muulle osalle ranta-aluetta asetetaan MRL:n 43 §:n 2 momentin mukainen rakentamisrajoitus.
Rantayleiskaavan muulla kuin ranta-alueella on ns. ehdollinen rakentamisrajoitus (MRL43
§ 1 mom.). Sinne ei saa myöntää rakennuslupaa siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteuttamista. Yksittäisen tavanomaisen rakennushankkeen ei yleensä voida katsoa vaikeuttavan yleiskaavan toteuttamista. Jos rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee niin, että
hanke vaikeuttaa yleiskaavan toteuttamista, on ennen rakennusluvan myöntämistä saatava kunnan myöntämä poikkeamispäätös.
Toimenpiderajoitus (Maisematyölupa):
Yleiskaavassa voidaan määrätä, ettei maisemaa muuttavaa toimenpidettä saa suorittaa
ilman MRL:n 128 §:ssä tarkoitettua lupaa. Yleiskaavamääräyksen mukaisesti toimenpidelupaa ei tarvita metsälainmukaisiin toimenpiteisiin. Lain mukaan lupaa ei tarvita yleiskaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksytyn
tiesuunnitelmaan eikä maa-aineslain mukaisesti hyväksytyn luvan mukaiseen maaainesten ottamiseen.
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1.2.3

Maakuntakaava

Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Rovaniemen seudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001. Maakuntakaavassa Vikajärvi on merkitty kyläalueeksi (AT), jolla sijaitsee tai jolle suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja
joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina. Edelleen maakuntakaavassa on yleiskaava-alueelle osoitettu kaksi V-aluetta:
- V-813 VAATTUNKI
Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 20 km koilliseen. Eräkeskus Vaattungin kämppäkartano on rakennettu upealle paikalle Vaattunkikönkään ääreen. Alueella on useita rakennuksia, jotka on rakennettu suurista
pelkkahirsistä.
Varausperuste: Seudullinen virkistys- ja retkeilyalue.
- V-815 VIKAKÖNGÄS
Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 25 km koilliseen. Vikajärven kylän kohdalla 4-tien varressa Raudanjoessa hyvä ja helposti saavutettava kalastuskohde.
Varausperuste: Seudullinen virkistys- ja retkeilyalue.
Yleiskaava-alueella on myös maakuntakaavan merkinnät ER 2810, M 4513, MT 5082 ja
kr.
- ER 2810 ROVAJÄRVI
Alue sijaitsee Rovaniemen maalaiskunnan ja Kemijärven kaupungin alueella,
Rovaniemen kaupungista noin 40 km koilliseen. Ympärivuotisessa käytössä
oleva puolusvoimien harjoitusalue.
Varausperuste: Puolustusvoimien alue.
- M 4513 MAA JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Rovaniemen maalaiskunnan alueista ne, joita ei ole varattu muihin maankäyttöluokkiin. Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita
voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta myös
muihin tarkoituksiin.
Varausperuste: Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön soveltuva alue.
- MT 5082 PATSASKIVALO-KULUSSELKÄ
Pääpiirteittäin valtatie 5:n ja Kemijoen väliin rajautuva metsävyöhyke, joka itäosassaan rajoittuu kunnanrajaan ja länsiosassaan Olkkajärveen. Alueelle antavat leimaa pienet korkeuserot ja lukuisat suot. Alueen lämpösumma on keskimäärin 900 dd ºC.
Varausperuste: Puuntuotantoalue.
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1.2.4

Yleiskaava

Alue kuuluu osittain kunnanvaltuuston 16.12.1996 hyväksymään Valtatien 4:n suunnan
yleiskaava-alueeseen.
1.2.5

Rakennusjärjestys

Rovaniemen maalaiskunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt
18.2.2002 8 § ja päätös on tullut lainvoimaiseksi 29.3.2002.
1.2.6

Pohjakartta

Pohjakarttana käytetään vuoden 2005 alussa maanmittauslaitokselta tilattua yleiskaavan
pohjakarttaa.
1.3

Maanomistus

Vikajärven osayleiskaava-alue on suurimmalta osaltaan yksityisten maanomistajien omistuksessa. Valtio omistaa suuren maa-alueen Raudanjokivarressa Vaattunkikönkään ja Vikakönkään alueella kaava-alueen eteläosassa. Kunnalla ja kaupungilla on maa-alueita
Vikajärven kylällä ja Raudanjoen molemmin puolin Vikajärveltä lähtiessä. Kemijoki Oy on
varautunut Raudanjoen vesivoimarakentamiseen ja omistaa maa-alueita Raudanjokivarresta. Lisäksi Tornator Oy omistaa kaksi aluetta kaava-alueella.
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1.4

Väestö ja työpaikat

Vikajärven kylällä ole vuoden 2004 lopussa 211 asukasta. Väestömäärä on viimeisen
kymmenen vuoden ajan ollut tasaisesti hieman aleneva, mutta kaavoituksen myötä on
syytä olettaa asukasluvun kääntyvän kasvavaksi.
Jos tarkastellaan Rovaniemen kaupungin tilastoaluetta nro 102, johon kuuluu Vikajärvi,
Perunkajärvi, Misi, Vika ja Olkkajärvi, väestö tällä alueella oli v. 2004 527 henkilöä. Ennuste väestönmääräksi vuonna 2010 on 466 henkilöä ja vuonna 2015 467 henkilöä.
Väestömäärän kehitys Vikajärvellä 1993-2004
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Lapin väkiluku 1980-2020

LÄHDE: Tilastokeskus ja Lapin liitto
Lapin tavoiteura (Lapin liitto) kuvaa maakuntasuunnitelman tavoitteen mukaista kehitystä,
jolloin 2020 Lapissa olisi noin 190 000 asukasta. Tässä arviossa on huomioitu sekä syntyvyys/kuolleisuus että muuttoliikkeen vaikutukset.
Tilastokeskuksen omavaraisuuslaskelma ei ota huomioon muuttoliikettä vaan pelkästään
olemassa olevan väestömäärän perusteella laskettavan syntyvyyden / kuolleisuuden.
Trendilaskelma nojaa ennustuksensa 1990 luvun pahimpiin lamavuosiin, jolloin käyrä on
liian negatiivinen, sillä muuttoliike on tasapainottumassa noihin aikoihin verrattuna.
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Työvoiman jakautuminen Vikajärvellä
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1.4.1

Joukkoliikenne

Paikallisliikenne
Rovaniemen paikallisliikenteen alue rajoittuu pohjoisessa Ylikylän ja Someroharjun alueisiin, idässä Vaaralan ja Koskenkylän alueisiin, etelässä Pöykkölään ja joen länsipuolella
Muurolaan sekä lännessä Niskanperään ja Karinrakkaan. Paikallisliikenteen nykylinjasto
muodostuu 14 linjasta, joista suurin osa on keskustan ylittäviä heilurilinjoja ja osa säteittäisiä keskustaan päättyviä linjoja.
Seutuliikenne
Rovaniemen maalaiskunnan alueella paikallisliikennealueen ulkopuolista joukkoliikennettä
kutsutaan seutuliikenteeksi. Seutuliikenne tukeutuu vahvasti maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kaukoliikenteeseen. Lisäksi maalaiskunnan alueelta Rovaniemelle on joitakin
pääasiassa työ- ja koulumatkaliikennettä palvelevia vuoroja, joista osa on lääninhallituksen
ostamaa liikennettä. Seutuliikenteellä on myös tärkeä rooli maalaiskunnan koulukuljetusten järjestämisessä.
Paras vuorotarjonta Rovaniemelle on Muurolan suunnasta, josta liikennöinti on luonteeltaan paikallisliikenteen kaltaista. Muualta liikenne tukeutuu pääasiassa maakunnallisiin
vuoroihin, jotka toimivat usein myös jatkoyhteyksinä juna- ja lentoliikenteestä muualle
maakuntaan.
Matkustajamäärät ovat olleet laskevia myös seutuliikenteessä, tosin kehitys ei ole ollut
yhtä voimakasta kuin paikallisliikenteessä. Seutuliikenteessä on käytössä seutulippu, joka
oikeuttaa matkustamaan Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan alueella 30 vrk:n ajan
myös paikallisliikenteessä.
Seutuliikenteessä suurimpina puutteina koetaan hankalat vaihtoyhteydet ja vaihtolipun
puute kertalipussa seutu- ja paikallisliikenteen välillä sekä puutteellinen palvelutaso etenkin kesäaikaisen työmatkaliikenteen osalta.
Matkapalvelukeskus (MPK)
Rovaniemellä toimii tällä hetkellä kokeiluna matkapalvelukeskus (MPK), jossa ovat mukana lääninhallitus, kunnat ja KELA. MPK:n kautta järjestetään sosiaalipuolen kuljetuksia
palvelulinjoilla ja yhdistellään KELA:n kuljetuksia (pääasiassa Lapin keskussairaalaan ja
Oulun yliopiston sairaalaan) matkaketjuiksi, joissa pisin osuus pyritään tekemään linjaautolla. Lisäksi samaan suuntaan meneville KELA:n taksiasiakkaille järjestetään yhteiskuljetuksia. MPK:lla on tavoitteena saada järjestettäväkseen myös koulutoimen kuljetukset ja
kylien asiointiliikenne, jota järjestetään koulukuljetusten yhteydessä ja erillisenä kutsuohjattuna liikenteenä.
Rautatieliikenne
Rautatieliikenne muodostaa yhdessä linja-autoliikenteen kanssa joukkoliikenteen rungon.
Kaikki Pohjois-Suomen junayhteydet ovat pitkämatkaisia kaukojunavuoroja. Rovaniemelle
saapuu ja sieltä lähtee päivittäin 6 junavuoroa Kemin/Oulun suunnasta ja Kemijärven
suuntaan on yksi päivittäinen junavuoro. Junilta on jatkoyhteydet linja-autolla Pohjois- ja
Itä-Lapin kuntakeskuksiin ja Lapin matkailukeskuksiin. Rovaniemen aseman kautta kulki
vuonna 2004 320 000 matkustajaa.
Lentoliikenne
Rovaniemen lentoaseman matkustajamäärät ovat nousseet vilkastuneen ulkomaanliikenteen ansiosta vuodesta 1998 vuoteen 2004 20 %. Vuonna 2004 matkustajia oli 395 000,
joista 73,3 % kotimaan liikenteessä. Rovaniemeltä on 6 päivittäistä, edestakaista lentoa
Helsinkiin. Lisäksi on yhteydet Murmanskiin / Arkangeliin. Varsinkin jouluaikaan järjestetään charter7 lentoja mm. Iso-Britanniasta ja Japanista. Rovaniemellä lentomelu vaikuttaa
maankäyttöön ja rakentamiseen ennen kaikkea Saarenkylän alueella.
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Kevyt liikenne
Rovaniemen maalaiskunnassa kevytliikenteen väyliä on yleisten teiden varrella välillä Jaatila- Rovaniemi, Sinetässä, Meltauksessa, Vikajärvellä, Ylinammassa, Koskenkylässä,
Someroharjulla, Vaaralassa ja Vanttauskoskella, yhteensä noin 110 km. Taajama-alueella
kevytliikenteen verkko on melko kattava. Maalaiskunnan asemakaava-alueilla on kevytliikenteen väyliä noin 26 km ja Rovaniemen kaupungin alueella 102,5 km.
Tavaraliikenne
Tavaraliikenne maantiekuljetuksissa läänin sisällä on moninkertainen verrattuna lääninrajan ylittäviin kuljetuksiin. Lappiin tuodaan maanteitse huomattavasti enemmän tavaraa kuin
sieltä viedään. Perämeren satamista taas viedään tavaraa huomattavasti enemmän kuin
tuodaan. Tavaravirrat ovat kasvaneet tasaisesti. Kaikilla keskeisillä kuljetusliikkeillä on
terminaalit Rovaniemellä. Tukkuliikkeiden Lapin jakelu vaihtelee ketjukohtaisesti, mutta
pääsääntöisesti suurten kauppojen jakelu hoidetaan suoraan päävarastoista EteläSuomesta ja pienempien kauppojen jakelu hoidetaan Pohjois-Suomen terminaaleista, jotka sijaitsevat yleensä Oulussa. Kaikilla rataosuuksilla on tavaraliikennettä ja se jakaantuu
melko tasaisesti kaikille vuorokaudenajoille. Yhdistettyjen juna-rekkakuljetusten kysyntä
kasvaa koko ajan. Rovaniemen asema on merkittävä puutavaran lastausasema. Kuljetukset menevät Kemin tehtaille. Lentorahdin määrä on pieni muihin kuljetusmuotoihin verrattuna.
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1.5

Rakennettu ympäristö

Alueella on 79 asuinrakennusta ja 62 loma-asuntoa. Toiminnassa olevia maatilan taloskeskuksia on yksi. Alueella toimii muutama matkailualan yritys, kauppa sekä koulu ja monipalveluksekus. Lisäksi alueelle on rakennettu Vikakönkään ja Vaattunkikönkään laajat
virkistysalueet ja -reitistöt liittyen Napapiirin retkeilyalueeseen.
Asutus on muodostunut perinteisesti vesistöjen rannoille ja teiden varsille. Vikajärvellä
poikkeuksellisesti järven toinen ranta eli itäranta on jäänyt rakentamiselta vapaaksi johtuen
siitä, että puolustusvoimien Rovajärven harjoitus- ja ampuma-alue ulottuu Vikajärveen
saakka. Vikajärven länsirannan lisäksi asutus on keskittynyt valtatie 4:n ja Kemijärventien
(kantatie 80) varsille.
Vikajärveen työntyvä Aittaniemi muodostaa kauniin ympäristön pihapiireineen ja aukeine
peltoineen. Aittaniemen pihapiiri on kohteena Lapin kulttuuriperintökirjassa (15.14), toinen
kohde Keski-Vikajärven päärakennus on tuhoutunut tulipalossa. Vanhantalon saari on
maisemallisesti, ja myöskin historiallisesti alueen merkittävimpiä rakennuspaikkoja, joskaan siellä ei vanhoja rakennuksia ole säilynyt.
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Vikajärvi on vireä kylä, jonka rakennuskanta on tyypillisesti hyvin kirjavaa. Kylän vanhimmat rakennukset ovat 1800 luvun lopulta, Aittaniemi (1881) sekä 1900- luvun alkupuolelta
Peltola (n.1900) , Välikangas (1915) ja Viertola (1930).

Aittaniemi

Peltola

Viertola

Alueen vanhoille päärakennuksille on ominaista korkea, puolitoistakerroksinen kuisti ja
kuusiruutuiset ikkunat. Alkuperäisessä asussaan olevia hirsisiä peräpohjalaispihapiirejä ei
kuitenkaan ole kuin Viertolan talo jäljellä. Vikajärven kylän asuinrakennusten ulkoverhouksena on joko pontti- tai peiterimalaudoitus ja pääväreinä ovat punainen, valkoinen ja erilaiset vaaleat sävyt. Ulkorakennukset ovat punaisia, hirsipintaisia tai peiterimoitettuja, lukuun
ottamatta 1960- 1980-luvuilta peräisin olevia tuotantorakennuksia. Hirsiset heinäladot ja
aitat ovat maalaamattomia. Rakennukset ovat harjakattoisia ja yleisimmät katemateriaalit
ovat punainen tai musta/tummanharmaa huopa ja sinkitty tai värillinen pelti.

14
Uudempia 1960- 1980-luvuilla rakennettuja omakotitaloja on kylän keskellä Valtatien varrella ja mökkejä Vikajärven rannoilla. Lisäksi useat alkuperältään asuinrakennukseksi rakennetut kiinteistöt ovat vaihtuneet loma-asuntokäyttöön. Rakennusten mittasuhteet ja
määrä sekä pihan jäsentely poikkeavat perinteisestä pihapiiristä. Näissä näkyvät kullekin
ajalle ominaiset rakentamistyylit ja –materiaalit sekä tyyppitalojen mallit.

