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ROVANIEMEN KAUPUNKI
TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA
1

TIIVISTELMÄ

1.1

Tunnistetiedot
Selostus liittyy Rovaniemen kaupungin, 28.4.2009 päivättyyn Tapionkylän
osayleiskaavakarttaan.
Kaava-alue sijaitsee Rovaniemen kaupungista noin 30 kilometriä pohjoiseen
ja käsittää keskeisimmän osan Tapionkylästä. Suunnittelualueen pinta-ala on
noin 1000 ha.
Kunnanhallitus on päättänyt yleiskaavan laadinnasta 17.12.2003 ja valitsi
13.9.2004 kaavan laatijaksi FCG Oy:n (Finnish Consulting Group Oy, ent.
Suunnittelukeskus Oy) Rovaniemeltä.
Luonnosvaiheen valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30§) 8. – 23.9.2005.
Kaavaehdotus nähtävillä (MRA 19§) 26.11. – 27.12.2007.
Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä (MRA 32§) 18.6. – 17.7.2009.
Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan 23.11.2009 465§.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 14.12.2009 165§.

1.2

Kaavan tarkoitus
Rovaniemen kaupungin (ent. maalaiskunnan) kunnanvaltuusto on 17.11.2003
kaavoitusohjelmassaan päättänyt, että Tapionkylään laaditaan maankäyttö- ja
rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava.
Yleiskaavan tavoitteena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen
sekä toimintojen yhteen sovittaminen.
Tehtävänä on laatia oikeusvaikutteinen, ranta-alueella suoraan rakentamista
ohjaava osayleiskaava. Kaavaratkaisun keskeinen tavoite on ollut sekä pysyvän että lomarakentamismahdollisuuksien osoittamien alueella. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää alueen maisema- ja luontoarvojen sekä arvokkaan rakennetun ympäristön säilymistä.
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1.3

Suunnittelualue
Tapionkylän osayleiskaava-alue käsittää Ounasjoen länsi- ja itäpuolella olevia
alueita. Kylän läpi kulkee kantatie 79 ja Saarenkylä-Meltaus –seututie.

Kuva 1. Tapionkylän osayleiskaava-alue.
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2

YLEISKAAVAPROSESSIN VAIHEET

2.1

Kaavoitustyön aloitusvaihe 09/2004 – 06/2005
Aloituskokous pidettiin 25.11.2004.
Osayleiskaavan lähtökohtia ja tavoitteita sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva viranomaisneuvottelu pidettiin 2.3.2005. Kokouksessa käsiteltiin mm. maankäytön ja kaavoituksen tilannetta alueella, muita alueella
käynnissä olevia suunnitelmia sekä alustavia kaavallisia tavoitteita. Yleiskaava
laaditaan oikeusvaikutteisena, joka rantojen osalta on rakentamista suoraan
ohjaava ja osoittaa pysyvän asutuksen laajenemisen mahdollisuudet.
Tiedotustilaisuus Tapionkylän koululla 3.3.2005.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4. – 18.3.2005.
30.3.2005 mennessä toivottiin vastausta kyselyyn, joka lähetettiin alueen
asukkaille ja maanomistajille. Kyselyllä haluttiin selvittää mielipiteitä Tapionkylän ja ympäristön kehittämisestä. Vastauksia saatiin 52. Asukaskyselyn
vastauksia on esitetty liitekartalla 6 sekä tavoitteissa.
Viistokuvaus suoritettiin 31.5.2005.
Kaavoitustyöryhmän kokous oli 15.6.2005. Kaavoitustyöryhmässä on kylätoimikunnan valitsemia henkilöitä. Kokouksessa käytiin läpi asukaskyselyn
vastauksia sekä esiteltiin vaihtoehdot 0, A ja B. Kokouksessa esitettiin kaavaluonnokseen seuraavia asioita: Luonuasaari V-alueena, Ounasjoen rantaan
molemmille puolille ns. kalastajien kulkureitti, palvelualue (PL) Kittiläntien ja
Tapionsillan tien risteykseen, uimaranta sillan yläpuolelle joen itäpuolelle, matonpesupaikka sillan alapuolelle joen länsipuolelle.

2.2

Perusselvitykset
Osayleiskaavoitukseen liittyvän luontoselvityksen maastokäynti tehtiin kesällä
2005 (hortonomi Mari Lampinen).
Kulttuuriympäristön rakennuskohteiden valintaa on täydennetty Lapin ympäristökeskuksen hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi –hankkeesta
saadun tiedon perusteella.
Kaavanlaadinnan yhteydessä on laadittu keväällä 2007 Natura-tarvearviointi
(hortonomi Mari Lampinen, biologi Jari Kärkkäinen).
Teiden meluselvitys on laadittu tammikuussa 2005 (Pirkka Hartikainen).
Mitoitustarkastelu tehtiin vuoden 2005 maanomistus- ja kantatila-aineiston
tiedoilla.
Luontoselvityksiä täydennettiin kesällä 2009 maastokäynnillä mahdollisten
uhanalaisten putkilokasvien inventoimiseksi.
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2.3

Kaavaluonnosvaihe 09/2005 – 11/2006
Kaavaluonnos esiteltiin Tapionkylän koululla 7.9.2005.
Luonnosvaiheen eli MRA:n 30§:n mukainen kuuleminen tapahtui 8. –
23.9.2005 välisenä aikana. Luonnoksessa oli osoitettu 65 uutta rakennuspaikkaa, joista 56 asuinrakennuksen rakennuspaikkaa (AP), 6 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA), 2 matkailupalvelujen rakennuspaikkaa (RM) ja yksi palvelujen rakennuspaikka (PL).
Nähtävillä oloaikana jätettiin yhteensä 55 mielipidettä. Mielipidekohteiden sijainnit on esitetty liitekartalla 10. Mielipiteistä suurin osa koski oman rakennusoikeuden lisäämistä. Lisäksi oli esitetty tulvarajan, matonpesupaikan, venevalkamien ja ulkoilureittien sijainneista mielipiteitä.

2.4

Kaavaehdotusvaihe 11/2006 – 12/2007
Epävirallinen viranomaisneuvottelu 20.11.2006
Tiedotustilaisuus Tapionkylän koululla 3.12.2007.
Kaavaehdotus nähtävillä (MRA 19§) 26.11. – 27.12.2007. Ehdotukseen lisättiin 31 uutta rakennuspaikkaa: 26 pysyvän asutuksen rakennuspaikkaa
(AP) ja 5 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA).
Muutoksina luonnokseen mm. rannassa kulkeva ulkoilureittivaraus poistettiin,
rannan V-alue merkittiin MY–alueeksi ja paljon mielipiteitä herättänyt tulvauhka-alueen likimääräinen raja poistettiin.
Nähtävillä oloaikana jätettiin yhteensä 30 muistutusta ja 6 lausuntoa. Muistutuskohteiden sijainnit on esitetty liitekartalla 11.
2. viranomaisneuvottelu pidettiin 14.1.2009. Kaavaehdotuksesta saadun
palautteen perusteella päätettiin palauttaa kaavaehdotus valmisteltavaksi uudelleen nähtävillä pitoa varten.
Viranomaisneuvottelun
jatkoksi
pidettiin
epävirallinen
neuvottelu
13.3.2009 kaavoittajan, konsultin ja Lapin ympäristökeskuksen kesken, jossa
ympäristökeskuksen edustajat kertoivat mielipiteensä kaavasta.
Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen ehdotetaan lisättäväksi 12 uutta rakennuspaikkaa, mikä käsittää 7 pysyvän asutuksen rakennuspaikkaa (AP) ja 5
loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA). Lisäksi mm. palvelujen rakennuspaikka
(PL) poistetaan ja alue muutetaan EV-alueeksi, 4 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA) muutetaan asuinrakennuksen rakennuspaikoiksi (AP) ja 1 asuinrakennuksen rakennuspaikka (AP) muutetaan loma-asunnon rakennuspaikaksi
(RA).
Ennen kaavan uudelleen nähtäville laittoa kaava esiteltiin Tapionkylän koululla kyläläisille 24.6.2009.
Kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtävillä 18.6. – 17.7.2009 väliseksi
ajaksi.
Luontoselvityksiä täydennettiin maastokäynnillä 1.7.2009 mahdollisten
uhanalaisten putkilokasvien inventoinnin vuoksi. Selvitys on liitteenä 13.