Tiestön pituus on n. 30 kilometriä, josta valtatietä ja kantatietä on n 14 km sekä Vaattunkikönkään tietä ja vaattunkivaaran metsätietä yhteensä n. 3 km. Loput tiet ovat yksityisteitä,
joiden kunnossapidosta vastaa pääosin kunta. Kevyen liikenteen väylä on rakennettu valtatien varteen Vikakönkäältä Laaksoperälle saakka.
Tiestön varressa kulkee voimansiirtolinjoja. Alueella on myös vesijohtoverkosto sekä viemäri pienellä koulun läheisellä alueella alueella. Virkistystä varten on koulun urheilukenttäalue sekä Napapiirin virkistys- ja retkeilyalue valtion maalla Vikakönkäältä Vaattunkikönkäälle asti. Raudanjokisuuhun on rakennettu laavu, tulisija ja uimaranta kaupungin omistamalle maalle. Kylän läpi kulkee moottorikelkkareitti yhdysreittinä Revontulireitille.
Nykyinen maankäyttö näkyy perusselvitysten yhteydessä tehdystä liitekartasta.
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1.6

Luonnonympäristö

Johdanto
Vikajärvi sijaitsee n. 26 kilometrin etäisyydellä Rovaniemen kaupungin keskustasta koilliseen. Vikajärvellä on tehty luontoselvitys valtatie 4:n suunnan yleiskaavan laatimisen yhteydessä, jota on täydennetty. Liitekartta on perusselvitysaineiston yhteydessä.
Kaava-alueella ei ole luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia kohteita, luonnonsuojelualueita
eikä perinnebiotoopeja.
Selkeitä luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä alueelta ei siis löydy, mutta Vikajärven rannoilla on joitakin pieniä hiekkarantoja, jotka kaavoituksen yhteydessä pyritään turvaamaan. Vesilain mukaisia luontotyyppejä alueella edustavat vaarojen
alarinteillä olevat lähteet. Metsälain 10 §:n mainitsemien metsien monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen kaltaisia kohteita alueella ovat lähteiden ja
purojen lähiympäristöt.
Kasvillisuus
Yleiskaava-alue kuuluu kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaaliseen Pohjanmaan-Kainuun vyöhykkeeseen, sen länsiosaan. Vyöhykettä voidaan pitää myös suurena
vaihettumisvyöhykkeenä Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä; kasvistossa etelä ja pohjoinen
kohtaavat toisensa. Yleiskaava-alueen kasvillisuuden yleiskuvaa hallitsevat kankailla, vaaroilla ja rämeillä kasvavat mäntymetsät. Aivan nelostien varrella, Vikajärven ja Raudanjoen
lähimaastossa on myös paikoin soistuvaa kuusi-koivu-sekametsää. Vaattunkilammen eteläpuolinen alue ja Makialampi ovat pääosin soiden ympäröimiä.
Suurin osa kaava-alueen kangasmetsistä on kuivahkoja puolukkatyypin (KVK/EVT) mäntyvaltaisia kankaita. Paikoin kallioisilla vaarojen lakialueilla on myös kuivan kanervatyypin
(KK/ECT) mäntykankaan kuvioita (vrt. Mellavaara, Kokonvaara, Mauriovaara, Könkäänvaara). Vaarojen juurella (esim. Vaattunkivaara) on lehtipuuvaltaista tuoretta kangasta,
paikoin jopa lehtomaista kangasta. Kaava-alueen tuoreet, soistuvat kangasmaat ovat kuusivaltaista mustikkatyypin kangasmaata (TRK/VMT). Suopursun yleisyys näillä tuoreilla,
soistuvilla kangasmailla on hyvin huomattava.
Suurin osa kaava-alueesta on suota tai soistuvaa kangasmaata. Valtaosa suoalueista on
ojitettu. Suot ovat pääosaltaan mäntyvaltaisia sararämeitä ja isovarpuisia rämeitä.
Kasvillisuus on pääosin karua, mutta pienialaista rehevyyttäkin löytyy sieltä täältä. Raudanjoen voimakkaat tulvat ovat synnyttäneet pienialaisia
lehtoja, joissa kasvaa vaateliaitakin lajeja. Kotkansiipi, näsiä, konnanmarja ja mustaherukka kuuluvat lehtojen ja lehtokorpien vaateliaaseen peruslajistoon, mutta harvinaisen metsänemänkin saattaa hyvällä onnella päästä näkemään. Lehtokasvillisuuteen pääsee tutustumaan mm. Könkäänsaarien luontopoluilla.
Metsä- ja suomarjamme ovat alueella tavallisia. Hillaa löytyy aapojen reunarämeiltä ja karpalo ilahduttaa loppusyksyllä alueella liikkuvaa.
(metsähallitus 2005)
Viljelyksessä, aktiivikäytössä olevia peltoja on pääasiassa Vikajärven alueella ja Vaattunkijoen ympäristössä. Muuten peltoalueet ovat enemmän tai vähemmän pensoittuneet. Tyypillistä peltomaisemaa kuvaa pajupusikoiden valtaamat sarkaojat.
Yleiskaava-alueen kasvillisuuden pääpiirteet on esitetty perusselvitystyön yhteydessä tehdyssä liitekartassa.
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Kaava-alueella sijaitsevan Kivalonaavan suoniityn luontoselvitys
Kivalon aavan suoniitty määritettiin mesotrofiseksi (keskiravinteinen) suursaranevaksi, valtalajeina jouhisara, villapääluikka, tupasluikka ja järvikorte. Sammallajisto muodostuu rahkasammalista valtalajien ollessa ruskorahkasammalet ja rusorahkasammalet. Suoniittyalueella luontoinventointien yhteydessä havaitut putkilokasvit ja sammaleet on esitetty
oheisessa taulukossa.
Suokukka
Jouhisara
Maariankämmekkä
Hoikkavilla
Luhtakuusio
Juolukkapaju

Vaivaiskoivu
Mutasara
Pitkälehtikihokki
Tupasvilla
Siniyökönlehti
Mähkä

Juurtosara
Pullosara
Järvikorte
Raate
Kurjenjalka
Sararahkasammal

Äimäsara
Punakämmekkä
Luhtavilla
Siniheinä
Hilla
Ruskorahkasammal

Rusorahkasammal

Hieskoivu
Vaaleasara
Pyöreälehtikihokki
Rimpivihvilä
Mänty
Varvikkorahkasammal
Karhunruoho

Kalvakkarahkasammal
Rimpivesiherne

Villapääluikka

Tupasluikka

Pikkuvesiherne

Karpalo

Korpiorvokki

Inventointialueelta määritettiin lisäksi seuraavat kasvupaikkatyypit: pallosarakorpiräme,
kangaskorpi, ruohokorpi, varsinainen sararäme, kangasräme ja kuivahko kangas.
Kasvillisuuden kulutuskestävyys
Yleiskaava-alueen kangasmaiden kasvillisuuden kulutuskestävyys on suurimmaksi osaksi
kohtalainen (keskiviljavat puolukka- ja mustikkatyypin kankaat). Pienialaisina esiintyvien
kuivien ja paikoin kivikkoisten/kallioisten kasvupaikkojen kulutuskestävyys on heikko. Suokasvillisuuden kulutuskestävyys määräytyy pääasiassa kosteuden mukaan. Kaava-alueen
puustoiset, mäntyä kasvavat rämeet ovat märkiä avosoita kestävämpiä. Suoalueiden kulutuskestävyys kangasmaihin verrattuna on heikko.
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Kasvillisuuden kulumista voidaan välttää ja vähentää esim. suunnittelemalla reitistöt kulkemaan kulutusta kestävillä kangasmailla ja hyödyntämällä vanhoja tiepohjia tai linjoja reitistöjen suunnittelussa.
Topografia
Kohdealueen maastomuodot ovat melko vaihtelevia mutta loivia. Alueen matalimman ja
korkeimman kohdan korkeus ero on n. 100 m. Korkein kohta on Vaattunkivaaran lakialue
(200 mpy). Muut korkeat laet ovat Mellavaara ja Laaksonperävaara. Vikajärven (115 mpy)
ja Vaattunkikönkään korkeusero on lähes 15 metriä.
Kallio- ja maaperä
Kohdealueen kallioperä on pääasiassa migmatiittia. Seuraavaksi yleisin laajalla alueella
esiintyvä kalliomaa koostuu granodioriititsta ja kvartsidioriitista. Siellä täällä on sulkeumina
ja jäänteinä kiillegneissiä, kvartsiittia, arkoosigneissiä ja amfiboliittia. Kallioperän ruhjeita ja
siirroksia on kohdealueella runsaasti. Pääasiassa ne suuntautuvat luoteesta kaakkoon
mutta myös päinvastaiseen suuntaan. Kohdealueen järvet, painanteet, kosteikot sekä joet
sijoittuvat lähes poikkeuksetta kallioperän ruhjeisiin. Moreeni on alueen yleisin maalaji ja
peittää 2/3 maa-alasta. Selänteet ovat kallioisia, pääasiassa pohjamoreenin ohuelti peittämiä. Moreenin paksuus vaihtelee, mutta keskimäärin se on muutamia metrejä. Kumpumoreenimuodostumia sijaitsee Vaattungin alueella. Hiekka- ja sora-alueita pinta-alasta on
vain pieni osa. Harjuja kohdealueella ei ole. Kohdealueen selänteiden ylärinteillä on näkyvissä avokalliota, kivikoita ja louhikkoisia rinteitä. Kivikkoista rantaa esiintyy yhtenäisenä
vyöhykkeenä Mellavaaran, Laaksonperävaaran ja Vaattunkivaaran laella. Varsinaista tarkkaa muinaisrantavyöhykettä ei ole luettavissa maisemassa. Mannerjäätikön sulamisen
seurauksena syntyneen Ancylusjärven muinaisranta näkyy Vaattunkivaaran huipun tuntumassa, noin 200 metriä merenpinnan yläpuolella. Vaarojen rinteillä on moreenista huuhtoutuneita hiekkaisia rantakerrostumia, sillä ne olivat jääkauden päättymisen aikoihin Itämeren pohjoisia saaria. Jäätikön sulamisen jälkeisen maan kohoamisen seurauksena syntyneet paljaaksi huuhtoutuneet, kivikkoiset ja kallioiset muinaisrannat sijoittuvat kohdealueella 180 ja 210 metrin korkeuskäyrien välimaastoon. Kohdekarttaan muinaisrannat on
merkitty kivikoiksi ja kalliopaljastumiksi. Laaksot ja maastopainanteet sekä heikosti vettä
läpäisevät kallioiden tasaiset selännealueet ovat soistuneita turvemaita. Niitä kohdealueella on noin neljäsosa pinta-alasta.
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Eläimistö
Poro, hirvi, kettu, jänis ja orava ovat tavallisimpia nisäkkäitä, mutta havaintoja voi päästä
tekemään myös näädästä, kärpästä, minkistä ja saukosta. Valtaosalle nisäkkäistä tärkeitä
elinympäristöjä ovat vaarojen moni-ilmeiset laki- ja rinnemetsät, mutta minkki ja saukko
pysyttelevät vesistöjen tuntumassa.
Joutsenten levähdyspaikka
Raudanjokivarressa ja Vianaavalla on
monia linnustoltaan arvokkaita alueita,
joissa sekä laji- että yksilömäärät ovat
runsaita. Erinomainen lintukohde on
esimerkiksi Könkäänsaari, jonka monimuotoinen luonto tarjoaa sopivia
elinympäristöjä useille lintulajeille.
Vianaavan puuttomat osat ovat mm.
kurkien, metsähanhien, suokukkojen ja
monien kahlaajien suosiossa. Vaattunkilammella joutsenet lepäilevät usein
muuttomatkoillaan.

Vanhojen metsien lajeja
Suuri osa alueen havumetsissä elävistä linnuista kuuluu ns. vanhojen metsien ilmentäjälajeihin. Näitä ovat mm. palokärki, pohjantikka, käpytikka, kuukkeli ja lapinpöllö. Koko Suomessa tavattava hömötiainen on erittäin runsas Vaattunkivaaran ja Könkäänvaaran lakimetsissä ja saattaapa harvinainen lapintiainenkin tulla retkeilijää tervehtimään.
(Metsähallitus 2005)

19
Vedet
Alue kuuluu Kemijoen vesistöön ja on näin mahdollisesti vesivoimarakentamisen kohteena
tulevaisuudessa. Vikajärven läpi virtaava Raudanjoki laskee suurempaan Olkkajärveen
joka on jo Permantokosken voimalaitoksen säännöstelyallas. Vikajärveen laskee Raudanjoen lisäksi Vikajoki idästä ja Raudanjokeen laskee puolestaan Vaattunkijoki Luoteesta
käsin. Alue ei ole vedenjakaja aluetta, vaan kaikki vedet laskevat tavalla tai toisella Raudanjokeen.

Kemijoki oy:n kuva-aineistoa

Vesistön kunto
Lapin Ympäristökeskuksen toimesta vuonna 1997 tehdyn kansallisen pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Vikajärvi kuuluu luokkaan hyvä, eli vesialue on lähes luonnontilainen ja soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin (kalastus, virkistyskäyttö jne.).Vikajärvi on
rakennepitoisuuksiltaan karu, humuspitoinen järvi, jonka happitilanne on syvännealueillakin hyvä ympäri vuoden. Vuoden 2003 avovesikauden vesianalyysien perusteella vedenlaatu on pysynyt ennallaan, ja 1980-luvun alun tarkkailutuloksiin verrattuna jopa hieman
kohentunut.
Tämän kylänkehittämishankkeen tueksi Lapin Ympäristökeskus seuraa Vikajärven veden
laatua alustavasti vuoden ajan kesäkuusta 2003 kesäkuuhun 2004. Seuranta palvelee lisäksi myös Lapin Ympäristökeskuksen vedenlaadun seurannan tarpeita.
Seuranta suoritetaan viideltä näytepisteeltä, joista kolme sijaitsee Vikajärvellä (keskussyvänne, Raudan- ja Vianjoen suoalueet) ja kaksi Raudanjoessa (niska ja luusua). Näytteitä
otetaan viisi kertaa vuodessa, kolmesti avovesikaudella ja kahdesti talven aikana. Vesinäytteistä määritetään mm. happipitoisuus, sameus sekä typen ja fosforin pitoisuudet.
Edellä mainittujen näytepisteiden lisäksi hyödynnetään Perunkajoen ja Vikajoen kalalaitosten velvoitetarkkailun tuloksia.
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Pohjavesialueita kohdealueelle ei osu, lähin on idässä oleva Lautavaaran I-luokan pohjavesialue.
Solmukohdat
Alueita, joilla on tiiviisti monia maisemarakenteen tärkeitä elementtejä, kutsutaan maisemarakenteen solmukohdiksi.
Vikajärven osayleiskaavarajauksen näkökulmasta kohdealueen merkittävimmäksi solmukohdaksi muodostuu Raudanjoen alun ja Vikakönkään ympäristö. Solmukohdassa kohtaavat osayleiskaava-alueen kannalta tärkeät maisemarakenteen elementit: rakennettu kyläalue ja Virkistyskäytössä oleva erämaa-alue. Solmukohtaa ympäröi alueellisesti korkeiden
Vaattunkivaaran ja Mellavaaran rinteet sekä Pohjoisessa Vikajärvi.
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Rakennusten sijoittuminen maisemarakenteeseen
Maankäytön nykytilannetta kuvaavalla kartalla asuminen ja maanviljelys sijoittuvat Vikajärven rantavyöhykkeelle ja pääteiden varsille.
Vikajärven rannoilla sijaitsee pääasiassa loma-asuntoja kapeana nauhana lähellä rantaviivaa. Viljelyksiä on vain muutama. Rakennukset sijaitsevat alarinteillä niillä alueilla, jotka
soveltuvatkin rakentamiseen. Osilla Vikajärven aluetta rakennukset ovat korkeusasemaltaa perustettu liian lähelle rantaviivaa ja ovatkin näin tulvauhan alaisia joka kevät. Vuoden
2005 kevättulva olikin alueen historiassa korkeimmasta päästä. Pahin tulvauhka-alue on
Viankoukun suunnalla olevat mökit.

Kosteat ja jyrkät rannat ovat jääneet rakentamatta sekä koko Rovajärven ampumaalueeseen kuuluva järven itäranta.
Raudanjoen rannalla olevat vähäiset rakennukset sijoittuvat tulvauhan vuoksi hiukan
etäämmälle rannasta. Selännealueet ovat lähes rakentamattomia.
Kohdealueen pienemmät tiet kulkevat suhteellisen hyvin maastonmuotoja noudatellen selänteiden alarinteillä. Valta- ja kantatie kulkevat suoraviivaisesti kohdealueen halki.

Kuvat ovat Aittaniemessä olevasta toimivasta maatilasta
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1.7

Maisema

Yleiskaava-alueen luonnonmaisema muodostuu suoalueiden, niitä rikkovien kangasmaasaarekkeiden ja männikköisten vaarojen sekä vesistöjen muodostamasta mosaiikista.
Hallitsevana maisematekijänä on Vikajärvi, Vikajoki ja Raudanjoki. Kaava-aluetta halkova
valtatie 4 on myös olennainen osa maisemaa.
Vikajärven kohdalla Mellavaara , Laaksonvaara ja Vaattunkivaara jäävät yllättävän matalalle eivätkä näy tienvarsimaisemassa. Tienvarsimaisemassa näkyy Vikajärveltä noin seitsemän kilometriä pohjoiseen oleva Rättiselkä (247). Kemijärventien maisemaa hallitsee
Lautavaara. Lähellä Vikajärven palvelukeskusta on myös arvokkaita maisemia kuten Vikaköngäs laavuineen ja riippusilta Vaattunkivaaran luontopoluille. Vaaran laelle rakennetusta
näkötornista on upeat näkymät Vaattunkilammelle. Luontopolku jatkuu etelään n. 10 kilometriä kohti Vaattunkiköngästä. Vanhantalonsaari ja Uitonrannan uimarannalta upeaa katsella järvimaisemaa ja Aittaniemen maatilan talouskeskus on ehkä Vikajärven hienoimmalla paikalla. Laaksonperän kohdalla 4-tieltä avautuu upea näköala Vikajärvelle ja sen erämaamaiselle vastarannalle.

1.8

Erityispiirteet ja suojelukohteet

Lappia ja koko Suomen nykyistä aluetta noin 10 000 vuotta sitten kattanut jäämassa luo
käytännössä ajallisen takarajan ihmisen esihistorialle maassamme. Jäätikkö- ja lämpökausien vuorottelun seurauksena Lapinkin moreenikerrostumiin hautautui kasvi- ja eläinkunnan jäännöksiä. Ihmisen oleskelusta ei kuitenkaan ole löydetty merkkejä viime jääkautta
edeltävältä ajalta, vaikka sekin on varteenotettava mahdollisuus.
Mannerjään vetäytyminen alkoi noin 15 000 vuotta sitten, ja sen reuna siirtyi Pohjanlahden
alueelle noin 8000 eKr. Lopullisesti suuret jäämassat kaikkosivat tunturisoliin noin 7000
eKr. Sulavaa jäätikköä seurasi tundramainen kasvillisuus ja tähän ympäristöön sopeutuneet eläimet. Mesoliittisen kivikauden metsästäjä-kalastajat seurasivat saaliseläimiään
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silloisille Anculysjärven muinaisrannoille. Tuon suuren järven poukamat ulottuivat noin
9000 vuotta sitten nykyisen Pelkosenniemen kunnan alueelle asti.
Tanskan salmien avautuminen noin 6000 eKr. laski vedenpinnan, vapautti uusia alueita
asutukseen ja muutti järven Litorinamereksi. Sen korkein rantavaihe erottuu valleina Pohjanlahden alueella noin 90 – 100 m meren pinnan yläpuolella (mpy) olevilla vaaranrinteillä.
Meren ranta ulottui Rovaniemen jokivarsissa ohi Oikaraisen kylän ja Tapionkylän. Jäämassan yli 500 m alaspäin puristaman maankuoren nousu oli aluksi nopeaa, mutta kohoaminen hidastui Rovaniemen korkeudella kivikauden lopulla ja alle metrin vauhtiin sataa
vuotta kohti. Maannousun vuoksi noin 3000 eKr. ajoittuvat muinaisasuinpaikat ovat nykyisin noin 60 m mpy. samankaltaisia, mutta voimakkuudeltaan vähäisempiä muutoksia tapahtui myös Lapin pohjoisten kuntien järvialtaissa. Lisäksi jokivarsien luontoa koskevista
muutoksista on huomattava jokiuoman etenkin moreenimailla tapahtunut vaihtelu.
Ilmaston muuttuminen kuivasta yhä kosteampaan ja lämpimämpään suuntaan aiheutti
suuria muutoksia kasvillisuudessa ja eläimistössä. Alkuvaiheen pajut, katajat ja koivut
väistyivät tihenevän mäntymetsän ja lopulta lehtipuuston vallatessa alaa. Ns. Atlanttisen
lämpökauden (n.5500-2500 eKr.) aikana ilmaston on arvioitu olleen pari astetta nykyistä
keskiarvoa ylempänä. Kuusen leviäminen idästä alkoi saavuttaa Suomen nykyisen rajan
noin 2000 eKr., ja ilmaston viilentyessä kuusiraja siirtyi yhä pohjoisemmaksi. Kylmintä aikaa on arveltu vietetyn ajanlaskuvaihdetta edeltävinä vuosisatoina.
Esihistoriallinen aika Suomessa kattaa noin 90 % koko ihmisyhteisön kehityskaaresta.
Maaperämme on säilönyt tuosta 8000 vuoden ajanjaksosta rajallisen ja valikoituneen näytteen, jonka ”lukeminen” ja tulkitseminen edellyttää pitkäjänteistä ja työlästä aineiston kokoamista. Jokainen löytö voi tuoda merkittävän lisän Suomen asutushistorian alkutaipaleiden ymmärtämiseen. Inhimillinen uteliaisuus on kulttuurissakin keskeinen liikkeelle paneva
voima, ja menneisyydellä katsotaan olevan niin opettava kuin itsetuntoa kehittävä ulottuvuutensa. Kunnioitus kadonneiden sukupolvien työtä ja muistomerkkejä kohtaan on kaikille
sivistysvaltioille tunnusomaista.
Muinaismuistolain (17.6.1963/295) mukaan kaikki kajoaminen kiinteään muinoisjäännökseen ilman lain perusteella annettua lupaa on kiellettyä (1§). Tällaisina toimenpiteinä mainitaan laissa kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja
muu kajoaminen. Kielto koskee myös maanomistajia, joille pyritään ilmoittamaan heidän
mailtaan todetut muinaisjäännökset. Käytännössä kaikkia maanomistajia ei kohtuullisena
pidettävässä ajassa tavoiteta. On kuitenkin huomattava, että muinaismuistolaki rauhoittaa
luettelemansa kiinteät muinaisjäännökset (2§) ilman erityistoimenpiteitä.
(Lapin seutukaavaliiton julkaisu n:o 122, A/1992, s. 3-4.)
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Jo tuhansia vuosia sitten on ihminen todennut kalarikkaan Vikajärven ja sitä ympäröivän
metsän mainioksi asuinpaikaksi. Onneksemme he ovat jättäneet jälkiä asumisestaan ja
työkaluistaan ympäri Vikajärveä.
Vikajärven alueelta tunnetaan neljä kiinteää muinaisjäännöstä:
Vanhantalonsaari (ROVANIEMI 16) on Raudanjokisuussa todettu kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee peltotörmän korkeimmalla kohdalla.
Aittaniemen (ROVANIEMI 285) kivikautiset asuinpaikkalöydöt on todettu
päärakennuksesta etelään avautuvalla törmällä.
Kangasharjun (ROVANIEMI 644) kivikautiset asuinpaikkalöydöt sijoittuvat
vikajärven itärannalle, Rovajärven ampuma-alueelle.
Laaksonvaaran (ROVANIEMI 613) pohjoisrinteeltä on löydetty kolmen
muinaisen pyyntikuopan keskittymä n. 200 metriä metsäautotiestä etelään.
Edellä mainitut muinaisjäännökset kuuluvat II-luokkaan, joka tarkoittaa, että rauhoitusalueen lähempi määrittely edellyttää lisätutkimuksia. Muinaisjäännösten sijainti näkyy tarkemmin yleiskaavakartalta.
Vikajärven alueella ei ole löydetty muita merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita.
Lapin rakennusperintö kirjassa on mainittu kaksi kohdetta Vikajärven alueelta:
Aittaniemi, kaksikuistinen asuinrakennus on kattohirressä olevan vuosiluvun mukaan rakennettu v. 1881. Pihapiiriin kuuluu vanhimpina rakennuksina muun muassa aitta ja venehuone
Keski-Vikajärvi (Jussila), Jussilan päärakennus rakennettiin 1800-luvulla ja
se toimi ennen sotia mm. kestikievarina, kansakouluna ja myöhemmin
myymälänä. Päärakennus korjattiin ja ikkunat uusittiin, mutta 2000-luvun
alkupuolella rakennus tuhoutui tulipalossa.
1.9

Historia

Nykyisen Rovaniemen lähivedet olivat paikallisten talojen nautintavesiä. Vuonna 1562 tiedetään kahdentoista Rovaniemen kylän venekunnan kalastaneen Vikajärvessä.
Asutuksen lisääntyessä alkoivat uudisasukkaat vaatia oikeutta saada kalastaa samoilla
järvillä. Seurauksena oli tietysti riitoja, jotka aiheuttivat oikeusjuttuja, kahinointia kalapaikoilla ja jopa kuolemaan johtaneita tappeluita. Vikajärvi kuului Kemihaaran kylän tilallisten
nautintavesiin
Kalastusoikeuskäytännön muutoksella saattoi olla ratkaiseva merkitys myös Vikajärven
ensimmäisen asukkaan vakinaisella asettumiselle Raudanjoen suussa olevaan saareen,
joka tunnetaan nykyisin Vanhantalon saarena. Nykyisen Saarenkylän alueella alkoi asuminen olla ahdasta, koska maat oli jaettu vanhojen tilojen kesken. Taloihin muodostui
suurperheitä. Tila siirtyi yhdelle pojista, mutta usein muut veljekset perustivat oman perheen jääden asumaan samaan taloon. Näin kävi myös Kulpin talon jaossa vuonna 1765,
jolloin yksi kolmesta Kulpin veljeksistä Erkki Erkinpoika Kulppi ”perusti kauas erämaahan
Vikajärven uudistalon”. Tilan perustaja oli edellä mainitun Erkki Kulpin poika, joten hänellä
oli kokemusta Vikajärvestä hyvänä kalavetenä, jopa asuinpaikkana. Rovaniemen pitäjän
tilaluetteloon on uudistila Vikajärvi merkitty v. 1766. Aluksi se oli, kuten useimmat uudistalot tuohon aikaan, kruununtorppa, mutta jo 22.12.1777 tila vahvistettiin manttaalitilaksi.
Tilan numeroksi tuli 18. Isonjaon seurauksena v. 1880 se sai numeroksi 5.
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Sen asema yksinäisenä erämaatalona muodostui hyvin merkittäväksi tukikohdaksi kuljettaessa Rovaniemeltä niin Sodankylään kuin Kemijärvellekin ja siitä edelleen Kuolajärvelle
(nyk. Salla) ja aina Vienanmerelle saakka. Rovaniemeltä Kemijärvelle oli 1800-luvun puoliväliin saakka kaksi tiesuuntaa. Kesätie, joka oli 137 km pitkä, noudatteli Kemijoki-vartta ja
toinen vain talvella käytössä oleva tie kulki Vikajärven kautta Misijärvelle, josta Ruopsaan
ja edelleen Kemijärvelle. Viimemainittu reitti oli liki kaksikymmentä kilometriä lyhyempi ja
sen vuoksi suosittu. Tämän tien vaikeutena mainittiin se, että sen varrella ei ollut muita
asumuksia kuin Vikajärven talo ja Kivijärven torppa, joten matkalaiset joutuivat yöpymään
myös tulilla. Vikajärveltä haarautui toinen talvitie Namman ja Käyrämön kautta Sodankylään. Vikajärven talosta tuli epävirallinen kestikievari, joka tarjosi kulkijoille ruokaa ja yösijaa. Myöhemmin, kun kesätieyhteys Kemijärvelle ja Sodankylään saatiin, annettiin talolle
myös viralliset kievarioikeudet.
Jokireitti ja talvitie, sekä jonkinlainen ”ratsutie” kesäisin, saivat palvella kulkijaa lähdettäessä Rovaniemeltä kohti Vikajärveä aina 1800-luvun puoliväliin saakka. Tietä tosin alettiin
rakentaa hätäaputyönä 1834, mutta työ keskeytyi varojen puutteessa useita kertoja, ja pitipä se kunnostaakin välillä, ennen kuin voitiin jatkaa. Vasta v. 1849 saatiin maantieyhteys
Vikajärvelle saakka kuntoon. Tie Kemijärvelle valmistui vasta v.1856 ja Sodankylään muutamaa vuotta myöhemmin. Kievarilaitos virallistettiin Rovaniemen ja Kemijärven välille v.
1852, jolloin myös Vikajärven talo sai viralliset kievarioikeudet.
Ensimmäinen silta Raudanjokeen Vikajärven kohdalle rakennettiin v. 1926, jolloin myös
lossiliikenne siirtyi historiaan. Samalla tie siirrettiin sen nykyiselle paikalle noin kilometri
alavirran suuntaan. Saksalaiset räjäyttivät sillan peräytyessään v. 1944. Uusi silta valmistui
parin vuoden kuluttua. Se kävi kuitenkin liikenteen vilkastumisen ja autojen akselipainojen
kasvun myötä vanhanaikaiseksi, joten uuden, nykyisinkin käytössä olevan sillan rakentaminen tuli ajankohtaiseksi v. 1963.