FCG Planeko Oy

Rovaniemen kaupunki
Kaavaselostus
0150-D2660

5

9.9.2009

Epävirallinen neuvottelu pidettiin 9.9.2009 kaavoittajan, konsultin ja Lapin
ympäristökeskuksen kesken nähtävillä olon jälkeen tapahtuneista muutoksista. Muutokset ovat niin vähäiset, että viranomaisneuvottelua ei katsottu tarpeelliseksi pitää.

2.5

Kaavan hyväksyminen
Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 23.11.2009 ja kunnanvaltuusto 14.12.2009.

2.6

Osallistuminen ja vuorovaikutus
A. Osallisia ovat kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava vaikuttaa:
 kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat, vuokramiehet
sekä asukkaat
B. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:







Tapionkylän kylätoimikunta
Tapion Erä
Kalastuskunta
Jakokunta
Palojärven paliskunta
Rovakaira Oy

C. Viranomaiset
 Hallintokunnat
 tekninen lautakunta
 ympäristölautakunta
 sosiaali- ja terveyslautakunta
 suojelulautakunta
 koulutuslautakunta
 vapaa-ajan ja kulttuurilautakunta
 Viranomaiset
 Lapin ympäristökeskus
 Lapin liitto
 Lapin tiepiiri
 Lapin maakuntamuseo/Museovirasto
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Ounasjokivarsi on luokiteltu yhdeksi arvokkaista maisema-alueista Maisemaaluetyöryhmän mietinnössä. Arvokkaat maisemakokonaisuudet ovat yleensä
laajoja, moniakin neliökilometrejä kattavia viljelysmaisemia, esimerkiksi jokilaakso-, ranta- tai vaaraviljelyksiä reunametsineen, vesistöineen ja asumuksineen. Ne ovat maakunnallisesti tai paikallisesti omaleimaisia ja antavat kuvan
maakunnan erikoislaadusta, luonnonoloista ja kulttuurihistoriasta. Niiden rajat
ovat suuntaa antavia.
Ounasjokivarsi edustaa Peräpohjolan vaara- ja jokiseudulle ominaista maatalousmaisemaa. Tasapainoinen maisema-alue koostuu vapaana virtaavasta
joesta ja sen rantojen tulvaniityistä, viljelyksistä ja perinteisestä asutuksesta.
Maisema-alue käsittää joen alajuoksun Sinetästä Molkokönkäälle. Maisemaa
hallitsee avara jokilaakso, jonka taustalla siintävät vaarat. Tapionkylästä etelään laakso pusertuu jyrkästi kohoavien vaarojen väliin.
Alueen eteläosa on viljelymaisemaa, jossa pellot ja asutus reunustavat jokivartta yhtäjaksoisena nauhana. Pohjoista kohti asutus harvenee, tulvalle alttiit alueet supistuvat ja tulvaniityt pienenevät. Meltauksesta pohjoiseen viljely-Ounasjoki muuttuu metsä-Ounasjoeksi.
Maisemakuvallisesti tärkeitä elementtejä ovat avoimet maisematilat. Rantaalueiden, etenkin avoimien kauas näkyvien rantojen, rakentaminen vaatii
huolellista suunnittelua, jotta rantaviiva säilyisi harmonisena kokonaisuutena.
Ounasjokea ympäröivät havumetsäiset vaaramuodostelmat näkyvät maisemakuvassa. Ympäröivistä vaaroista voimakkaimmin maisemakuvassa on kaava-alueen kaakkoisreunassa kohoava, 242,7 m mpy kohoava Lautavaara.
Kylärakenne on epäyhtenäinen eikä yhtä kovin selkeää keskittymää ole. Joen
länsirannalle, paikallistien varteen on keskittynyt yhtenäinen asutuksen vyöhyke. Asutuksen sijoittumiseen ovat vaikuttaneet mm. kiinteistöolot, joki, pellot ja infrastruktuuri. Vanhempi asutus on sijoittunut tiiviisti rannan tuntumaan, ympäri kiertävän kylätien varteen. Pellot ja niityt ovat enimmäkseen
tiiviisti vanhan asutuksen ympärillä jokilaaksossa. Osittain viljelemättömille
pelloille ja tien varteen on rakennettu uudempaa vakituista ja loma-asutusta.
Suurimmat maisemahäiriöt ovat Ounasjokea seuraileva, kyliä halkova valtatie, hakkuut metsäisillä alueilla ja tulvaniittyjen ja rantapeltojen pensoittuminen.
(Lähde: Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Mietintö
66/1992).
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3.1.1

Alueen historia
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 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.
(Lähde: Lapin seutukaavaliiton julkaisu n:o 122, A/1992, s. 3-4.)
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3.2

Kallio- ja maaperä
Yleiskaava-alueen kallioperä kuuluu Keski-Lapin graniittialueeseen. Sen tyypillinen kivilaji on punertava graniitti, jonka ikä on noin 1800 miljoonaa vuotta.
Tapionkylän kaava-alueella kalliopaljastumia on Norvavaaran ja Pirttivaaran
rinteillä.
Ounasjoen itäpuolella, Pirttivaaran lounaisrinteessä, lähellä Marasenkalliota on
suuri siirtolohkare (= mannerjäätikön irrottama, mukanaan kuljettama ja jään
sulattua paikalleen jäänyt lohkare), joka alun perin on ollut yhtä lohkaretta.
Siinä on ollut vinosti leikkaava halkeama, joka pakkasen, jäätyvän ja sulavan
veden vaikutuksesta on auennut ja yläosa lohkareesta on sitten valunut viistoa pintaa pitkin nykyiselle sijalleen.

Kuva 2. Siirtolohkare.

Tapionkylän maaperä on valtaosin viimeisen mannerjäätikön moreenia ja sen
sulavesien kerrostamaa soraa ja hiekkaa. Suurelle joelle luonteenomaisesti
alajuoksulle on kasautunut ylempää jokivarresta irronneita hienojakoisia sedimenttejä. Suiston hiekkasärkät ja linnustolle merkittävät ravinteiset lietteiköt muuttavatkin muotoaan jatkuvasti.

Kuva 3. Ounasjoen hiekkarantaa Oravaisensaaresta.
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3.3

Vedet
Ounasjoki kuuluu Kemijoen vesistöön (vesistöaluealue 65). Kaava-alueella
Ounasjoesta erkanee Luonuajoki ja Norvajoki.
Hertta-tietokannan mukaan alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita.
Laki Ounasjoen erityissuojelusta säädettiin v. 1983. Lupaa voimalaitoksen rakentamiseen Ounasjoessa tai siihen laskevissa sivujoissa ei voi myöntää. Muita rajoituksia tämä laki ei aiheuta.
Ounasjoki valittiin Natura –kohteeksi Euroopan unionin ministerineuvoston
päätöksellä 27.10.1997.
Nopea lumien sulaminen ja osaksi myös vesisateet saattavat saada aikaan
ennätyksellisiä tulvia Ounasjoella, jotka aiheuttavat suuria aineellisia vahinkoja. Tulvat ja virtaamat saattavat vaihdella Ounasjoessa hyvin voimakkaasti eri
vuosina johtuen pääasiassa talven lumisuudesta ja lumen sulamisnopeudesta
keväällä. Kevättulvan aikana vesi nousee keskimäärin metrin talvikauden veden tasosta. Kemijokeen rakennetulla Valajaskosken voimalaitoksella tapahtuva vuorokausisäännöstely vaikuttaa lievästi Ounasjoen vedenkorkeuksiin aina Tapionkylässä asti.
Ounasjoen alaosalla tulvavahinkoja aiheuttavat pääasiallisesti jääpatotulvat.
Viimeisin suuria vahinkoja aiheuttanut jääpatotulva oli Tapionkylän alueella
vuonna 1984. Tulva kesti 5,5 vuorokautta ja vesi nousi pahimmillaan 7 metriä
keskiveden korkeuden yläpuolelle. Sinettäjokisuun ja Heiskarinkarin välisellä
alueella jäiden ja/tai veden aiheuttamista vahingoista kärsi 9 asuinrakennusta, 3 karjarakennusta, 27 kesäasuntoa sekä yli 40 saunaa, varastoa tai muuta
rakennusta. Jäät vahingoittivat Tapion lossin rantalaitureita sekä siirsivät lossia. Lisäksi tulvavesi katkaisi liikenteen kantatie 79:llä, Luonuanjoen molemmin puolin noin 900 metrin matkalla, yli 5 vuorokauden ajaksi.
Muita tavallista pahempia jäidenlähtövuosia Ounasjoella on ollut mm. vuosina
1929, 1932 ja 1971. Tarkkoja tietoja aikaisemmista tulvista on hyvin vähän.
(Lähde: Selvitys jääpatojen aiheuttamista tulvista Ounasjoella, Reino Kurkela 1985)
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3.3.1