Rovaniemen pitäjän asutus oli 1600-luvulle saakka keskittynyt Kemijoki-varteen. Vain
muutamia taloja oli ylempänä Ounasjoki-varressa. Hallinnollisesti Rovaniemi kuului Kemin
hallintopitäjään. Alueellisesti se oli suunnilleen yhteneväinen samannimisen kirkkopitäjän
kanssa. Rovaniemen kylän alueeseen kuului koko nykyinen Rovaniemen maalaiskunta
Lainaan selältä pohjoiseen. Vuoden 1635 maakirjassa on uusi kyläjako, jossa Rovaniemen
kylä jaettiin kolmeen osaan; Rovaniemen kylä, Ounasjoen kylä ja Kemihaaran kylä, johon
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kuului Kemijoki-varsi suunnilleen nykyiseen Auttiin saakka ja koko Raudanjoen vesistöalue
mukaan lukien myös nykyinen Vikajärvi ja Vika.
Seuraavan kerran kyläjakoa muutettiin vasta isojaon yhteydessä 1880-luvulla, jolloin
Nampa erotettiin Kemihaaran kylästä omaksi maakirjakyläksi. Näin oli 250 vuotta voimassa ollut Kemihaaran kylä jakaantunut kahdeksi jakokunnaksi. Namman maakirjakylä jaettiin vielä useammaksi omaksi kyläksi. Nämä olivat Käyrämö, joka muuttui koulun myötä
Tiaiseksi, Ylinampa, Alanampa, Perunkajärvi, Norvajärvi, Vikajärvi, Vika, Misi ja Olkkajärvi.
UITTO
Uitolla on ollut hyvin merkittävä vaikutus Vikajärven ja Vian kylien kehityshistoriassa. 1840luvun alussa aloitti toimintansa Raudanjoen Hakokönkäällä vesisaha, joka hankki puunsa
Raudanjoen vesistön alueelta. Aluksi sahanomistaja osti puut kruunun lähimetsistä ja pieniä eriä myös yksityisiltä metsänomistajilta. Jo silloin on todennäköisesti puuta uitettu pieninä erinä. Tämä tapahtui ns. rymyuittona, jossa puut päästetään laittamattomaan jokeen
ja miehet seuraavat purkaen syntyneitä ruuhkia. Vuonna 1877 ”Metsäin ylähallitukselta”
pyydettiin saada lupa ja apua hankkia puuta Raudanjoen yläosien kruununmetsistä. Se on
merkinnyt töitä kymmenille, jopa sadoille ihmisille Raudanjokivarressa. Eikä varmasti vähiten juuri Vikajärvellä, joka oli vesistön keskusjärvi. Uittosääntö Raudanjoelle saatiin vuonna 1874. Se määräsi puut uitettavaksi yhteisuittona. Ainakin siitä saakka puuta uitettiin
säännöllisesti Raudanjoessa.
Uittokilometrejä Raudan- ja Vikajoella oli v. 1946 yhteensä 121 kilometriä. Samana vuonna
rakennettiin Vikajärven rantaan Raudanjoen suuhun uittopirtti, johon tuli myös asunto uittopäällikölle. Venevarasto, kellari ynnä muut tarpeelliset huoltorakennukset tehtiin pihapiiriin. Jokien perkaus aloitettiin samana vuonna jatkuen aina 1950-luvun puolivälin saakka.
Uitto eli voimainsa aikaa. Sitä kesti 1960-luvun lopulle, jolloin uitto lopetettiin Vikajärven
yläpuolelta. Uitonpirtti myytiin huutokaupalla samoihin aikoihin. Jäljelle jäivät venevarasto
ja sauna, jotka nekin ovat saaneet väistyä nykyisen uimarannan ja venevalkaman tieltä.
Vikajärven Saunalahti toimi pohjoisesta tulevan puun välivarastona. Lisäksi olivat maavarastot Pieskassa ja Vikakönkään rannalla. Viimeisen kerran tukkisuma teki ruuhkan Korpikosken suvantoon vuonna 1989, mikä oli myös Raudanjoen uiton päättymisvuosi. Uittosääntö purettiin ja joet entisöitiin 1990-luvulla.
KEHITYKSEN VUOSIKYMMENET
Sodan päättyminen päästi valloilleen patoutuneen toimeliaisuuden. Sodan jälkien raivaaminen ja miinoitusten poisto oli kiireellisin toimi ennen kuin uskallettiin liikkua vapaasti
edes kotipihoilla. Räjähdysonnettomuuksia sattui kaikesta huolimatta ympäri Lappia, eikä
niistä välttynyt Vian kyläkään. Uusia asuntoja rakennettiin tuhoutuneiden tilalle, pehkottuneita peltoja raivattiin ja uusia raivattiin, synnytettiin suuret ikäluokat, rakennettiin kouluja,
yhdistystoiminta virkistyi, rakennettiin maamiesseuran taloja ja kaikkialla näkyi usko parempaan elämään.
Yhteinen sodan raunioihin puhaltaminen alkoi tuottaa myös tulosta. Vikajärvelle syntyi
kaksi kauppaa, Vikaan omansa. Sähköt saatiin kyliin v. 1951, Vikaan tosin vain maantien
varteen. Radanvarren ja Köyryjärven taloihin tie saatiin v. 1970 ja valo tuli kaapelia myöten vasta 1974. Ensimmäiset vesijohdot Vikajärvelle rakennettiin v. 1956 yksityisinä hankkeina. Samana vuonna kylä sai puhelinkeskuksen, joka automatisoitiin v. 1974. Koko kylä,
samoin Vika, sai kunnallisen vesijohdon v. 1978.
Maataloudesta ja metsästä elävä kylä ei voinut enää 1960-luvulla tarjota työtä nuorelle
polvelle. Koneet tekivät miestyövoiman tarpeettomaksi niin metsissä kuin pelloillakin. Trak-
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tori syrjäytti hevosen, justeerin tilalle tuli moottorisaha, jonka puolestaan metsän monitoimikone jätti toiselle sijalle. Tosin se, mikä työpaikoissa menetettiin, miesten terveydessä
säästettiin. Oli lähdettävä työn perään aina Ruotsiin saakka. Monet jäivät pysyvästi uuteen
kotimaahansa, mutta useat palasivat takaisin kotikuntaansa ja jopa kotikyläänsäkin. Vian
kohdalla 60-luvun poismuutto jäi lopulliseksi ja niinpä väen vähetessä kylällä oli halukkuutta liittyä Vikajärven äänestysalueeseen ja samalla kuulua kylänäkin Vikajärveen 1990luvun alussa. Keskeisen sijaintinsa ansiosta Vikajärvi sen sijaan alkoi kasvaa ja saada
sen myötä lisää palveluja kyläläisten käytettäväksi. Vuonna 1966 rakennettiin terveystalo
palvelemaan myös lähikyliä. 1980-luvulla saatiin ensimmäiset rivitalot. Muutaman vuoden
kuluttua tehtiin lisää, koska halukkaita vuokralaisia löytyi. Omakotitaloille kaavoitettiin oma
alueensa, koulu remontoitiin ja laajennettiin, saatiin lasten päiväkoti. Kaupoista toinen lakkasi, mutta jäljelle jäänyt laajensi palveluaan baarilla ja polttoaineasemalla. Vuosituhannen
vaihteen tienoilla Vikajärvi sai vielä kevyenliikenteenväylän ja Villin Pohjolan toimesta Vikakönkäälle hienon ulkoilu- ja retkeilyalueen.
Vikajärvellä on hyvä asua, mutta sieltä johtaa myös tiet moneen suuntaan. Vieläkin voi
tuumailla, kuten tehtiin 1950-luvulla suunniteltaessa vierailulle lähtöä, että ”lähtiskö Nieshin
naishin, vai Mishin tanshein, eli jomphan kumphan Namphan, taikka vaikka Vikhan rykäsis, sati ei painuis Perungan peräle.”
1.10

Ympäristön häiriötekijät

Maisemakuvassa näkyviä häiriötekijöitä ovat mm. rakentamisen aiheuttamat häiritsevät
tekijät, maa-ainesten ottamisesta ja hakkuista aiheutuneet ympäristövauriot. Ne aiheuttavat haittaa myös maisemalla, esim. puuttomuus rinteillä aiheuttaa pintavesien kulkuun
muutoksia.
Kaava-alueella suurimmat hakkuuaukeat ovat Raudanjoen ja Nelostien välisellä alueella
sekä Vaattunkivaaran itäpuolella.
Maisemallisesti haavoittuvimpia alueita ovat lakialueet ja rantavyöhyke, joilla ei saisi suorittaa avohakkuita. Ranta-alueella tapahtuvassa metsän käsittelyssä tulee jättää rantaviivasta lukien vähintään 50-100 metrin suojavyöhyke.
1.11

Maankäytön rajoitukset

Yleiskaava-alueen maankäytön kannalta rajoitteisia alueita ovat kulutusherkät karut kangasmaat, jyrkähköt rinteet sekä soiset ja soistuvat maat. Valtatie 4:n ja Kemijärventien liikennemelu rajoittaa rakentamista teiden lähialueille.
Tulvauhan torjumiseksi mitkään rakennuspaikat eivät uloitu suoraan vesistöön asti, vaan
niiden ja rannan väliin on jätetty tontista riippuen pieni viherkaistale.

2

TAVOITTEET

Rovaniemen maalaiskunnan maapoliittisessa ohjelmassa vuodelta 1992 on mm. seuraavia
tavoitteita:
- nykyaikainen, luonnonläheinen ja palveluhenkinen kotikunta
- tonttien saaminen rakentajille oikealta paikalta oikeaan aikaan ja kohtuullisilla ehdoilla
- valinnan mahdollisuus tonttien sijainnissa ja koossa
- rakennusoikeuden jakaminen suhteellisen tasapuolisesti ottaen huomioon tilojen koon ja sijainnin
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-

valmiin teknisen huollon ja palveluverkon piirissä olevien alueiden täydentävä ja eheyttävä rakentaminen
rakennuslupien myöntämisen helpottaminen
teknisen huollon rakentamisen helpottaminen

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Uuteen maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet,
joiden tarkoituksena on edistää hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista
alueiden käyttöä koskevissa päätöksissä, edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa ja turvata alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Edellä mainituissa tavoitteissa ilmaistaan valtioneuvoston näkemys
valtakunnallisesti merkittävistä alueidenkäytön kysymyksistä. Tavoitteet konkretisoidaan ja
ratkaistaan maakuntakaavassa ja nk. kuntakaavoissa sekä valtion eri viranomaisten toiminnassa.
Vikajärven yleiskaava-aluetta koskevat tavoitteet:
- Toimiva aluerakenne
- Eheytyvä yhdyskunta rakenne ja elinympäristön laatu
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
- Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto
Rovaniemen maakuntakaavassa Vikajärvi on merkitty kyläalueeksi (AT), jolla sijaitsee tai
jolle suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina. Lisäksi kaava-alueen itäpuolinen alue kuuluu Rovajärven ampuma- ja harjoittelualueeseen, joka on maakuntakaavassa merkitty ER-alueeksi.
- ER 2810
Alue sijaitsee Rovaniemen maalaiskunnan ja Kemijärven kaupungin alueella,
Rovaniemen kaupungista noin 40 km koilliseen. Ympärivuotisessa käytössä
oleva puolusvoimien harjoitusalue.
Edelleen maakuntakaavassa on yleiskaava-alueelle osoitettu kaksi V-aluetta:
- V-813 VAATTUNKI
Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 20 km koilliseen. Eräkeskus Vaattungin kämppäkartano on rakennettu upealle paikalle Vaattunkikönkään ääreen. Alueella on useita rakennuksia, jotka on rakennettu suurista
pelkkahirsistä.
Varausperuste: Seudullinen virkistys- ja retkeilyalue.
- V-815 VIKAKÖNGÄS
Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 25 km koilliseen. Vikajärven kylän kohdalla 4-tien varressa Raudanjoessa hyvä ja helposti saavutettava kalastuskohde.
Varausperuste: Seudullinen virkistys- ja retkeilyalue.
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Valtatie 4:ää myötäilee merkintä maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), jota saa käyttää
pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös
muihin tarkoituksiin, kuten haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asutukseen. Yleiskaava toteuttaa tältä osin maakuntakaavaa.
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ryhmitellään seuraavasti: toimiva aluerakenne,
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto, Helsingin seudun erityiskysymykset ja luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Vikajärvi on vähän yli 200:n asukkaan suuruinen maaseutukylä, jonka asukasluku on ollut
hieman vähenevä. Vikajärven palvelut ovat hyvät verrattuna useisiin muihin maaseutukyliin. Osan palveluista asukkaat hakevat Rovaniemen kaupungista ja Saarenkylästä, mikä
aiheuttaa liikennemäärien kasvua ja kustannuksia asukkaille.
Kaavalla eheytetään ja tiivistetään yhdyskuntarakennetta sijoittamalla uutta rakentamista
olemassa olevan rakennuskannan, kunnallistekniikan ja tiestön yhteyteen. Näin toimien
hyö-dynnetään kylän olemassa olevia rakenteita, elinkeinotoimintaa ja virkistystoimintoja.
Vikajärven alueella on erityisen hyvät edellytykset luonnon virkistyskäyttöön sekä luontoja kulttuuri-matkailuun ja luonnon moninaiskäyttöön. Maisemallisesti ja ekologisesti arvokkaat alueet on varattu pääosin virkistykseen ja maa- ja metsätalouteen.
Vikajärven yleiskaava tukeutuu nykyiseen liikenneverkkoon ja joukkoliikennepalveluihin.
Ainoastaan kevyen liikenteen väylän tarve valtatien viereen Napapiiriltä Vikajärvelle on
olemassa ja sitä varten varataan kaavan alue.
Energiahuollon osalta todetaan, että Vikajärvellä edistetään uusiutuvia energialähteitä kuten puuta ja vesivoimalla tuotettua sähköenergiaa.
Pohjavesialueita yleiskaava-alueelle ei osu, lähin on idässä oleva Lautavaaran I-luokan
pohjavesialue.
Muiltakaan osin Vikajärven yleiskaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäytön
tavoitteiden kanssa.
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Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottaminen taulukkotarkasteluna:
VAT
Miten otetaan huomioon
Toimiva alue rakenne

Vaikka Rovaniemen maakuntakaava on laadittu ennen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden hyväksymistä, maakuntakaava
ottaa selkeästi kannan, että Vikajärven kylä kuuluu asuntokylänä ja
merkittävänä virkistysalueena Rovaniemen aluerakenteeseen.
Yleiskaava toteuttaa tätä tavoitetta.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön
laatu

Vikajärven kylä on osa Rovaniemen maalaiskunnan yhdyskuntarakennetta. Alueella on tiestö ja vesihuollon rakenteet valmiina ja niissä on kapasiteettia lisärakentamiselle. Vikajärven kaavoituksessa
on kyse yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä ja eri toimintojen yhteensovittamisesta.

Perusteltu väestökehitysarvio

Vaikka Vikajärven yleiskaava rakennuspaikkojen määrä mitoitukseltaan on Vikajärven kylälle merkittävä, niin yleiskaavan alueelleen
maksimissaan sijoittuvalla väestöllä on vähäinen merkitys vuonna
2006 muodostuvan uuden Rovaniemen kaupungin väkiluvussa.
Vikajärven yleiskaavalla ei muodosteta Rovaniemen mitoituksessa
uutta huomattavaa asuinaluetta.

Kyläverkoston ja infrastruktuurin hyväksikäyttö

Vikajärven yleiskaava tukee mitä suurimmassa määrin tämän valtakunnallisen alueidenkäytön erityistavoitteen täyttymistä.

Kulttuuri- ja luonnoperintö,
virkistyskäyttö ja luonnonvarat

Vikajärven alue on virkistysalueena merkittävä lähialueen
asukkaille ja samalla koko Rovaniemen seudulle sekä matkailijoille Raudanjokivarressa sijaitsevan Napapiirin retkeily- ja
virkistysalueen johdosta. Yleiskaavassa on otettu huomioon
tämä merkittävä aluekokonaisuus. Yleiskaavassa osoitetaan
myös toimiva moottorikelkkareitistö, joka täydentää Rovaniemen ympäristön moottorikelkkareitistöä.
Yleiskaavalla tuetaan alueen talousmetsien metsätalouskäyttöä. Metsätaloudelle asetetaan rajoituksia vain luonnon ja
maiseman kannalta erityisen tärkeillä alueilla.

Rantaan tukeutuva lomaasutus on mitoitettava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä
loma-asumisen viihtyvyys ja
turvallisuus.

Kaavaehdotuksessa on Vikajärven itäranta kokonaisuudessaan rakentamiselta vapaata ranta-aluetta. Raudanjokivarren
ranta-alueilla valtion maiden osalta lähes kaikki rakennusoikeus on siirretty RM-alueille.
Tulvauhan välttämiseksi kaikkien rakennuspaikkojen ja rannan väliin on jätetty kapea viheralue.

Toimiva yhteysverkko

Vikajärven yleiskaava-alueen halki kulkee valtatie 4 sekä siitä erkaneva kantatie 80 Kemijärvelle.
Moottorikelkkailureittejä on alueellisten reittien lisäksi yhdysreitti
valtakunnallisestikin merkittävälle Revontulireitille.
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Maakuntakaava
Rovaniemen maakuntakaavan tavoitteena on mm., että asutusta, loma-asutusta sekä
matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnataan tukemaan maaseudun taajamia ja
kyläverkostoa. Alueiden käytöllä tulee tukea alueen tasapainoista kehittämistä hyödyntäen
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita. Kylissä kuntien tulisi säilyttää asutus
lähinnä elinkeinopoliittisin toimenpitein, mutta myös rakennustoimintaa suunnitelmallisesti
ohjaamalla.
Maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun ottamatta hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä yksityiskohtaisemmassa kaavassa
ole rakentamiseen sopivaksi osoitettu.
Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen tulisi olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.
Rakennuksia ei tulisi sijoittaa maisemallisesti aroille paikoille, kuten kapeisiin niemenkärkiin ja kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden huipulle.
Maisemalliset tekijät on otettava huomioon kaikissa metsänkäsittelytoimenpiteissä erityisesti asutuksen läheisyydessä, ulkoilualueilla, teiden varsilla, vaarojen rinteillä ja vesistöjen rannoilla.
Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut
kulttuuriympäristöt.
Rovaniemen seudun tavoitteet
Kaava-alue liittyy uuden Vuoden 2006 alusta muodostuvan Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategiseen suunnitteluun kahdella merkittävällä tavalla:
matkailullisesti Napaiirin virkistys- ja retkeilyalue on merkittävä alue
liikenteellisesti alue kuuluu Barentsin käytävä alueeseen
kahden pääväylän liittymäkohtana.
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Rovaniemen alueiden käytön strategia
Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistyminen on tuonut uuden
kaupungin alueiden käyttöön monia haasteita ja mahdollisuuksia. Yhdistymistilanteessa on
ollut tarpeen laatia kokonaisvaltainen Rovaniemen alueiden käytön strategia, jossa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet erilaisten kehittämishankkeiden ja yleiskaavoituksen pohjaksi. Lähtötietojen kartoituksen ja strategiatyön tuloksena on tehty strategiaraportti liitekarttoineen, jossa osoitetaan kehittämistavoitteita ja niiden pohjalta syntyneitä, yleispiirteisiä linjauksia alueiden käytön eli kaavoituksen pohjaksi.
Työssä on tutkittu erilaisia aluerakennevaihtoehtoja ja määritetty kaupungin kasvusuuntia.
Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet nykyistä eheämpi keskusta, elävät kylät palvelualueineen, toimiva liikenne- ja palveluverkko, viihtyisät asuinympäristöt, laaja viheralueverkosto
sekä kehittyvät matkailuvyöhykkeet.
Alueiden käytön strategian pohjana on ollut visio uudesta Rovaniemestä ja sen asemasta
Lapin maakunnan kehittyvänä ja vetovoimaisena keskuksena. Strategia on laadittu työkaluksi ja suuntaviivaksi Rovaniemen alueiden käytön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Strategian pohjaksi valittiin hajautuneen aluerakenteen ja vyöhykemallin yhdistelmä laadittujen
vaikutusten arviointien ja vertailujen pohjalta.
Vikajärven kylä on osoitettu Rovaniemen
kyläverkoston keskuskylänä, jolle tulee
laatia osayleiskaava.
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Matkailu on Rovaniemen elinkeinotoiminnan ja kaupungin imagon kannalta keskeinen tekijä. Viime aikoina Rovaniemellä ja muualla Lapissa on noussut esille tarve selvittää matkailun ja muun maankäytön yhteensovittamiseen liittyviä asioita. Siksi matkailusta laadittiin
osana strategiatyötä erillisselvitys.
Matkailu on Rovaniemen tulevan kehityksen kannalta yksi kärkitoimialoista, johon panostetaan kaupungin toimesta mm. investointien ja hankkeiden muodossa. Matkailun liikevaihdon kehitys on viime vuosina ollut myönteistä, mutta seutu on jäämässä jälkeen Lapin
muiden matkailukeskusten kasvuvauhdista. Kun matkailua pyritään kasvattamaan, on entistä perusteellisemmin otettava huomioon muut maankäyttömuodot. Siksi tässä erillisselvityksessä matkailua on tarkasteltu ennen kaikkea alueiden käytön näkökulmasta.
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Maanomistajien ja asukkaiden tavoitteet
Vikajärven alueen asukkaiden ja maanomistajien tavoitteita selvitettiin kaavoituksen alkuvaiheessa kyselyllä. Vastauksia saatiin yhteensä 16 kpl. Tavoitteista keskusteltiin myös
asukaskokouksissa sekä kaavoitustyöryhmän kokouksissa. Kyselyn perusteella saatiin
seuraavanlaisia tavoitteita:
yleisimmin toivottiin lisää omakoti- ja loma-asuntotontteja lähinnä oman
perheen käyttöön
Raudanjoen virkistys- ja retkeilyalueen toiminnan turvaaminen ja kehittäminen
Kevyen liikenteen väylä välille Napapiiri Vikajärvi
moottorikelkkailu reitistön kehittäminen
vanhojen peltojen ja aukeiden pensittymiseen tulisi kiinnittää huomiota
kyläkuvan toivottiin säilyvän maaseutumaisena ja rauhallisena
alueen palvelujen turvaaminen ja kehittäminen
viemäriverkoston laajentaminen

35

3

OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT

Vikajärven kylän kasvattamiselle on perusteita, maakuntakaavassakin alue on merkitty
kyläalueeksi:
-

-

-

-

-

Vikajärven kylä on rakentunut pääosin valtatien varteen sekä vesistöjen rantaan ja uuden lainsäädännön mukaan rantarakentamiseen vaaditaan joko oikeusvaikutteinen kaava tai poikkeuslupa.
Vikajärvi on sijaintinsa ja luontonsa vuoksi kiinnostava asuin-, loma- ja
virkistyspaikka ja sinne on jonkin verran viime vuosina rakennettukin
uusia asuntoja ja loma-asuntoja.
Vikajärvi on elinvoimainen kylä, jossa yhdessä tekeminen ja harrastustoiminta ovat vielä voimissaan, mistä esimerkkinä kylätoimikunnan ja
kyläseuran aktiivinen toiminta kylän kehittämiseksi.
Alueella on omakoti- ja loma-asuntotonttien kysyntää siinä määrin, että
maankäytön suunnitelmallinen järjestäminen yleiskaavalla on perusteltua.
laajan seudullisesti tärkeän Napapiirin retkeily- ja virkistysalueen toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi yleiskaavan laadinta on perusteltua

Yleiskaavaehdotuksessa pääperiaatteena on ollut uuden asutuksen sijoittaminen olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen valmiin infrastruktuurin (tie-, tekninen huolto)
varaan. Myös vesistöillä on luonnollisesti suuri merkitys uuden asutuksen ja lomaasutuksen sijoittamisessa.
Raudanjoen Vikajärven alapuoliselle osalle ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja matkailu ja
virkistyskäyttö toiminnan turvaamiseksi.
Omakotialueita on täydennetty ja laajennettu pieninä asuntoryhminä, joissa perusteina
edellä mainitun lisäksi ovat olleet myös maanomistussuhteet ja kiinteistöjen sijainti ja muoto. Joillakin alueilla on jouduttu osoittamaan lähekkäin vakituisen asumisen ja lomaasumisen rakennuspaikkoja kiinteistöjen nykyisestä käyttötarkoituksesta johtuen.
Palvelut ja yritykset on sijoitettu niiden nykyisille paikoille laajennusmahdollisuudet kuitenkin huomioiden.
Viemärin toiminta-alueella on liityttävä viemäriin (Liitekartta).
Tulvauhan huomioimiseksi kaikkien rakennuspaikkojen ja rannan väliin on jätetty pieni viheralue sekä alimmaksi rakentamiskorkeudeksi Vikajärven ympärillä on osoitettu 117.50m.
Valtatien ja kantatien aiheuttamalle liikennemelualueelle ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja.
Rakentamattomat ranta-alueet lähiympäristöineen on varattu virkistykseen ja ulkoiluun.
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3.1

Maanomistus

Lähes kaikille tiloille, joille haluttiin rakennuspaikkoja, on voitu niitä myös osoittaa. Suurin
osa yksityismaasta tulee kaavassa kuitenkin olemaan maa- ja metsätalousaluetta (MT) ja
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY).
Kunnalla (maalaiskunta ja kaupunki) on jonkin verran maita Vikajärven kylällä ja ne on
kaavassa merkitty urheilu-, palvelu-, omakotitontti- ja virkistysalueiksi.
Valtiolla on kaava-alueella laajoja metsähallituksen hallinnoimia alueita Raudanjokivarressa. Nämä alueet on pyritty kaavoittamaan metsähallituksen toiveet huomioiden.
Metsähallituksen hallinnoimilla mailla Raudanjokivarressa ei yleiskaavalla osoiteta uusia
rakennuspaikkoja muualle kuin vaattunkikönkään matkailua palvelevalle alueelle (RM).
Käytännössä kantatilaselvityksen mukainen mitoitus oikeuttaisi metsähallituksen maille
Raudanjokivarressa n. 20 uutta rakennuspaikkaa. Tämä rakennusoikeuden määrä on siirretty RM-alueille Vaattunkikönkäälle.
Retkeilyä palvelevia rakennelmia saa rakentaa VR-alueille sekä erityisille ohjelmapalvelujen alueille.
Lisäksi Vikajärven itäpuolinen alue kuulee puolustusvoimien Rovajärven harjoittelu- ja ampuma-alueeseen ja on kaavassa myös tähän tarkoitukseen osoitettu.
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3.2

Kokonaismitoitus

Vikajärven osayleiskaavan pinta-ala on n. 3853 ha. Asukkaita Vikajärvellä on n.211 ja
asukasluku on ollut viime vuosina tasaisesti hieman laskeva. Asuntoja on tällä hetkellä 79
kpl ja loma-asuntoja 62 kpl. Asukasmäärä asuntoa kohti on n. 3 henkeä.
Palveluja kylällä ovat mm. koulu (luokat 1-6), päiväkoti, kauppa sekä matkailualan yritykset
mukaan lukien metsähallituksen hallinnoima Napapiirin retkeily ja virkistysalue. Jatkokoulutuspaikat löytyvät Saarenkylästä ja Rovaniemen kaupungista.
Yleiskaavan rakennusoikeuden mitoitusperusteena on käytetty soveltuvin osin rantaviivan
pituutta. Mitoituksen perusteena on käytetty ns. muunnettua rantaviivaa n. 25 km, joka on
saatu oheisen laskentamallin mukaan. Esimerkiksi kapeat lahdet ja niemet ovat saaneet
tässä laskentamallissa kertoimet, joilla muunnettu rantaviiva on laskettu. Rantaviivat on
laskettu 1:5000 rekisterikartalta n 10 metrin tarkkuudella.
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Maanomistajittain on tarkasteltu käytetty rakennusoikeus, jossa on otettu huomioon
1.1.1970 rantakaavasäännösten voimaantulon jälkeen muodostetut rakennuspaikat (ns.
kantatilaperiaate).
Kokonaismitoituksen perustana käytetään suhdetta 5-7 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviiva-kilometri. Vikajärven osayleiskaavan mitoitusta suunniteltaessa on käytetty ohjaavana mitoituslukuna Vikajärven alueella 7 rakennuspaikkaa kilometrillä ja muilla jokivarsilla
5 rakennuspaikka kilometrillä. Vaikka rannanlaatu ei sanottavasti kyseisessä Vikajärven
osayleiskaavassa ole vaikuttanut mitoituslukuihin, pyritään rakennuspaikat sijoittamaan
kaavassa parhaiten rakentamiseen soveltuviin maaston kohtiin maaperä ja luontoarvot
huomioon ottaen. Vikajärven itäpuolista puolustusvoimien aluetta ei ole otettu mitoitukseen
mukaan vapaana rantaviivana, koska sille ei voi rakentamista osoittaa. Valtion maalla
Raudanjokivarressa lähes kaikki rakennusoikeus on siirretty RM-alueille.
Rakennusoikeutta on pyritty jakamaan tasapuolisesti eri maanomistajille. Samalle maanomistajalle kuuluvia alueita on käsitelty yhtenä yksikkönä, jolloin rakennusoikeutta on voitu
siirtää alueelta toiselle. Rakennuspaikkojen lukumäärä muunnettua rantaviivakilometriä
kohden on Vikajärven ympärillä 8.8 ja koko kaava-alueella 5.6. Tarkemmat mitoitusperusteet näkyvät liitteenä olevasta selvityksestä (LIITE 3)
Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty rakennuspaikkoja 258, joista uusia omakotitontteja on
65 kpl ja loma-asuntotontteja 42 kpl.
Uusien tonttien koko asunto- ja loma-asuntoalueilla pitää olla 3000 m2. Rakennusoikeus
omakotitontilla on asuinrakennuksella maksimissaan 300 k-m2 ja talous-, varasto- ja saunarakennuksilla enintään 120 k-m² yhteensä. Loma-asuntotontilla asuinrakennuksen rakennusoikeus on 100 k-m2, jonka lisäksi saa rakentaa erillisen enintään 20 k-m2:n suuruisen rantasaunan.
Yleiskaavan arvioidaan riittävän vuoteen 2020 saakka. Yleensä kaavat eivät täysin toteudu, kun on kysymys pääosin yksityisten omistamista tonteista. Mikäli kaikki uudet tontit
rakennetaan, niin asukasluku kasvaisi yli 200 henkilöllä. Todellisuudessa kylän kokonaisasukasluku ei kasvaisi mainitulla määrällä, koska asuntojen poistumaakin tapahtuu ja vanhoissa asunnoissa asukasmäärä asuntoa kohti vähenee. Realistinen asukasluvun kasvu
voisi olla n. 50 henkeä vuoteen 2020 mennessä.
3.3

Rakennettu ympäristö

3.3.1

Kokonaisrakenne

Asuntoalueet sijoittuvat pääasiassa valtatien varteen koulu- ja kauppakeskuksen läheisyyteen sekä Vikajärven ranta-alueille jo olemassa olevien teiden varsille eli nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen joko täydennyksenä tai laajennuksena. Loma-asunnot sijoittuvat Vikajärven ja Raudanjoen rannoille kuten ne ovat tähänkin saakka sijoittuneet.
Kylän kokonaisrakenne ei olennaisesti laajene, vaan se tiivistyy nykyisen rakenteen sisälle.
Virkistys alueina ovat vesi- ja ranta-alueet sekä Napapiirin retkeily- ja virkistysalueen rakennelmat ja laaja reittiverkosto.
Liikenteen pääväylinä ovat Rovaniemeltä pohjoiseen jatkuva valtatie 4 sekä siitä erkaneva
kantatie 80 Kemijärvelle.
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3.4