Ounasjoki
Ounasjoki on suurin kokonaan maamme rajojen sisällä olevista rakentamattomista joista. Sen valuma-alue on 13 968 m2 eli 27 % koko Kemijoen vesistöalueesta. Joen latvavedet saavat alkunsa Norjan ja Suomen väliseltä erämaa-alueelta. Ounasjoki saa alkunsa Ounastunturin juurella sijaitsevasta Ounasjärvestä, joka sijaitsee Enontekiön kunnassa.
Enontekiön Ounasjärveltä Rovaniemelle välisen jokiosuuden pituus on 300
km. Ensimmäisen sadan kilometrin matkalla joki on vuolas ja koskinen. Huomattavimmat kosket ovat Raattama-, Kurkkio-, Puksukosket sekä Kittilän kirkonkylästä 5 km ylävirtaan oleva Riikonkoski. Enontekiön kunnan rajan jälkeen suurimmat sivujoet yläjuoksulla ovat Pallas-, Tepasto-, Levijoki ja Loukinen. Kittilän kirkonkylän kohdalta Ounasjokeen yhtyy Aakenusjoki. Riikonkoskelta alkaa n. 25 km mittainen suvantojakso, joka loppuu 5 km ennen Kaukosen kylää Särestönivaan. Mouluskoski, Molkoköngäs, Pato-, Marras- ja Aapiskoski ovat suurimmat kosket alajuoksulla. Meltauksen kylän kohdalla Ounasjokeen yhtyy Meltausjoki, joka on yksi alueen suosituimmista virkistyskalastuskohteista. Ounasjoen ja Kemijoen yhtymäkohdassa sijaitsee Lapin pääkaupunki Rovaniemi.
Kittilän ja Rovaniemen välisellä jokiosuudella Ounasjoki on lievästi kuormitettu, mutta ravinnepitoisuudet ovat karulle vedelle ominaisia. Joen keskiosan
veden laatu luokitellaan virkistyskäyttöluokkaan erinomainen ja se soveltuu
monipuoliseen virkistyskäyttöön.
Ounasjoki on säilynyt varsin luonnontilaisena. Uitonperkaukset ovat kuitenkin
aiheuttaneet monenlaisia haitallisia muutoksia jokiympäristössä. Suurimmat
kärsijät ovat olleet virtakutuiset kalat, joiden poikastuotantoalueet ovat pienentyneet huomattavasti. Uiton aikaisia perkauksia on Lapin Ympäristökeskuksen toimesta kunnostettu vuodesta 1995 alkaen.
(Lähde: www.ounasjoki.fi)
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3.3.1.1

Ounasjoen historia
Ounasjoen historia alkaa kivikaudelta, Litorinameren ajoilta, noin 5 500 vuotta sitten, jolloin Ounas- ja Kemijoen suistot olivat nykyisen Rovaniemen alapuolella, ns. Kuolasuvannon seudulla. Silloisen Ounasjoen alajuoksun varrelta,
Sinetän Lamminvaarasta, on tavattu 7 000 vuotta vanhan asutuksen jäänteitä. Tiedetään, että alueella on tuolloin elänyt voimakas kyläyhteisö.
Kun pohjoisen asuttaminen 1400-luvulla varsinaisesti alkoi, oli Lapissa rikkaat
kalavedet ja hyvät pyyntimaat. Ne vetivät väkeä pohjoiseen; uudisasukkaat
nousivat jokia kesä kesältä ylemmäksi. Sivuhaarojen varsilta löytyivät erämaajärvet, joihin syntyi kalapirttejä. Ne kasvoivat myöhemmin nykyisiksi taloiksi ja viljelymaiksi. Jo paljon aikaisemmin, vuosina 200–800 jKr., käytiin
Kemijoen alueella lohen kesäpyynnissä. Pohjoisen jokien kalavarat tunnettiin
laajalti. Pirkkalaiset ja karjalaiset eivät tyytyneet verotusmatkoihin, vaan
asettuivat vauraisiin jokilaaksoihin asumaan, kaskesivat kuohkeat joenvarsipellot, tekivät heinän luonnonniityiltä ja alkoivat viljellä maata.
Pohjoisen jokikulttuuri syntyi samalla, kun uudet asukkaat työnsivät alueella
eläneitä saamelaisia ylemmäksi Lapinkorpeen. Kymmenen virran maan Pyhäjoelta Kemijokeen omistivat keskiajalla karjalaiset. Kuningas Maunu Eerikinpojan määräyksestä joen omistusoikeus perustui lakiin "kellä ranta, sillä vesi".
Kalastussaaliista puolet kuului pyytäjälle, toinen puoli kuninkaalle. Koska saalismäärät olivat silloin pyyntitapojen kehittyessä huomattavat, oli kuninkaan
saama hyöty merkittävä. Jokivarressa kalastettiin runsaasti. Lohen ja siian
nousu merkitsi elannolle paljon, ja lisäksi jokivarren asukkailla oli kalapirttejä
hyvin kalaisilla erämaajärvillä.
Lohipatopyyntiä harjoitettiin pääasiallisesti 1900-luvulla Patokoskella ja Tapionkylässä. Ylempänä, Kaukosen ja Kittilän yläjuoksun alueella, harjoitettiin
lähinnä kulle- ja inapyyntiä. Vaikka Kemijoella kalastus olikin voimaperäistä,
riitti Ounasjoen latvavesille saakka merestä noussutta vaelluskalaa.
(Lähde: www.ounasjoki.fi)

3.4

Ilmasto
Tapionkylän alueen vuotuinen keskilämpötila on noin 0oC. Lämpimin kuukausi
on heinäkuu, jonka keskilämpötila on +15oC. Kylmin on tammikuu, jonka keskilämpötila on -13oC.
Vuotuinen sademäärä on keskimäärin 500mm, josta lumena tulee noin
250mm. Pysyvä lumipeite tulee yleensä loka-marraskuun vaihteessa. Paksuimmillaan lumipeite voi olla noin 80 – 100 cm.
Niin sanottu isoterminen nollakohta (vuorokautinen keskilämpötila yli 0oC)
saavutetaan noin 20. – 25. huhtikuuta. Varsinainen kesä saapuu noin 5. – 10.
kesäkuuta ja terminen kesä kestää n. 135 vuorokautta. Termisen talven (keskilämpötila alle 0oC) pituus on n. 180 – 185 vuorokautta.
Vaarojen keskellä oleva Tapionkylä on suojassa suurilmastollisesti kovilta tuulilta. Pienilmastollisesti Ounasjoen ranta-alueet ovat miellyttäviä asuinpaikkoja
ja viljelysalueita.
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3.5

Kasvillisuus
Kaava-alue kuuluu Peräpohjolan metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Suomen
soiden aluejaossa Rovaseutu kuuluu Pohjanmaan aapasoiden vyöhykkeeseen
ja järvet kuuluvat kasvitieteellisesti uposlehtijärviin.
Puusto on suurelta osin sekametsää. Puhtaita kuusimetsiä ei ole. Kuusisekametsiä sijoittuu Ounasjoen itäpuolelle. Suurelta osin metsät ovat talouskäytössä olevaa mänty- tai mäntysekametsää.
Peräpohjolan kuivilla kankailla (MCClT l. mustikka-kanerva-jäkälätyyppi)
puustoa muodostaa lähinnä mänty. Aukkoinen varvusto kostuu lähinnä kanervasta ja variksenmarjasta. Myös mustikkaa, puolukkaa ja juolukkaa esiintyy.
Kuivahkolla kankaalla (EMT l. variksenmarja-mustikkatyyppi) puustoa muodostaa yleensä mänty, jonka sekapuina esiintyy hieskoivua ja kuusta. Aukkoista kenttäkerrosta muodostavat mustikka, puolukka ja variksenmarja,
myös juolukkaa ja suopursua tavataan. Pohjakerrosta hallitsevat seinäsammal
ja kynsisammalet sekä muutamat jäkälät.