Maankäyttö

3.4.1

Rakennusmaa

Pientalovaltaisella asuntoalueella (AP) on 79 vanhaa omakotitaloa ja uusia rakennuspaikkoja on 65 kpl. Rakennuspaikkojen pinta-ala pitää olla vähintään 3000 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 300 k-m2. Rakennusoikeutta A-alueilla on yhteensä n. 43.200 k-m2.
Lisäksi yksi toiminnassa oleva ja yksi uusi maatilan talouskeskuksen alue on merkitty AMalueeksi.
Pääosa uusista omakotitalojen rakennuspaikoista tulevat valtatie 4 varteen sekä valtatien
ja Vikajärven väliselle alueelle.
Rakennuspaikat on sijoitettu maaperältään ja ympäristöltään soveliaille paikoille ottaen
kuitenkin huomioon nykyisen infrastruktuurin. Erillisiä suuria uusia asuntoalueita on pyritty
välttämään mahdollisuuksien mukaan.
Uusien rakennuspaikkojen sijoittamisessa on huomioitu myös liikennemelun ja mahdollisen tulvan aiheuttamat rajoitukset.
Loma-asuntoalueilla (RA) on 62 vanhaa ja 42 uutta lomarakennuspaikkaa. Lomaasuntotontit ovat melko tasaisesti jakautuneet pääasiassa Vikajärven länsirannalle sellaisille aluille, jotka parhaiten soveltuvat loma-asuntokäyttöön.
Maaperän, maasto-olosuhteiden tai tiestön puutumisen, ranta-alueen muun käytön sekä
mitoitusperusteiden vuoksi on jätetty vapaata rantaa erittäin paljon, joten vesille pääseminen on turvattu eri osa-alueilla.
Asuin- ja liikerakentamisen aluetta (AL) on varattu yhdelle liikeyritykselle valtatien varteen
Kemijärventien risteykseen, jonka yhteydessä toimii myös polttoaineenjakelu asema. Koulun ja monipalvelukeskuksen alue on merkattu julkisten palvelujen alueeksi (PY), jolle on
merkattu rakennusoikeutta 1500 k-m² . Vaattunkikönkään, Vikakönkään, kala-apajan,
Ahosen lomamökkien ja Aittaniemen alueille on kaavassa osoitettu matkailupalvelujen
alueet (RM). Rakennusoikeutta näille alueille on osoitettu yhteensä 6500 k-m².
Metsähallituksen hallinnoimilla mailla Raudanjokivarressa ei yleiskaavalla osoiteta uusia
rakennuspaikkoja muualle kuin vaattunkikönkään matkailua palvelevalle alueelle (RM).
Käytännössä kantatilaselvityksen mukainen mitoitus oikeuttaisi metsähallituksen maille
Raudanjokivarressa n. 20 uutta rakennuspaikkaa. Tämä rakennusoikeuden määrä on siirretty RM-alueille Vaattunkikönkäälle.
Jäteveden puhdistamo sijaitsee Raudanjoen rannalla ja sille on varattu pienehkö alue.
3.4.2

tie- ja liikennealueet

Vikajärven yleiskaava tukeutuu pääosin nykyiseen tieverkkon eli valtatie 4:n, Kemijärventien (82) sekä näihin liittyvien sivuteiden varaan. Uutta yksityistietä ja liittymäteitä tarvitaan
n. 3 kilometriä.
Pysäköinti alueita (LP) on varattu Vikakönkäälle ja Vaattunkikönkääntien alkupäähän.
Kevyenliikenteen väylälle on tehty aluevaraus Valtatie 4 varteen lähes koko kaava-alueen
mittaisesti Vaattunkikönkäältä laaksonperälle asti. Yksityistieverkosto toimii samalla kevyen liikenteen väylänä ja ulkoilureittinäkin.
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Moottorikelkka- ja ulkoilureittejä varten kaavaan on varattu aluevarauksia. Moottorikelkkareiti ovat muodostuneet erillisillä reittitoimituksilla ja ovat näiden mukaisesti merkattu yleiskaavaan. Ulkoilureitit on merkitty Metsähallituksen rakentamien ja suunnitteilla olevien reittien mukaisesti.
3.4.3

Virkistysalueet

Vikakönkään, Vaattunkikönkään ja Vaattunkivaaran alueet on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR), jossa on kattava reittiverkosto, polut pitkospuineen, laavut, näköalatornit
ym. ohjelmapalvelutoiminnalle varatut alueet. Jokivarsi toimii myös virkistyskalastusalueena. Näillä alueilla ja erityisillä ohjelmapalvelujen alueilla on sallittu virkistyskäytön toiminnan turvaamiseksi pienimuotoinen rakentaminen

Koulun tonttiin sisältyy pallokentän alue ja jääkiekkokaukalo sekä siltä lähtevä hiihtolatu.
Vikajoella Pieskanmukassa on uimapaikka, jossa on pukukoppi sekä laavu sekä niemen
Vikajärven puoleisella reunalla venevalkama-alue.
Muutoin ranta-alueet on pääosin merkitty MY-alueiksi, jotka toimivat samalla myös virkistysalueina.
Myös Vikajärvi sekä Raudanjoki ja Vikajoki ovat tärkeitä virkistysalueita, jotka kaavassa on
merkitty vesialueeksi (W).
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3.4.4

Erityisalueet

Kaava-alueen itäpuolinen alue kuuluu puolustusvoimien Rovajärven ampuma- ja harjoittelualueeseen, on kaavassa merkitty erityisalueeksi (E), jolle yleisön pääsy on kielletty tai
rajoitettu.
3.4.5

Muut alueet

Suuri osa kaava-alueesta on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja maatalousalueeksi (MT), jotka käsittävät metsä- ja peltoalueet. Lisäksi maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA) on merkitty Aittaniemen peltoalueet.
MT- ja MA-alueilla on sallittu maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen oleviin tilakeskuksiin liittyen. Rakennusten sijoittamista aukeille peltoalueille tulee välttää.
Vikajärven, Raudanjoen, Vaattunkijoen ja Vikajoen rantavyöhykkeet on pääosin merkitty
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Tällaisia
erityisiä ympäristöarvoja ovat esimerkiksi rantavyöhykkeen suojapuusto sekä alueen säilyminen maisemallisesti kauniina. MY-alueilla kaivamis-, luohimis-, tasoittamis- tai täyttämistyöt, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimenpiteet edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa.
Metsän monikäytön turvaamiseksi ja maiseman säilyttämiseksi metsätaloustoimenpiteet
voidaan suorittaa metsälain 6 §:n tarkoittamalla tavalla.
3.5

Tekninen huolto

Vesihuollon nykyinen runkoverkko riittää palvelemaan myös uutta asutusta. Uudet tontti- ja
alueliittymät joudutaan rakentamaan.
Viemäriverkon laajentamista käsitellään kunnassa erillisenä asiana vuotuisten investointiohjelmien mukaisesti.
Nykyinen sähköhuoltoverkosto riittää palvelemaan myös uutta asutusta. Jakelujohtoja rakennetaan tarpeen mukaan.
Jätehuolto hoidetaan keskitetysti.
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3.6

Luonnonympäristö

Vikajärven maiseman arvokkaimmat osat ovat vesistöt, Vikajärvi, Raudanjoki, Vaattunkijoki ja Vikajoki sekä niihin rajoittuvat niemet (Aittaniemi, Vanhantalonsaari), jokien könkäät
(Vika- ja Vaattunkiköngäs), saaret, lahdenpuokamat, pellot sekä rakennusket pihapiireineen ja jokilaaksoja ympäröivät vaaramuodostelmat.
Kaavassa luonnonympäristö on merkitty MT-, MY-, MY-2-, MU-, M-, VR- ja W-alue merkinnöillä. Osa luonnonympäristöä on merkitty tonteiksi (AP, AM, RA, RA-2 ja RM).
Pinnanmuodostus on otettu huomioon siten, että rakennuspaikat ovat tulvarajan yläpuolella.
Rakennuspaikat sijoittuvat pääosin moreenimaille, joissa rakennettavuus olosuhteet ovat
hyvät.
Kasvillisuudeltaan kulutusherkimmät karukot ja kosteikot ovat pääosin MY-, MY-2-, MU-,
MT-, M- ja VR-alueita.
Pelloille rakentamista on pyritty myös välttämään.
3.7

Erityis- ja suojelukohteet

Kiinteät muinaisjäännökset on merkitty käyttäen Lapin seutukaavaliiton julkaisua (1992)
”Rovaniemen seudun kiinteät muinaisjäännökset” ja ne on selostettu aiemmin tässä kaavaselostuksessa (kohta 1.8). Suojelukohteita sisältäviä alueita koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee neuvotella museoviraston kanssa. Rovaniemen maalaiskunnan käyttöön tehtiin v.2004 yhteistyössä Lapin maakuntamuseon kanssa ajantasainen rekisteri
muinaisjäännöksistä ja tämä aineisto on siirretty osaksi paikkatietoaineistoa.
Aittaniemessä sijaitseman maatilan talouskeskuksen alue on merkattu AM/s- merkinnällä.
Kaavaan on myös merkitty alueita, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä (luo-alueet). Luo-merkinnällä osoitetaan esimerkiksi ekologisten yhteyksien
kannalta merkittävät tai lajirikkaat luontoalueet tai eri luontotyyppien vaihettumisvyöhykkeet, kuten metsän ja pellon reunavyöhykkeet, kosteikot, perinnebiotyypit, uhanalaisten
lajien esiintymisalueet tai metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt.
3.8

Ympäristön häiriötekijät

Valtatie 4:n varteen on jätetty suojavyöhykkeet, jotka on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueiksi.
Tulvauhka-alueet on huomioitu kaavassa. Rakennuspaikat on sijoitettu tulvarajan yläpuolelle ja tonttien ja rannan väliin on jätetty kapea viherkaista. kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty, että rakennuspaikan tulee olla vähintään 25 metrin päähän rantaviivasta.
Rakentaminen on sijainniltaan liityttävä ympäristön rakennuskantaan siten, että pellot säilyvät vapaana rakentamiselta. Rakennusten sopeutumiseen olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja maisemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
3.9

Sovellukset ja suositukset

Yleiskaavaan on merkitty uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen lukumäärä tilakohtaisesti sekä uuden tiestön sijainti ohjeellisena.
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4

YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET

Uusi kaavaehdotus jatkaa maalaiskunnan kylillä omaksuttua rakentamistapaa; uudet rakennuspaikat tukeutuvat pieniin asuntoalueisiin, jotka ovat syntyneet järven ympärille, jokien varsille ja nauhamaisesti pääteiden varsille valmiin tieverkon piiriin. Asuntoalueiden
väliin jää runsaasti metsä- ja peltomaita, jotka ovat tyypillisiä Vikajärven kylämaisemalle.
Uuden yleiskaavan mukainen rakentaminen tiivistää ja eheyttää hajanaista kylärakennetta
muodostamatta kuitenkaan taajamatyyppistä yhdyskuntarakennetta.
Peltoalueille rakentamista on pyritty välttämään mahdollisuuksien mukaan. Huomattava
osa peltoalueista on poistunut viljelyksestä ja ne ovat metsittymässä. Näille alueille on sijoitettu jonkin verran uusia rakennuspaikkoja.
Yleiskaavan mukainen rakentaminen tulee vähentämään vapaata ranta-aluetta. Kaavassa
on kuitenkin varattu eripuolille järveä alueita (MT-, MU- ja VU-alueita), joissa järvelle pääsy
on turvattu. Vikajärven tyyppisissä kylissä järvelle pääseminen tapahtuu yleensä omia maita ja tontteja pitkin. Raudanjoen varteen on osoitettu suhteellisen vähän rakennuspaikkoja,
joten joen virkistyskäyttömahdollisuudet säilyvät erinomaisina.
Kaavoituksessa on selvitetty maiseman kannalta merkittävät ja herkät kohteet, kuten maisemallisesti merkittävä rinne, merkittävä rakennusryhmä, selvästi erottuvat puut ja puuryhmät, rakentamaton niemi, järvelle avautuvat pellot jne. Näitä kohteita on kaavassa pyritty säästämään mahdollisuuksia mukaan. Kiinteistöolosuhteista ja maanomistajien tasapuolisuusnäkökohdista johtuen on uusia rakennuspaikkoja jouduttu esittämään vähäisessä
määrin myös edellä mainituille alueille, sim. Vanhantalonsaari.
Yleiskaava vaikuttaa positiivisesti jokivarsien luo-alueiden ja koko Napapiirin retkeily- ja
virkistysalueen säilymiseen luonnontilaisina.
Metsänkäsittelyssä on kunnassa käytäntö, että 50 metriä lähempänä rantaa ei saa tehdä
ilman kunnan ympäristötoimen lupaa juuri minkäänlaisia toimenpiteitä. Kaavassakin on
huomioitu vapaan ranta-alueen ympäristön säilyminen luonnontilaisina. Metsänkäsittelyä
ohjaa myös yksityismetsälaki ja metsälaki.

Kaavassa on huomioitu olemassa oleva tieverkko ja teknisen huollon verkosto, jotta kaavan toteutuminen tulisi taloudelliseksi niin maanomistajille kuin kunnallekin.
Melun kannalta huonoimmat alueet ovat aivan valtatie 4:n ja Kemijärventien varrella. Melun vähentämiseksi on varattu ko. teiden varteen suoja-alue (MT-alue) ja uudet rakennuspaikat on sijoitettu riittävän etäälle valta- ja kantatiestä. Kaavalla ei ole merkitsevää vaikutusta liikennemääriin.
Vesihuollon osalta on suunniteltu, että keskitettyä viemäriä tai pienpuhdistamoa käytetään
tiheimmin rakennetuilla osa-alueilla. Jätevesien puhdistamisella on luonnollisesti myönteinen vaikutus alueen pohja- ja pintavesiin.
Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävät kohteet on huomioitu kaavassa. Muinaisjäännökset (kivikautiset asuinpaikat) on merkitty yleiskaavaan suojelukohteina.
Yleiskaavalla on vaikutusta myös Vikajärven kylän kehittämiseen ja hyvinvointiin. Kaavan
perusteella rakentamismahdollisuudet paranevat huomattavasti ja Vikajärven seutu on
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sijaintinsa ja luonnon ympäristönsä puolesta houkutteleva asuin-, tai loma-asuntopaikka.
Kaavassa on varauksia yritystoimintaa ja virkistystä varten.
Vikajärven alue tukeutuu paljolti kylän omiin palveluihin (kunnalliset ja yksityiset palvelut),
joten Vikajärven alueen kehittäminen vaikuttaa myös lähialueen kylien palvelujen säilymiseen ja kehittämiseen.
4.1

Vaikutukset aluerakenteeseen

Tällä Vikajärven yleiskaavalla rakentamisen määrä rakennuspaikkoina laskien lisääntyy
nykyisestä n. 140:sta n. 250:een. Kasvu on n. 110 rakennuspaikkaa.
Yleiskaavassa valittu perusperiaate, että Vikajärvelle ohjataan sekä pysyvää asutusta että
loma-asutusta. Vikajärvelle voi yleiskaavaluonnoksen mukaan sijoittua n. 400 henkeä pysyvää asutusta, jossa kasvua on n.200 henkeä. Rakentamisen määrässä se merkitsisi
muutaman asunnon keskimääräistä tuotantoa vuodessa.
Rovaniemen alueen väestön kokonaisrakenteeseen sillä on silti häviävän pieni vaikutus.
Rovaniemen maalaiskunnan vuotuisesta asuntotuotannosta se merkitsee n. 3 % ja koko
Rovaniemen alueen asuntotuotannosta alle 1 %.
Yleiskaavan mukaan Vikajärvestä muodostuu n. 500 asukkaan kylätaajama jonka merkitys
aluerakenteessa kaavan mukaisesti täyteen rakennettuna tulisi v. 2010 olemaan n. 1 %
Rovaniemen asukkaista.
4.2