Kuva 4. Kuivaa kangasta.

Kuva 5. Kuivahkoa mäntykangasta.

Suokasvillisuutta esiintyy laajasti Ounasjoen länsipuolella, missä sijaitsee
Oravaisenaapa sekä Nenävarjonjänkä.

Kuva 6. Ounasjoen länsipuolella sijaitsee Honkajänkä.
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Tapionkylän ympäristössä on runsaasti entisiä pelto- ja laidunmaita, jotka
ovat pensoittuneet perinteisen maanviljelykulttuurin hiipumisen myötä. Laiduneläinten määrä on pienentynyt ja sisäruokinta yleistynyt, vanhat tulvaniityt ja hakamaat jokivarsilla ovat monin paikoin kasvamassa umpeen. Viljeltyjenkin peltojen reunamille, jokitörmien päälle, on usein kasvanut nauhamaisia
puu- ja pensasvyöhykkeitä, jotka sulkevat jokimaiseman.

Kuva 7. Pensoittuvaa peltoaluetta.

Kaava-alueella on muutama toimiva maatila, joten peltoviljelyksiä vielä hoidetaan. Kaikki pellot eivät ole niittyinä tai pensoittumassa. Nämä tuovat vaihtelevuutta maisemaan.

Kuva 8. Tapionkylän viljelyksiä joen itäpuolelta.
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Ounasjoen alueella, Tapionkylästä Ounasjoen suiston alueelle, on kartoitettu
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet; niityt, laitumet, vanhat
pellot reunametsineen, tulvaniityt, kosteikot, jne. Ko. LUMO-yleissuunnittelu
on valtakunnallinen hankekokonaisuus, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
(Lähde: Kokko, Marjut & Savolainen, Sari. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Ounasjoki, Rovaniemi. Rovaniemi 2008)

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden sijainnit oheisissa
karttaotteissa:
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Perinnebiotoopeiksi on luokiteltu alueet, joiden historiasta ja/tai kasvillisuudesta voidaan suoraan päätellä niiden olleen joskus perinteisen maankäytön eli niiton tai laidunnuksen piirissä. Alueet ovat niittyjä, vanhoja hakamaita
ja metsälaitumia. Jääpadot padottavat tulvavedet korkealle rantametsiin. Tämä on luonut jokirannoille monipuolisen niittylajiston, joka on säilynyt tulvan
ja jäiden vaikutuksesta perinteisen maatalouskulttuurin hiipumisen jälkeenkin.
Numerointi viittaa sivun 14 karttaotteisiin.
37. Luonuasaari, Kojunsaari ja matalat tulvaniittysaaret
Osa alueesta on inventoitu paikallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi (Kalpio
& Bergman 1999). Nykyään Luonuasaaressa ja Kojunsaaressa on muutamia
mökkejä ja pikkusaaria lukuun ottamatta kasvillisuus on paikoin pensoittunut.
Törmäpääskyt pesivät saarten eroosiotörmissä. Kojunsaaressa ja pienissä tulvasaarissa kasvaa kastikka- ja ruokohelpivaltaisia niittyjä. Kojunsaaren pohjoisosassa on lisäksi kivikko- ja hiekkarantaa, jonka kasvillisuus on monimuotoista.
Kevättulvien ansiosta Luonuasaaren rannoilla on säilynyt monipuolista niittykasvillisuutta ja muutama metsälaidunkin on vielä elvytettävissä. Saaren länsirannalla on kastikkaniittyjen yläpuolella pensoittuneita mesiangervon, metsäkurjenpolven, rantatädykkeen, kulleron ja keltaängelmän muodostamia
suurruohotulvaniittyjä. Lisäksi esiintyy pienialaisia nurmirölliniittyjä, joiden lajisto on monipuolista: niittyleinikki, siankärsämö, kultapiisku, isolaukku, tuoksusimake, kielo, kissankäpälä, kissankello ja hiirenvirna. Huomionarvoisista
lajeista Luonuasaaren niityiltä havaittiin lisäksi ketosilmäruohoa, pulskaneilikkaa, tunturikurjenhernettä, koiranvehnää ja lapinvehnää. Luonuasaaren eteläkärjessä on pensoittunut metsälaidun, jossa on tulvan vaikutuksesta edelleen monipuolinen lajisto: metsäkurjenpolvi, kullero, huopaohdake, punaviinimarja, sudenmarja, kielo ja laaksoarho. Lahopuuta, kääpiä ja sieniä on
runsaasti. Pienialaisilla niittylaikuilla kasvaa lisäksi kissankelloa, kellosinilatvaa, isolaukkua, ahomataraa, pulskaneilikkaa ja katajaa.

42. Tapionkylässä Ounasjoen itärannan vanha niitty
Pienen peltoaukean pohjoislaidalla sijaitseva lähes avoin niitty rajautuu jokitörmän lehtipuustoon. Niityn valtalajeja ovat rantatädyke ja nurmilauha. Lisäksi niityllä kasvaa koiranputkea, röllejä, siankärsämöä, niittysuolaheinää,
punanataa, nurmikohokkia ja mesiangervoa. Maaperä on paikoin mättäinen ja
kariketta on kertynyt runsaasti. Niityn pohjoispää on rehevä ja kasvaa pääasiassa vadelmaa ja ruokohelpeä.
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Kartoituksen Muu lumokohde käsittää niitty- ja laidunmaita, jotka ovat olleet aiemmin peltoina. Lisäksi tähän on luokiteltu luonnon monimuotoisuutta
lisäävät peltojen reunametsät ja ojat pientareineen. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden perinteisten niitty- ja ketokasvillisuuden mahdollisuudet selviytyä kilpailussa ovat huomattavasti heikentyneet. Jokirannassa esiintyy kuitenkin vielä avoimia ja hoidettuja niittyjä ja peltoja. Näiden peltojen,
niittyjen ja ketojen hoito on maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokasta työtä. Ilman hoitoa perinnemaisema on vaarassa sulkeutua, ts. pensoittua
tai metsittyä kokonaan.
Puukujanteisiin ja tienpientareisiin on luokiteltu muutamia koivukujanteita ja talouskeskuksiin johtavia tilusteitä pientareineen.
Näitä kohteita ovat (numerointi viittaa sivun 14 karttaotteisiin):
34. Luonuasaaren lounaispuolella laajalla peltoaukealla sijaitsevat
pellon pientareet ja metsäsaareke
Itäisin pientareista sijaitsee lähellä Ounasjoen rantatörmää. Piennar on puoliavoin, lämmin ja melko suojainen. Pientareen pohjoisosissa mesikasvillisuus
on monipuolista, etelämpänä piennar on osin rehevöitynyt. Pientareen kasvillisuus muodostuu mm. rantatädykkeestä, metsäkurjenpolvesta, kullerosta,
pietaryrtistä, ahomatarasta ja kirjopillikkeestä. Läntisempi joensuuntaisista
pientareista on lajistoltaan yksipuolisempi, mutta leveähkö ojanpiennar. Ojan
varresta on raivattu pensaikkoa ja sen lajisto muodostuu korpikastikasta, rönsyleinikistä, metsäkortteesta ja mesiangervosta. Mökiltä lounaaseen lähtevän
leveähkön ojan pientareen lajistoon kuuluu korpikastikan ja suurruohojen lisäksi nurmitatar ja punanata.
Kosteassa, soistuneessa metsäsaarekkeessa kasvaa tiheä hieskoivuvaltainen
puusto. Koivun lisäksi saarekkeessa on paikoin täysikasvuista kuusta. Pensaista alueella kasvaa kiiltopajua, raitaa ja katajaa. Puuston ja pensaiden lomassa esiintyy pieniä avoimia laikkuja. Aluskasvillisuus muodostuu metsälajien lisäksi huopaohdakkeesta, rantatädykkeestä ja mesiangervosta.
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35a. Virkin vanha pelto ja ojanotko
Nurmiröllin ja nurmilauhan hallitsemalla niityllä kasvaa monipuolinen lajisto:
aitovirna, päivänkakkara, pulskaneilikka, sykeröpiippo, ketosilmäruoho, punaailakki, nurmikohokki ja kannusruoho. Reunoiltaan pelto on paikoin vesakoitunut. Pohjoispuolella sijaitseva ojanotko (35a) on syvä ja jyrkkäpenkereinen.
Puusto koostuu pääasiassa hieskoivusta, jonka joukossa on muutamia kuusia.
Koivujen lomassa kasvaa myös katajaa, kiiltopajua sekä koivun ja pihlajan
taimia. Aluskasvillisuudessa esiintyy kultapiiskua, metsätähteä, oravanmarjaa, korpikastikkaa ja mesimarjaa. Rehevän ojan suulla esiintyy lisäksi keltakurjenmiekkaa, punaviinimarjaa, kotkansiipeä ja laaksoarhoa.

Kuva 9. Virkin hoidettu pelto, vieressä umpeenkasvavaa aluetta.

38. Kuhankarin ojanotko
Pientareilla kasvaa mutkarunkoisia hieskoivuja. Valtalajina on korpikastikka,
mutta pientareilla kasvaa myös hyönteisille tärkeää lajistoa, kuten kurjenjalkaa, metsäkurjenpolvea, oravanmarjaa ja lillukkaa.
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40. Yli-Tapion vanha pelto
Rantapellon eteläosa on jätetty viljelyksen ulkopuolelle. Suojaisa pelto viettää
länsiosistaan joelle päin ja rinteessä esiintyy tuoreen niityn lajistoa, kuten kissankelloa, pulskaneilikkaa, kulleroa ja nurmitatarta. Pellon itäosa on tasaisempi ja valtalajina on rantatädyke. Lisäksi kosteammassa itäosassa kasvaa
mesiangervoa, metsäkurjenpolvea, pietaryrttiä ja keltaängelmää. Peltoa reunustaa hieskoivuvaltainen lehtipuusto ja itäreunassa kasvaa rehevä maitohorsmakasvusto.

Kuva 10. Ylitapion vanha pelto.

41. Mäkitapion pellon piennar
Aurinkoisella ja lämpimällä pientareella kasvaa runsaasti perhosille tärkeitä
mesikasveja: mesiangervo, hiirenvirna, rantatädyke, keltaängelmä, niittyleinikki, huopaohdake ja puna-apila. Lisäksi pientareella esiintyy paikoin runsaasti typensuosijalajeja, kuten maitohorsmaa, nokkosta ja koiranputkea.

Kuva 11. Mäkitapion niitty
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44. Tuoreet niityt, tulvaniitty ja sekakasvusto Oravaisensaaren pohjoispuolella
Tuore niitty ulottuu lähelle rantaa, missä se rajautuu suurruohotulvaniittyyn.
Niitty on avoin lukuun ottamatta pientä puu- ja pensasryhmää, jossa kasvaa
muutama nuori koivu, kataja ja tuomen taimi. Niittykasveista alueella esiintyy
mm. kissankelloa, pulskaneilikkaa ja ahosuolaheinää. Rannassa sijaitsee heinäniittyyn ja pihapiiriin rajautuva suurruohotulvaniitty, joka on lähes avoin.
Länsiosassa, rannan tuntumassa kasvaa hieman nuorta harmaaleppää ja
hieskoivua sekä tuomen taimia. Ylempänä törmällä kasvaa rivistö kookkaampia koivuja. Pensaskerrokseen kuuluu metsäruusu ja kataja. Niityn korkea
kasvillisuus koostuu mm. nurmilauhasta, korpikastikasta, ruokohelvestä, rantatädykkeestä, mesiangervosta ja huopaohdakkeesta. Seassa on myös juolavehnää ja maitohorsmaa.

Kuva 12. Oravaisensaari tulvan alla keväällä 2005.

Kuva 13. Kohteen 44 tuore niitty.
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45. Vanhat pellot Tapionkylän kylätien liittymässä
Lähes avoin vanha pelto Tapionkylän kylätien risteyksessä on maisemallisesti
tärkeällä paikalla (45a). Pellon reunamilla kasvaa koivua ja kiiltopajua sekä
haavan taimia. Muuten pellon kasvillisuus on tuoreen heinäniityn lajistoa. Kylvönurmella olevan pellon pohjoisosa on jätetty viljelyn ulkopuolelle (45b). Pellolle on leviämässä metsän reunasta hieskoivun taimia. Aluskasvillisuus muodostuu nurmilauhasta, timoteistä, ruokohelvestä, niitty- ja rönsyleinikistä, hiirenvirnasta ja niittynätkelmästä.
46. Pellon pientareet Tapionkylän kyläkeskuksessa
Sähkölinjan alla sijaitseva leveä piennar (46a) on rehevä. Valtalajeina ovat
mesiangervo, maitohorsma, koiranputki, rantatädyke, kullero ja huopaohdake. Pohjoisemmalla pientareista (46b) esiintyy metsäkurjenpolvea, niittyleinikkiä, kulleroa, peltokortetta, pikkulaukkua ja nurmitatarta.
47. Tapionkylän kyläkoulun viereinen puukujanne ja sekakasvusto
Kyläkoulun eteläpuolella olevan peltotien varrella on toislaitainen koivukujanne, jonka kasvillisuus on monipuolista. Koivujen juurella kasvaa kiiltopajua,
hernepensasta ja pihlajan, harmaalepän sekä tuomen taimia. Piennarkasvillisuudessa esiintyy runsaasti hyönteisille tärkeitä mesikasveja, kuten metsäkurjenpolvea, niittyleinikkiä, puna-apilaa ja siankärsämöä. Puukujanteen ja
koulun väliin jää lähes avoin sekakasvusto, jossa kasvaa mm. pietaryrtti, timotei, maitohorsma, koiranputki, huopaohdake ja hiirenvirna.
48. Tapionkylän koulun itäpuolinen vanha pelto
Alue on pääosin melko rehevä ja kasvillisuus käsittää monipuolista niittylajistoa: timotei, röllit, punanata siankärsämö, kullero, niittyleinikki, poimulehti,
nurmitatar, metsäkurjenpolvi ja päivänkakkara. Ympäröivää aluetta kuivemman länsireunan kasvillisuus muodostuu lähinnä metsälauhasta ja kultapiiskusta.

Kuva 14. Kohteet 46-48 ja 51.
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49. Ala-Tervon pihapiiri ja pellot
Tapionkylässä sijaitsevan vanhan peräpohjalaistalon pihapiiri, tulvaniitty ja
pellot sijaitsevat maisemallisesti merkittävällä paikalla. Pihatannerta ja joen
rantatörmää lukuun ottamatta avoimia alueita on viljelty pääasiassa ohrapeltoina 1960-luvun puoliväliin asti. 1980-luvulla pellot ovat olleet nurmiviljelyssä, jonka jälkeen peltoja on niitetty porojen rehuksi. Pihatantereella, päärakennuksen edustalla esiintyy tuoreen heinäniityn lajistoa, kuten nurmirölliä,
niittynurmikkaa, nurmilauhaa, siankärsämöä, kissankelloa, syysmaitiaista,
nurmitatarta ja piharatamoa. Päärakennuksen ja Ounasjoen välissä on joelle
viettävä suurruohotulvaniitty. Runsaana esiintyviä kasvilajeja ovat rantatädyke, kullero, metsäkurjenpolvi, mesiangervo, niittyleinikki ja kultapiisku. Niityllä esiintyy lisäksi pienruohoja, kuten pikkulaukkua, ketoneilikkaa, harakankelloa ja nurmitatarta.