Taloudelliset vaikutukset

Kuten edellä aluetarkastelussa on todettu, yleiskaavan laatimisella Vikajärvelle on vähäinen vaikutus yhdyskuntarakentamisen määrään. Vikajärvelle tulee rakentaa sen olemassa
olevaa rakennuskantaa palvelemaan samat rakenteet vaikka yleiskaavaa ei laadittaisikaan. Yleiskaavoituksella kylän kehitys voidaan arvioida yksityiskohtaisesti pitkälle tulevaisuuteen, jolloin kaavan toteuttamiskustannuksissa voidaan saavuttaa merkittäviäkin säästöjä. Kun yleiskaavalla voidaan arvioida rakentamisen sijoittuminen, saavutetaan kunnallistekniikan, tiestön ja energiahuollon rakentamisessa ja ylläpidossa merkittäviä säästöjä.
Vikajärven kylä on asuntoalueena niin erikoistyyppinen, että kaavataloudellisten laskelmien tekeminen yleiskaavassa esitettävien ratkaisujen vaikutuksista liikenne, yhteiskuntapalveluiden ja ennen kaikkea vapaa-aikakustannusten muodostumisesta vaatisi pitkäaikaisen
seurannan ja sen perusteella tehtävän taloudellisuuslaskennan.
Kaavataloudellisiin kustannuksiin Vikajärvellä vaikuttavat:
- kunnallistekniikka – osalle rakennettu
- tiestö - osittain parannettava
- palvelut - koulu säilyy kun asutus lisääntyy
- palvelut - kaupalliset palvelut lähempänä kuin monilla uusilla asuntoalueilla
- liikenne - työpaikat Vikajärvellä, Saarenkylässä, Rovaniemellä
- vapaa-aika - asunto kaupungissa, mökki Vikajärvellä (nyk. tilanne)
- vapaa-aika - Vikajärvellä viihtyy vapaa-aikana
Pysyvän asutuksen sijoittumisesta asemakaava-alueen sijasta Vikajärvelle aiheutuu mm.
työmatkakustannuksia, mutta vastavuoroisesti syntyy useimmille säästöjä esim. vapaaajan kustannuksissa. Käytettävissä olevat tiedot eivät anna yksiselitteistä vastausta siihen,
syntyykö asutuksen sijoittamisesta suoranaisesti säästöjä, mutta sen johtopäätöksen uskaltaa tehdä, että ohjaamalla yleiskaavalla Vikajärvelle pysyvää asutusta, alueelle rakennetut yhteiskunnan investoinnit (koulu, tiestö, vesihuolto) tulevat tehokkaampaan käyttöön
ja siten yksikkökustannukset niiden osalta alenevat.
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4.3

Sosiaaliset vaikutukset

Uuden asutuksen sijoittamisesta Vikajärven tyyppisiin pieniin kyliin aiheutuvista sosiaalisista vaikutuksista ei ole tehty läheskään niin paljon tutkimuksia kuin niistä sosiaalisista vaikutuksista, mitä aiheutuu asutuksen sijoittamisesta suuriin taajamiin tai taajamien lähiöihin.
Vaikka lähiöiden asukkaista suuri osa on tullut Vikajärven tyyppisistä kylistä, on silti virheellinen johtopäätös olettaa, että kaikki lähiöissä asuvat viihtyisivät ja eläisivät paremmin
Vikajärven tyyppisessä kylässä. Aivan viimeisten vuosien aikana on kuitenkin usein tuotu
esille pienessä yhteisössä asumisesta seuraava sosiaalinen yhteen kuuluvuuden tunne ja
sen myötä syntyvä turvallisuuden tunne. Tästä esimerkkinä vaikka Vikajärven aktiivinen
kylätoimikunta sekä kyläseura, joiden työskentelyyn lähes kaikki alueella asuvat, myös
loma-asukkaat osallistuvat.
4.4

Ympäristövaikutukset

Vikajärven yleiskaavassa osoitetaan lisää asuinrakentamista ja esitetään aikaisemmin loma-asuntokäytössä olevia alueita pysyvän asumisen alueiksi. Uusi rakentaminen ohjataan
aikaisemminkin rakennettujen alueiden yhteyteen tai kauas rannasta (kunnan mailla). Aikaisemmin rakentamattomaksi jääneet alueet osoitetaan yleiskaavaluonnoksessa pääosaltaan rakentamiselta vapaiksi.
Yleiskaavaratkaisulla jätetään koko Vikajärven itarannalle rakentamiselta vapaata yhtenäistä ranta-aluetta puolustusvoimien käytössä oleville maille. Näin merkittävällä vapaalla
rantaviivalla on monipuolinen merkitys alueen luonnolle; Vikajärven vesikasvistolle ja eläimistölle, rantakasvillisuudelle ja eläimistölle laajasti alueen ulkopuolellakin. Myös ihmisen silmälle ja mielelle vapaaksi rakentamattomaksi jäävällä rantaosalla on merkittävä vaikutus maisemakokonaisuutena.
Yleiskaavalla esitettävällä rakentamisen lisäämisellä ei ole Vikajärven vesistöä kuormittavaa vaikutusta, kun alueelle on rakennettu viemäriverkosto, jolla kaikki syntyvät jätevedet
kerätään keskitetysti maalaiskunnan verkkoon puhdistamolla puhdistettavaksi. Vikajärvestä kalastavat ja siinä uivat ovat silmämääräisenä havaintonaan kertoneet kirkastuneen selvästi viimeisen 10 vuoden aikana.
Liikenteen vaikutukset ovat nykyaikaisen asumisen merkittävin ympäristövaikutus. Niin
myös Vikajärven alueella. Kun yleiskaavan alueen käyttöä ohjaava vaikutus näkyy eniten
asumismuodon muuttumisena loma-asutuksesta pysyväksi asumiseksi, ei liikenteen määrässä tapahdu merkittävää lisäystä kesäaikaisissa huippulukemissa. Sitä vastoin ympärivuotinen liikenteen kokonaismäärä tulee kasvamaan.
Pysyvän asutuksen 400 asukkaan aiheuttama liikennemäärä, joka on pääasiassa henkilöautoliikennettä, ei aiheuta esim. meluvaikutukseltaan alueen keskeisimmässäkään risteyksessä liikennemeluna mitattavaa vaikutusta. Liikennepäästöinäkin tämä enimmillään n.200
autoa vuorokaudessa aiheuttaa häviävän pienen vaikutuksen, kun ottaa huomioon, että
suuri osa alueelle pysyvästi asumaan sijoittuvista liikkuisi muussa tapauksessa alueella
loma-asukkaina.
Valta- ja kantatietä kulkeva ohimenevä liikenne pysyy samana huolimatta siitä onko alueella kaavaa vai ei.
Vikajärven maisemallisesti arvokkaimmat alueet on osoitettu yleiskaavassa asiaan kuuluvalla yleiskaavamerkinnällä, jonka määräyksenä näille maisemallisesti arvokkaille alueille
asetetaan maisematyölupa vaatimus maisemaa muuttaville toimenpiteille.
Kaikki yleiskaavan alueella olevat lähteet on otettu kaavaratkaisussa huomioon eikä yhdenkään lähteen olemassaolo vaarannu kaavan toteuttamisesta.
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Vertailu kaavan vaikutuksista suhteessa kaavoittamattomaan tilanteeseen.
Arvioinnissa käytetyt symbolit:
Plusmerkki (+) kuvastaa myönteistä vaikutusta, (++) erittäin myönteistä vaikutusta.
Miinusmerkki (-) kuvaa kielteistä tai haitallista vaikutusta, (--) erittäin haitallista vaikutusta,
nolla (0) ei vaikutusta.

Vaikutuksen kohde 0-vaihtoehto
Yleiskaavan vaikutus
tai tavoite
yleiskaavaa ei laadita
1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, sosiaaliset vaikutukset
väestön määrä

-- kylä kuihtuu
-- loma-asutuskin taantuu

++ asukasluku kasvaa merkittävästi
++ asutus pysyvää asutusta

asuinympäristön
viihtyvyys

0

++ asuinympäristön maisema
++ pienen kylän turvallisuus
++ toimiva kyläyhteisö
- työmatkat
- etäisyys palveluista

terveellisyys ja turvallisuus

0

++ vesihuoltoverkoston kehittyminen
++ terveellinen ja turvallinen
asuinympäristö
- kevyenliikenteen väylät
puuttuvat Kemijärven tieltä
sekä väliltä vikajärvi - Napapiiri

Yleiskaavan
haitallisten
vaikutusten lieventäminen

Kimppakyydit, julkinen asiointiliikenne

ulkoilureitteja voi käyttää
kevyenliikenteen väylinä
kylän sisäisessä liikenteessä.

2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Maa- ja kallioperä
pinta- ja pohjavedet

ilma, ilmasto

0
0

0

0
+ rakentaminen mahdollista
liittää viemäriin osalla alueesta
- rakentamisen vaikutus sade- ja sulamisvesiin

Pintavesien johtamista ohjataan tonttien sijoittelulla

0

3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin.
Tärkeät elinympäristöt ja luonnon monimuotoisuus

Luonnonvarat

- rakentaminen yksittäisin
poikkeusluvin, vaikea ottaa
erityisarvot huomioon

0

+ kaavalla rakentaminen
ennakoivaa ja sijainti suunnitelmallisesti ohjattua
- rakentamisen määrä kasvaa

yleiskaavamääräyksillä ohjataan rakentamista

0

4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
yhdyskuntarakenne

- kehitys suunnittelematonta

yhdyskuntatalous

0

energiatalous
liikenne

0
0

- etäisyys työpaikoista ja
palveluista
-- liikennekustannukset
++ valmis tiestö ja kunnallistekniikka
0
- liikennemäärät kasvavat

5 Vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön
Maisema, kyläkuva

Kulttuuriympäristö

- muutokset ennalta arvaamattomia
+ rakentaminen vähäistä,
muutokset vähäisiä
- pelkästään lain mukaiset

+ muutokset ennakoitavissa
+ maisemaarvot otetaan
huomioon
- rakentamaton maisema
vähenee
++ muinaisjäännökset merkitty kaavaan

Rakentaminen sovitetaan
maisemaan ja ohjataan määräyksillä
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5

TOTEUTTAMINEN

Lähes kaikki uudet omakotitalotontit ja loma-asuntotontit ovat yksityisten omistuksessa.
Tontit tullaan varaamaan pääosin omaan käyttöön, joten kaavan toteutuminen näiltä osin
on maanomistajien asia. Kaavan toteutuminen yksityisten mailla on ollut hitaampaa kuin
kunnan omistamilla mailla.
Kunta tulee luovuttamaan omistamansas tontit haettaviksi sen jälkeen kun rakentamisen
edellytykset ovat kunnossa.
Yleiskaavateiden rakentaminen lain mukaan on yksityisten asia. Kunta on kuitenkin vaustanut yleiskaavateiden rakentamisessa ja pitänyt niitä kunnossa ja puhtaana.
Kunta rakentaa vesijohdon ja viemärin, mutta niiden rakentaminen käsitellään erillisenä
asiana kunnassa.
Sähköhuollon rakentamisesta vastaa Rovakaira Oy.

6

SUUNNITTELUVAIHEET
Kunnanhallitus on päättänyt kaavan laadinnasta Kaavoitusohjelmassa.
Kaavahanke tuli vireille 3.12.2003 kuulutuksella, pidettiin myös kaavakokous Vikajärven koululla. OAS oli nähtävänä 3.12-17.12.2003.
Maanomistajakysely pidettiin 3.12.2003- 9.1.2004 aikana.
Kylätoimikunta valitsi kokouksessa 1.2.2004 kaavatyöryhmän
Kaavatyöryhmän kokous pidettiin 14.4.2004.
Kyläkokouksessa 16.12.2004 esiteltiin kaavahankkeen sen hetkistä tilannetta.
Kaavatyöryhmän kokous pidettiin 25.1.2005
1. Viranomaisneuvottelu pidettiin 2.3.2005
16.5.2005 kaavakokous Vikajärven koululla.
Luonnosvaiheen kuuleminen pidettiin 17.6-1.7.2005
Kunnanhallitus 7.12.2005 asettaa julkisesti nähtäville
13.12.2005 kaavakokous Vikajärven koululla
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 27.12.2005 -27.1.2006
Pyydetään eri viranomaisten sekä eri hallintokuntien lausunnot.
2. Viranomaisneuvottelu 15.6.2006
Kaupunginhallitus hyväksynyt 10.4.2007 ja kaupunginvaltuusto hyväksynyt
16.4.2007.

Rovaniemellä 1.6.2006 (27.3.2007)

Jorma Korva
Kaavoituspäällikkö

Viljo Keskitalo
Kaavoitusinsinööri

Petteri Lampi
Kaavasuunittelija
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MRL:N MUKAINEN VIRALLINEN 1. VIRANOMAISNEUVOTTELU
KOKOUS Vikajärven osayleiskaava
AIKA

2.3.2005, klo 12.00

PAIKKA

Rovaniemen maalaiskunta, kunnanhallituksen kokoushuone

LÄSNÄ:

Rovaniemen maalaiskunta:

Ansala Matti

kunnanjohtaja

Ruotsalainen Ari

kunnanhallituksen puheenjohtaja

Lehtoniemi Erkki

ympäristösihteeri

Keskitalo Viljo

kaavoitusinsinööri

Ylitalo Pentti

rakennustarkastaja

Lampi Petteri

kaavasuunnittelija

Napapiirin Vesi OY

Selkälä Einari

toimitusjohtaja

Lapin Ympäristökeskus:

Parpala Olavi

apulaisjohtaja

Outila Tarja

arkkitehti

Raasakka Hannu

alueidenkäyttöinsinööri

Lapin liitto

Lönnström Riitta

aluesuunnittelija

Lapin tiepiiri

Uusipulkamo Risto

insinööri

Suunnittelukeskus

Pörhölä Martti

insinööri
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Neuvottelun avaus

Kunnanjohtaja Matti Ansala avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Petteri Lampi ja tarkastaa Tarja Outila.
Maankäyttötilanne kunnassa

Aluksi käytiin läpi maankäyttötilanne kunnassa, joka käy ilmi valtuuston vuosittain hyväksymästä kaavoitusohjelmasta. Todettiin myös Rovaniemen maakuntakaavassa ei vielä
merkitty nykykäytännön mukaisesti maaseudun kehittämisen kohdealueita eikä matkailun
vetovoima-alueita, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueita. Tämä koettiin selvänä puutteena Rovaniemen maakuntakaavassa.
Rovaniemen maakuntakaavassa Tapionkylä ja Vikajärvi osoitettu AT-alueeksi.
Maakuntasuunnitelmassa on useita alueita koskevia kohtia, johtuen kylien sijainnista valtaväylien varrella sekä suhteellisen lähellä Rovaniemeä.