Kuva 15. Alatervon pihaniittyä.

50. Tapionkylän itäpuolella kulkevalle päätielle näkyvät peltotien ja
peltojen pientareet ja metsäsaareke
Pientareet ovat lähes avoimia ja kasvillisuudessa on runsaasti mesikasveja,
kuten metsäkurjenpolvea, koiranputkea, mesiangervoa, niittynätkelmää, hiirenvirnaa, kulleroa, niittyleinikkiä ja ahomataraa. Lisäksi pientareilla kasvaa
paikoin metsäruusua ja vadelmaa. Pienen metsäsaarekkeen puusto koostuu
lehtipuista, pääosin hieskoivusta ja haavasta. Niiden joukossa kasvaa tuomen
ja pihlajan taimia sekä kiiltopajua. Metsäsaareke on melko varjoinen ja aluskasvillisuus harvaa. Lajistoon kuuluu suurruohoja, kuten metsäkurjenpolvea,
huopaohdaketta, karhunputkea, maitohorsmaa ja koiranputkea.
51. Pelto- ja tilustiet pientareineen Tapionkylän kyläkeskuksessa
Pientareilla kasvaa muutamina ryhminä koivua, tuomea, pihlajaa ja kiiltopajua. Kasvillisuutta hallitsee hyönteisille tärkeä mesikasvillisuus, kuten metsäkurjenpolvi, koiranputki, niittynätkelmä, hiirenvirna, kirjopillike ja maitohorsma.
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52. Tuore niitty ja latojen ympäristöt
Avoimella tuoreella niityllä kasvaa komea maisemamänty kesänavetan nurkalla, muutamia kiiltopajuja, koivun taimia ja yksittäisiä katajia. Niittylajeja on
runsaasti: metsäkurjenpolvi, niittyleinikki, kullero, rantatädyke, nurmilauha,
siankärsämö ja niittynätkelmä sekä paikoin aho-orvokki, pikkulaukku, nurmitatar ja nurmitädyke. Niityn tuntumassa, timoteipellon ympäröiminä, sijaitsee
viisi kunnostettua latoa ympäristöineen. Eteläisimpien kahden ladon ympärillä
kasvaa sekä metsä- että niittylajistoa, muutamia suurehkoja mäntyjä, koivua,
haapaa ja hieman pajuja. Toinen ladoista sijaitsee pienen kumpareen päällä.
Kumpareen edustalla kasvaa leveähkö kaistale niittylajistoa. Katajan, metsäruusun ja mustaviinimarjan ohella kasvistoon kuuluvat metsäkurjenpolvi,
huopaohdake, hiirenvirna, kultapiisku, nurmikohokki, mustikka, puolukka, kevätpiippo ja nurmitatar.
53. Tapionkylän kylätien ja valtatien välissä sijaitseva vanha pelto
Alueen viljely on lopetettu 1990-luvun alkupuolella. Kyläkuvan kannalta melko
keskeisellä paikalla sijaitsevalla pellolla kasvaa nykyisin niittylajistoa. Kasvillisuus on rehevää ja alueella esiintyvät lajit ovat pääasiassa suurruohoja. Vaikka kasvilajisto ei ole erityisen edustavaa, esiintyy niityllä runsaasti kukkivaa
mesikasvillisuutta, kuten koiranputkea, metsäkurjenpolvea, maitohorsmaa,
hiirenvirnaa ja niittynätkelmää. Niukemmin alueella kasvaa kulleroa, rantatädykettä, poimulehteä ja siankärsämöä. Kylätien ja pellon rajalla kasvaa kapeana, mutta tiiviinä rivistönä koivua ja kiiltopajua, jotka sulkevat näkymän
pellolle.
54. Tapionkylän laajalla peltoaukealla sijaitseva metsäsaareke
Peltojen keskellä on lehtipuuvaltainen, muuta ympäristöä korkeammalle kohoava juotti, jonka kasvillisuus on monimuotoista. Hieskoivun lisäksi alalla
kasvaa kiiltopajua, harmaaleppää, pihlajaa, tuomea ja katajaa. Kasvilajistoon
kuuluvat rantatädyke, kullero, niittyleinikki, metsäkurjenpolvi, keltaängelmä,
siankärsämö, mesimarja, kissankello ja tunturikurjenherne.
55. Tapionkylässä Norvajoen suulla sijaitseva vanha rantapelto
Meltaukseen johtavan maantien varrella, Norvajoen törmällä, sijaitseva pelto
on maisemallisesti tärkeällä paikalla. Pellon eteläosa on lähes avoin, vain Norvajoen rantatörmällä kasvaa paikoin nuorta hieskoivua, pajua ja katajaa. Pellon pohjoisosaan on sen sijaan levinnyt runsaasti koivua ja kiiltopajua. Aluskasvillisuus on monipuolinen ja muistuttaa tulvaniityn kasvilajistoa. Valtalajina
on rantatädyke, jonka lisäksi niityllä esiintyy kultapiiskua, niitty- ja rönsyleinikkiä, metsäkurjenpolvea, pulskaneilikkaa, kulleroa, rantanätkelmää ja
nurmitatarta. Rannassa kasvaa korpikastikkaa ja järvikortetta.
57. Vanha pelto Tapionkylän itäpuolella
Tuoreille heinäniityille tyypillistä lajistoa on runsaasti: nurmilauha, punanata,
niittynurmikka, timotei, niitty- ja rönsyleinikki, siankärsämö, puna-apila, kultapiisku ja kevätpiippo. Rajaukseen on otettu lisäksi mukaan edellistä kosteampi alue, joka rajautuu peltoon ja peltotiehen. Alueen lajistoon kuuluu
nurmilauhan ja niittyleinikin lisäksi huopaohdake, metsäkurjenpolvi, siankärsämö, niittysuolaheinä, rantatädyke, kullero ja mesiangervo.
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58. Tapionkylän itäosassa sijaitsevat peltotien pientareet ja metsäsaareke
Pientareilla kasvaa runsaasti hyönteisille tärkeitä mesikasveja: metsäkurjenpolvi, kullero, niittyleinikki, siankärsämö, ojakärsämö, mesiangervo ja punaapila. Pienen metsäsaarekkeen sekapuustoon kuuluu muutama suurehko
mänty, hieskoivua, haapaa ja kuusta. Pensaskerroksessa kasvaa katajaa, pihlajaa ja kuusen taimia sekä vadelmaa ja kiiltopajua. Aluskasvillisuus muodostuu puolukasta, kultapiiskusta, metsätähdestä, puna-ailakista ja metsäkurjenpolvesta.
59. Tapionkylän itäosassa, peltoaukealla sijaitseva sekakasvusto ja
ojanotko
Sekakasvusto on osin länteen viettävä avoin ja lämmin alue, jolla esiintyy
mosaiikkimaisesti heinien ja ruohojen muodostamia kasvillisuuslaikkuja ja
paljasta maata. Kasvilajistoon kuuluvat nurmilauha, nurmirölli, siankärsämö,
hiirenvirna, hevonhierakka, punaapila, ahosuolaheinä ja syysmaitiainen. Lisäksi alueella kasvaa muutamia kiiltopajuja. Aurinkoisilla ja lämpimillä pientareilla kasvaa koiranputkea, niittyleinikkiä, kulleroa, metsäkurjenpolvea, punaailakkia, siankärsämöä, maitohorsmaa ja voikukkaa.
60. Tapionkylän itäosassa pellon ojanotkot pientareineen
Kylvönurmea halkovat ojan pientareet ovat avoimet, lämpimät ja lähes tuulettomat. Pientareilla kasvaa runsaasti mesikasveja, kuten metsäkurjenpolvea,
niittyleinikkiä, puna-apilaa, kirjopillikettä ja maitohorsmaa.
61. Tapionkylässä peltoaukean itäreunaan rajautuva puuryhmä ja
vanhat pellot
Lähellä kylätietä on vanhojen peltojen ympäröimä puuryhmä, jossa kasvaa
kaksi komeaa ja iäkästä mäntyä, nuorehko kuusi ja muutamia nuorempia
mäntyjä. Puiden juurella on suurehkoja kiviä. Kuivalla kasvualustalla kasvillisuus on melko niukkaa; kivien ympärillä kasvaa pääasiassa puolukkaa, kultapiiskua ja siankärsämöä. Puuryhmän pohjoispuolella sijaitsee pieni vanha pelto, jolla kasvaa nykyisin tuoreen niityn lajistoa. Alueella esiintyy mm. siankärsämöä, röllejä, nurmilauhaa, valkoapilaa sekä niitty- ja rönsyleinikkiä.