Vireillä olevat suunnitelmat

Uuden Rovaniemen kaupungin strategisen yleiskaavan laatiminen on aloitettu ja sen aikataulun mukaan pitäisi valmistua syksyllä 2006.
Tapionkylän ja Vikajärven kaavojen laatiminen kuuluu Rovaniemen kylien kehittämiseen,
tavoitteena palvelujen turvaaminen alueella. Tavoiteaikataulu on saada kaavat valmiiksi
vuoden 2005 loppuun mennessä.
VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA
Viljo Keskitalo ja Petteri Lampi esittelivät kaavahanketta ja tehtyjä perusselvityksiä. Kaavaalueen rajaus myötäilee aika pitkälti Valtatie 4:n suunnan yleiskaavan rajausta. Suurimpana lisäyksenä on Vaattungin alue.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman osalta todettiin, seuraavaa:
suunnittelun lähtökohtiin tulee lisätä
- maakuntasuunnitelman tavoitteet
- suhde laadittavaan Rovaniemen strategiseen yleiskaavaan
- kaavasta on tarkoitus tulla suoraan rakennuslupaan oikeuttava kaava.
tavoitteet alueella kohtaan tulee lisätä
- Vikajärveläinen profilointi siten, että alueen erityispiirteet käyvät esille.
- kaavan tulee täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 39 § mukaiset sisältövaatimukset
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Vikajärvi- Vaattunki – Napapiiri retkeilyalueen turvaaminen
elinkaari vaikutukset (eri ikäryhmille)
rakennus- ja kulttuuriperinnön huomioiminen ja turvaaminen
maanomistajien tasapuolinen kohtelu, kantatilaselvityksen mukainen
käsittely myös kuivan maan alueilla.

arvioitavat vaikutukset kohtaan lisätään:
- vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja sen kulttuuriympäristöön
- osoittaa yhdyskuntataloudellinen tarkastelu
- suojeluasiat ja –kohteet huomioitava
osallisiin tulee lisätä:
- metsästysseurat
- Vikajärven erä (oli jo osallisten listassa)
- Naarman erä
- luonnosuojelupiiri
- rakennusperintöyhdistys
Perusselvityksistä todettiin, että kasvillisuus- ja maisemaselvityksiä tulisi vielä täydentää.
Alueella ei ole perinnebiotooppeja, mutta suolajiesiintymät tulisi selvittää.
Rakennuskannan inventoinnin osalta merkittävimmät pihapiirit tulee osoittaa. Tarvittaessa
tulee käyttää asiantuntija palveluja selvitysten tekemisessä.
Muilta osin tehdyt perusselvitykset katsottiin olevan riittävät, teknisenhuollon osuus,
maanomistusolot, nykytilanteen kuvaus, kantatilaselvitys ja mitoituslaskelma sekä asukkaiden mielipiteet.
Barentsin käytävän liikenteellinen näkemys sekä vaikutus melu- ja liikennemääriin alueella
on huomioitava.
Perusteltu, suunnitelmallinen ja kokonaisuuteen nojaava väestönkehitysarvio tulisi olla
olemassa.
Matkailualue on osoitettava riittävän laajana aina Napapiiriltä Vikakönkäälle sen laadun
säilyttämiseksi.
Kaavoituksen luonnosvaiheessa voitaisiin tehdä ainakin kaksi kaavavaihtoehtoa
virkistyskäyttömalli
virkistys + asuinkäyttömalli
Vikajärvi on kehitettävä kylä, kyläaluetta tulisi eheyttää ja joen merkittävät arvot turvata.

Rovaniemi
15.3.2005

Petteri Lampi
sihteeri

Tarja Outila
arkkitehti, Lapin ympäristökeskus
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MRL:N MUKAINEN VIRALLINEN 2. VIRANOMAISNEUVOTTELU
KOKOUS Vikajärven osayleiskaava
AIKA
15.6.2006 klo 13.00
PAIKKA
Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone 1
LÄSNÄ:
Rovaniemen kaupunki

Korva Jorma
Keskitalo Viljo
Lehtoniemi Erkki
Lampi Petteri

kaavoituspäällikkö
kaavoitusinsinööri
ympäristösihteeri
kaavasuunnittelija

Lapin Ympäristökeskus:

Outila Tarja

arkkitehti

Neuvottelun avaus
Kaavoituspäällikkö Jorma Korva avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana.
Muistion laatii Petteri Lampi ja tarkastaa Tarja Outila.
Vikajärven osayleiskaava (1. viranomaisneuvottelu 2.3.2005)
Petteri Lampi esitteli osayleiskaavan sisällön.
Todettiin, että esitettyyn yleiskaavoja vertailevaan taulukkoon voisi lisätä kaavojen mitoitusluvut.
Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen
Lapin ympäristökeskuksen lausunnon perusteella vielä huomioitavia seikkoja:
Tehdyt luonnon- ja rakennuskannan inventoinnit tulee perustua laadullisesti riittävään asiantuntemukseen.
Maanomistajien tasapuolisen kohtelun nimissä tavoitteena on, että olisi selkeitä vakituiseen asumiseen osoitettuja alueita ja loma-asumiseen osoitettuja alueita. Jos kaavakartalla joudutaan osoittamaan sekaisin tällaisia alueita, niin kaavaselostuksessa olisi hyvä selostaa minkä takia näin menetellään.
Pohjavesialueet on huomioitava kaavaselostuksessa, siitäkin maininta jos alueella ei tällaisia ole.
Selostuksessa voisi myös tarkemmin käsitellä polttonesteiden jakeluasematoiminnan sallivaa kaavamerkintää.
Kaavaselostukseen tulee lisätä viemärin toiminta-aluetta kuvaava liitekartta.
RM-alueiden rakennusoikeuden muodostuminen tulee kaavaselostuksessa selvittää tarkemmin. Tekstissä tulee käydä ilmi että käytetyllä rakennusoikeudella tarkoitetaan rakennusluvissa ilmoitettuja rakennusoikeuksia.
RM-2 alueelle ei voi osoittaa suoraan kaavalla näin suurta rakennusoikeutta vaan rakennuspaikan uuden rakennusoikeuden määrän tulee olla alle 500 k-m² . Jos uutta raken-
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nusoikeutta osoitetaan yli 500 k-m² , rakentaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ja siinä varatut matkailupalvelujen alueet voivat
kuitenkin muodostaa perustan yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja hankkeiden toteuttamiselle.
Kaavaselostuksessa tulee myös selvittää miten rakennusoikeutta on siirretty muilta alueilta
jokivarresta tälle RM-2 alueelle.
Päätettiin, että menettelytavasta neuvotellaan metsähallituksen kanssa.
Matkailupalvelujen sijoittumista alueelle puoltaa kuitenkin seikka, että alue on liitettävissä
viemäriverkostoon.
Reittien sijoittumista ja niiden vaikutuksia kaava-alueelle voisi kaavaselostuksessa tarkastella laajemmin.
Suoraan rakennuslupaan oikeuttavaa kaavamääräystä tulee muokata siten, että PY- ja
TY-alueet jätetään määräyksen ulkopuolelle. Määräyksessä ei tulisi viitata MRL:n 137
§:ään, sillä tämän pykälän sisältö on harkinnanvarainen ja näin ollen tapauskohtainen.
Maisematyölupaa koskevaan määräykseen lisätään, että velvoite koskee ranta-alueita.
Kaavamääräyksiä, joilla ositetaan pienimuotoista rakennusoikeutta (VR- ja op-alueet), tulee tarkentaa siten, että rakennusoikeuden määrä käy selville.
Kaavamääräystä, joka käsittelee rakennusten sijoittumista tulvauhka-alueelle, tulee muuttaa siten, että alueella ei rakennuslupaan velvoittavia toimenpiteitä saa tehdä.
Selostuksen sivun 4 toiseksi viimeisen kappaleen voisi poistaa. Selostukseen tulee myös
lisätä liitteeksi OAS ja viranomaisneuvottelujen muistiot.

Rovaniemi
28.6.2006

Petteri Lampi
kaavasuunnittelija

Tarja Outila
arkkitehti, Lapin ympäristökeskus
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VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA
Mitoituslaskelma
rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella

Kaavoitus
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VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA
Mitoitus laskelma
Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden mitoitusperiaatteena on käytetty rantaviivan
määrää. Maanomistusyksiköt lasketaan maanomistajille samoilla periaatteilla ja samaa
karttapohjaa käyttäen. Mitoituksen perusteena on käytetty ns. muunnettua rantaviivaa,
joka saadaan tietyn laskentamallin mukaan. Kapeat lahdet ja niemet saavat tässä laskentamallissa kertoimet, joilla muunnettu rantaviiva lasketaan. Rantaviivat on mitattu 1:20000
peruskartalta n. 10 metrin tarkkuudella. Maanomistajittain tarkastellaan myös ns. käytetty
rakennusoikeus, jossa otetaan huomioon 1.1.1970 rantakaavasäännösten voimaantulon
jälkeen muodostetut rakennuspaikat. Tätä menetelmää kutsutaan kantatilaperiaatteeksi,
jossa ennen 10.12.1969 voimassa olleen tilanteen mukaan määräytyvät nk. kantatilat, jotka on numeroitu 1 alkavalla juoksevalla numeroinnilla. Kantatilojen sisällä on esitetty tämän hetkinen maanomistus ja voimassa olevat rekisteriyksiköt. Nykyistä rakennuskantaa
on laskelmissa tulkittu käytettynä rakennusoikeutena. Kantatiloja käytetään laskennassa
yhtenäisinä kokonaisuuksina, joista osuudet jakautuvat 1.1.1970 jälkeen muodostuneille
tiloille.
Rakennusoikeus on pyritty jakamaan tasapuolisesti eri maanomistajien kesken. Samalle
maanomistajalle kuuluvia alueita käsitellään yhtenä yksikkönä. Saman maanomistusyksikön sisällä rakennuspaikkojen sijoittelua ei ole sidottu kiinteistöyksiköihin, vaan rakennusoikeutta voidaan siirtää alueelta toiselle. Tilasta erotetut lomarakennuspaikat, tilan alueelle
myönnetyt loma-asuntojen rakennusluvat sekä tilaan kuuluvalle ranta-alueelle sijoitetut
loma-asunnot ja pysyvän asutuksen asunnot lasketaan käytetyksi rakennusoikeudeksi.
Tilasta rantakaavasäännöksien voimaantulon (1.1.1970) jälkeen loma-asunnon rakentamista varten erotetut kiinteistöt lasketaan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Ennen tätä muodostetut kiinteistöt katsotaan itsenäisiksi kantatiloiksi.
Kantatilojen palstojen mitoitusarvot on laskettu yhteen. Näin on saatu kantatilojen laskennalliset mitoitusarvot, jotka osoittavat kantatilojen tavoitteelliset mitoitukset. Vähentämällä
näistä käytetty rakennusoikeus, saadaan kantatilalle tulevien uusien rakennuspaikkojen
määrä.
Rakennusoikeutta voidaan osoittaa myös laskelmasta poiketen, jos tilan rantojen laatu
selvästi poikkeaa keskimääräisestä. Rakentamiseen soveltumattomalle alueella ei tule
osoittaa rakennusoikeutta missään olosuhteissa.
Kokonaismitoituksen perustana käytetään suhdetta 5-7 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviiva-kilometri. Vikajärven osayleiskaavan mitoitusta suunniteltaessa on käytetty ohjaavana mitoituslukuna Vikajärven alueella 7 rakennuspaikkaa kilometrillä ja muilla jokivarsilla
5 rakennuspaikka kilometrillä. Vaikka rannanlaatu ei sanottavasti kyseisessä Vikajärven
osayleiskaavassa ole vaikuttanut mitoituslukuihin, pyritään rakennuspaikat sijoittamaan
kaavassa parhaiten rakentamiseen soveltuviin maaston kohtiin maaperä ja luontoarvot
huomioon ottaen. Vikajärven itäpuolista puolustusvoimien aluetta ei ole otettu mitoitukseen
mukaan vapaana rantaviivana, koska sille ei voi rakentamista osoittaa. Valtion maalla
Raudanjokivarressa lähes kaikki rakennusoikeus on siirretty RM-alueille.
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Tämän hetkinen tilanne
Tällä hetkellä kaava-alueella on 151 rakennuspaikkaa, 79 vakituisen asumisen ja 62 lomaasuntojen rakennuspaikkaa sekä 4 matkailupalvelujen-aluetta (Vaattunkikönkään alue, Lohiapaja,
maatilamatkailu ja Ahosen lomamökit), koulun alue, kaupan alue.

ranta-alueella (*):
olemassa olevia vakituisia asuntoja 19
kpl
olemassa olevia loma-asuntoja 61 kpl
olemassa oleva RM-alue 5 kpl
Ranta-alueella on rakennuspaikkoja yhteensä 85.

ranta-alueen ulkopuolella:
olemassa olevia vakituisia asuntoja 60 kpl
olemassa olevia loma-asuntoja 1 kpl
olemassa oleva RM-alue 1
Koulun ja kaupan alue
vahvistinasema
Ranta-alueen ulkopuolella on rakennuspaikkoja yhteensä 67.

(*) Mitoituslaskelmassa ranta-alueeksi katsotun alueen rajaus on esitetty liitekartalla

Rantaviiva

Vikajärvi
Raudanjoki
etelä+
Vikajoki
Vaattunkijoki
Raudanjoki
pohjoinen
Yhteensä

Todellista rantaviivaa
(m)
11485
22312

Muunnettua rantaviivaa
(m)
8618
11156

2850
4043
3720

1425
2022
1860

44426

25081

Vapaa
muun.ranta

11300

Vikajärven osayleiskaavan vapaan muunnetun rantaviivan määrä muunnetusta rantaviivasta prosentteina:
-

koko kaava-alue n. 45%

Yhtenäisiä vähintään 200 metriä pitkiä vapaita ranta-alueita on seuraavasti:
Vikajärven pohjois- ja itäranta, Raudanjokivarsi, Vaattunkijoki ja Vaattunkilampi.
Rakennuspaikkojen suhteutus vesistön pinta-ala hehtaareihin
koko kaava-alue 141 rakennuspaikkaa ranta-alueella/Vikajärvi 845 ha = 0,17

3
Vikajärven osayleiskaavan rakennuspaikat

Uusi vakituinen asunto ranta-alueella
Olemassa oleva vakituinen asunto rantaalueella
Uusi vakituinen asunto ilman rantaa
Olemassa oleva vakituinen asunto ilman
rantaa
Yhteensä
Uusi loma-asunto ranta-alueella
Olemassa oleva loma-asunto ranta-alueella
Uusi loma-asunto ilman rantaa
Olemassa oleva loma-asunto ilman rantaa
Yhteensä
RM-alue ranta-alueella
olemassa oleva PY-alue ilman rantaa
RM-alue ilman rantaa
olemassa oleva P-alue ilman rantaa
Kaikki yhteensä

15
19
50
60
144
40
61
2
1
104
5
2
1
2
258

Rakennuspaikkoja on koko kaava-alueella yhteensä 258. Näistä omarantaisia rakennuspaikkoja on 141, vakituiseen asumiseen 34 kpl, loma-asumiseen 101 kpl ja matkailupalvelujen alueiksi 6 kpl.
Rakennuspaikkatiheys ranta-alueella eriteltynä:

Olemassa oleva AP-tontti
Uusi AP-tontti
Olemassa oleva RA-tontti
Uusi RA-tontti
Olemassa oleva RM-alue
Uusi RM-alue

19
15
61
40
2
4
141

Yhteensä

Alue

Vikajärvi
Raudanjoki
pohjoinen
Raudanjoki
etelä

Vikajoki
Vaattunkijoki
Yhteensä

Rakennuspaikkojen
lukumäärä
76

Rakennuspaikka/
muunnettu rantaviiva(km)
8,8 (5,7)

Rakennuspaikka/
todellinen
rantaviiva(km)
6,6 (5,1)

4

2,2

1,1

52

4,7

2,3

2
7
141

1,4
3,5
5,6

0,7
1,7
2,9

Laskelmissa ei ole mukana Vikajärven itärannan valtionmaan aluetta (suluissa olevassa lukemassa on).
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RANTOJEN MITTAUS RAKENNUSOIKEUTTA LASKETTAESSA
Nk. muunnetun rantaviivan laskeminen

Ranta mitataan 1:20000 peruskartalta yleispiirteisesti siten kun tilanne loma-asuntojen
kannalla todella on. Muunnettu rantaviiva saadaan kertomalla todellisen rantaviivan määrä
oheisen rannanmuotoja kuvaavan esityksen mukaisella kertoimella.

Jokivarsiin voidaan rakentaa vain toiselle rannalle, joten vain toinen ranta lasketaan mukaan.
Kerroin on 0.5

Rovaniemellä 16.6.2005

Petteri Lampi
kaavasuunnittelija
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