Kuva 16. Puuryhmä ja vanhat pellot (kohde nro 61.)

FCG Planeko Oy

Rovaniemen kaupunki
Kaavaselostus
0150-D2660

24

9.9.2009

Vesiuomiin ja kosteikkoihin on luokiteltu Ounasjoen pientareilla sijaitsevat
peltoon tai tilakeskukseen rajautuvat kapeat reunavyöhykkeet. Näiden hoidolla on merkittävä vaikutus kylien maisemaan ja jokien virkistyskäyttöön. Kohteet ovat pääosin tulvaniittyjä, jotka ovat peltojen alapuolella paikoin rehevöityneet ja kasvaneet umpeen. Lisäksi mukaan on otettu muutama kosteikko.
Tulvaniityt ovat pohjoisten luonnontilaisten jokien varsilla tai suurten säännöstelemättömien jokien tulvakerrostumilla esiintyviä niittyjä, joita on usein
laajennettu tulvametsiä ja pajuviitoja raivaamalla. Kasvillisuus on vyöhykkeistä alkaen vesirajan korte- ja saraniityistä, jotka vaihettuvat kastikka- ja ruokohelpiniittyjen kautta ylempänä sijaitseviin suurruohoniittyihin ja niitä ravitsee tulvan kasaama liete. Tulvan ansiosta tulvaniityt eivät sammaloidu eikä
niille muodostu turvetta. Numerointi viittaa sivun 14 karttaotteisiin.
30a. Ounasjoen tulvaniityt
Ounasjoen pientareet muodostuvat pääosin tulvaniityistä (30a), joista edustavimmat sijaitsevat Ala-Tervossa, Oravaisensaaressa, Ylitapiossa ja HuhtaTapiossa. Niittyjen kasvillisuus muodostuu mesiangervosta, rantatädykkeestä,
kullerosta, metsäkurjenpolvesta, niittyleinikistä, nurmilauhasta ja keltaängelmästä.
Korkeimmilla
rantatörmillä
esiintyy
lisäksi
lampaannatasiankärsämöniittyjä. Näillä kasvaa nimikkolajien lisäksi puolukkaa, kanervaa,
kieloa, kultapiiskua, ahomataraa, kissankäpälää, kissankelloa, pohjansilmäruohoa, mesimarjaa, hiirenvirnaa ja aho-orvokkia. Huomionarvoisista lajeista
esiintyy nurmitatarta ja pulskaneilikkaa sekä harvakseltaan tunturikurjenhernettä, koiranvehnää ja lapinvehnää. Tulvaniittyjen yläpuoliset peltojen reunavyöhykkeet ovat pääasiassa lehtipuuvaltaisia ja ikärakenteeltaan vaihtelevia.
Monin paikoin koivun rinnalla on suosittu haapaa, joka muodostaakin näyttäviä kasvustoja pitkin jokivartta.

Kuva 17. Oravaisensaaren tulvaniittyä.
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30b. Ounasjoen hiekka-, hieta- ja kivikkorannat
Rannat ovat kasvillisuudeltaan aukkoisia ja kasvilajistoltaan erittäin monipuolisia. Kasvillisuutta hallitsee pääasiassa nurmirölli- ja siniheinäniityt. Niittylajeista avoimilla rannoilla esiintyy siankärsämö, pohjansilmäruoho, pietaryrtti,
kultapiisku, hiirenvirna, kissankello, aho-orvokki, ahomatara, rantatädyke,
pulskaneilikka, rantanätkelmä, rantakukka ja pikkutervakko. Oravaisensaaren
koillispuolelta havaittiin uhanalaista tataarikohokkia, joka on levinnyt Lappiin
Kuolan niemimaalta.

Kuva 18. Kivikkorantaa sillankupeesta.

30c. Maisemallisesti merkittävien peltojen reunavyöhykkeet
Peltojen reunavyöhykkeiden puusto muodostuu pääosin eri-ikäisistä koivurivistöistä, joiden lomassa kasvaa haapaa, raitaa, tuomea ja pihlajaa. Pensaskerros on monipuolinen. Rannan tulvaniittyvyöhykkeistä vesirajan sara- ja
kastikkaniityt ovat avoimia, mutta sen yläpuoliset mesiangervo-, rantatädykeja metsäkurjenpolviniityt ovat usein pensoittuneet. Myös ylempänä kuivissa
jokitörmissä kasvaa runsaasti niittylajeja: pikkutervakko, niittymaarianheinä,
ukonkeltano, siankärsämö, pulskaneilikka, tunturikurjenherne, rantanätkelmä
ja laaksoarho.

35b. Luonuasaaren itäpuolella, Ounasjoen rannassa sijaitseva Virkin
metsälaidun
Vanhan metsälaitumen kasvillisuutta on pidetty puoliavoimena niittämällä niittyaukkoja muutaman vuoden välein. Rantaan asti ulottuvalla metsälaitumella
on runsaasti huomionarvoista lajistoa: kullero, rantatädyke, pohjanängelmä,
kellosinilatva, siperiansinivalvatti ja pulskaneilikka.
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36. Luonuajoki pientareineen
Jokisuulla kasvillisuudessa yleistyy suurruohoniityn lajisto, kuten mesiangervo, metsäkurjenpolvi ja pietaryrtti. Huomionarvoisista lajeista jokisuun koivikossa kasvaa pulskaneilikkaa, rantatädykettä, tunturikurjenhernettä ja kulleroa sekä niukasti laaksoarhoa.

Kuva 19. Luonuajoki

39. Kojunsaaren itäpuolella ojanotko pientareineen
Pienen pellon reunassa sijaitsevan ojan pientareet ovat leveät ja lähes avoimet. Pientareilla kasvaa runsaasti mesikasveja: metsäkurjenpolvi, huopaohdake, rantatädyke, niittyleinikki, puna-apila, hiirenvirna, niittynätkelmä ja kissankello. Muutamin paikoin pientareilla kasvaa kiiltopajuja, hieskoivun ja haavan taimia sekä vadelmaa.
43. Oravaisenojan puronotko pientareineen
Puronotkon puustoon kuuluu hieskoivun ohella kuusi, pihlaja, kiiltopaju ja kataja. Monimuotoisuutta lisäävät muutamat lahopuut kääpineen. Kostean puronvarren aluskasvillisuus koostuu korpikastikasta, mesiangervosta, huopaohdakkeesta, keltaängelmästä, lillukasta, mesimarjasta ja korpiorvokista. Puronotkon kuivalla törmällä kasvaa varpuja ja pienruohoja, kuten puolukkaa,
kanervaa, kultapiiskua, aho-orvokkia ja siankärsämöä.
56. Norvajoki pientareineen
Joen pientareet ovat peltojen kohdalta lähes avoimia, muutoin piennar rajoittuu tulvapensaikkoihin ja -metsiin. Jokirannan kasvillisuus on vyöhykkeistä.
Alimpana kasvavien viiltosara- ja korpikastikkaniittyjen yläpuolella on näyttävästi kukkivia suurruohotulvaniittyjä. Rantametsien kasvillisuus on pääosin
monipuolista. Puusto muodostuu koivusta, halavasta, raidasta, kiiltopajusta ja
harmaalepästä. Aluskasvillisuus on rehevää ja lajisto tulvametsälle tyypillistä:
korpikastikkaa, mesiangervoa, lehtovirmajuurta, rantatädykettä, kulleroa, hiirenvirnaa ja ojakärsämöä.
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3.6

Luonnonsuojelu

3.6.1

Suojelualueet ja muut valtakunnallisesti arvokkaat kohteet
Suojelualueita ovat perustetut suojelualueet, luonnonmuistomerkit, sekä valtakunnallisten suojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston alueet. Muihin valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat seutukaavan suojelualuevaraukset, arvokkaat kallioalueet, pienvedet, perinnemaisemat sekä kulttuurimaisemat.

3.6.1.1

Natura-alue, Ounasjoki
Ounasjoki valittiin Natura -kohteeksi (FI 130 1318) Euroopan unionin ministerineuvoston päätöksellä 27.10.1997.
Ounasjoen Natura-alue on esitelty tarkemmin Natura-tarveharkinnassa (selostuksen kappale 3.7 Natura-tarveharkinta).

3.6.1.2

Perinnemaisema, Huhta-Tapion tulvaniityt
Tapionkylässä, Luonuansaaren pohjoispuolella sijaitsevat Ounasjoen pienet
saaret sekä kapea kaistale Ounasjoen länsirantaa ovat pensoittumassa olevaa
tulvaniittyä. Vielä 1960-luvulla saarissa on niitetty heinää viikatteella ja lampaat ovat laiduntaneet niillä ainakin vuonna 1963. Viime vuosina alueella on
ollut satunnaista niittoa, lampaiden laidunnusta sekä pensaikon raivausta.
Ounasjokivarressa sijaitsevat tulvaniityt (14,4 ha) ovat suursaratulvaniittyä,
kosteaa heinätulvaniittyä sekä mesiangervon luonnehtimaa tuoretta suurruohotulvaniittyä. Pääasiassa rannan tuntumaan sijoittuva pensaikko ja taimikko muodostuvat hieskoivusta ja pajuista. Huomionarvoisista lajeista saarilla esiintyy pohjanängelmää, rantatädykettä, tunturikurjenhernettä, pulskaneilikkaa, ketosilmäruohoa, siperiansinivalvattia, sykeröpiippoa, nurmitatarta,
kulleroa ja kalvaspajua.
Huhta-Tapion tulvaniityt ovat yksi Lapin perinnemaisemakohteista. Arvoluokaltaan kohde on paikallisesti arvokas (P+).
(Lähde: Kalpio, Satu & Bergman, Tarja. Lapin perinnemaisemat. Rovaniemi 1999.)

3.6.1.3

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema, Ounasjoen kulttuurimaisema
Maisema-alue käsittää joen alajuoksun Sinetästä Molkokönkäälle. Maisemaa
hallitsee avara jokilaakso, jonka taustalla siintävät vaarat. Tapionkylästä etelään laakso pusertuu jyrkästi kohoavien vaarojen väliin.
Ounasjoki muodostaa jokivarren törmällä sijaitsevine asutuksineen ja kapeina
vyöhykkeinä olevine viljelyksineen vaikuttavan maisemakokonaisuuden. Rakennuskannaltaan maisema on säilynyt ehkä parhaiten välillä Jääskö-MeltausPatokoski.
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3.6.2

Muut suojelukohteet
Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla
sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Alueen arvoa nostaa alueen
toimiminen eläimistön lisääntymis- tai ravinnonhankinta-alueena. Mitä harvinaisemmista ja uhanalaisemmista lajeista on kyse, sitä arvokkaampi alue on.

3.6.2.1

Luonnonsuojelulain ja metsälain suojeltavat luontotyypit
Luonnonsuojelulaki (20.12.1996/1096) määrittelee yhdeksän suojeltavaa
luontotyyppiä, joiden ominaispiirteet on kuvattu luonnonsuojeluasetuksessa
(14.2.1997/160). Näihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteet vaarantuvat.
Lain tavoitteena on niiden luonnonarvojen säilyttäminen myös talouskäytössä
olevilla alueilla. Nämä kohteet ovat yleensä hyvin pienialaisia. Luontotyypin
suojelu tulee voimaan, kun alueellinen ympäristökeskus on päätöksellään
määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat (LsL 30§).
Luonnonsuojelulain suojeltavat luontotyypit (LsL 29§):
1. luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat
metsiköt
2. pähkinäpensaslehdot
3. tervaleppäkorvet
4. luonnontilaiset hiekkarannat
5. merenrantaniityt
6. puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit
7. katajakedot, lehdesniityt
8. avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät
Metsälaissa (12.12.1996/1093) on säädetty velvoite säilyttää metsien hoidossa ja käytössä metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt (MeL 10§). Nämä elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia. Niitä ei saa
hävittää metsänkäytöllä ja niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee
tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Metsäasetuksessa
(20.12.1996/1200) on kuvattu erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet tarkemmin. Lain noudattamista valvoo Metsäkeskus.

FCG Planeko Oy

Rovaniemen kaupunki
Kaavaselostus
0150-D2660

29

9.9.2009

Metsälain (MeL 10 §) erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat:
1. lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen
sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt
2. ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot
3. rehevät lehtolaikut
4. pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
5. rotkot ja kurut
6. jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
7. karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot,
kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat
Alueella ei sijaitse luonnonsuojelulain (§ 29), luonnonsuojeluasetuksen (§ 10)
nojalla suojeltavia luontotyyppejä, metsälain (§ 10) erityisen arvokkaita
elinympäristöjä.
3.6.2.2

Muita huomioitavia arvokkaita luontokohteita ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geologisesti arvokkaat muodostumat
Arvokkaat vesialueet
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymät
Muiden uhanalaisten lajien esiintymät
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien esiintymät
Vesilain 1 luvun 15a ja 17 §:ssä mainitut luontotyypit
Vesilain 15 a §:ssä (20.12.1996/1105) todetaan, että enintään kymmenen hehtaarin suuruinen flada tai kluuvijärvi on säilytettävä luonnontilaisena. Luonnontilaiset lähteet on suojeltu koko maassa vesilain 17 §:n nojalla.
7. Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet, kuten vanhat metsät
Luo-merkinnällä on kaavassa osoitettu seuraavat kohteet (numerointi viittaa
kaavakartan numerointiin):
1.
2.
3.
4.

Norvajoki
Oravaisensaari
Luonuajoki
Vasikkasaaren lehto

Kuva 20. Tulviva Norvajoki.
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3.6.2.3

Tapionkylän uhanalaiset kasvilajit
Uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmän esitykseen (Rassi ym. 2001), joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR),
erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit.
Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. Lajien alueellinen
uhanalaisuus on uuden uhanalaisuusluokituksen mukainen (alueellinen uhanalaistarkastelu 1999), jossa aluejakona käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen. Lajit jaetaan kahteen luokkaan, alueellisesti hävinneet
(RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT).
Kesällä 2009 selvitettiin maastokäynnillä mahdollisten uhanalaisten putkilokasvien esiintyminen. Uusia esiintymiä ei löydetty. Ohessa olevat uhanalaistiedot tarkistettiin Suomen ympäristökeskuksen tiedostoista. Kuvat ovat esimerkkikuvia, ei alueella mahdollisesti esiintyviä yksilöitä.
Vaarantuneet lajit, VU
Botrychium boreale – pohjannoidanlukko
Monivuotinen kasvi, joka kasvaa 20 cm korkeaksi. Tunnetaan lehdistä, jotka
kasvavat lähes varrettomina kiinni kasvin varressa ja erikoisista kukinnoista.
Kasvi on harvinainen, pohjoinen laji ja kasvaa kuivassa, kalkkipitoisessa
maassa.
Moehringia lateriflora – laaksoarho
20 cm korkea, kukkii heinä-elokuussa valkoisin kukin. Laaksoarho on pohjoisen kasvi, esiintyy kosteissa ruohikoissa ja aukeilla paikoilla metsissä.
Alueellisesti uhanalaiset lajit, RT
Carex digitata – sormisara
Melko matalakasvuinen sara, mikä kasvattaa pieniä mättäitä. Korret voivat
kasvaa 30 cm pitkiksi. Sormisara on yleinen etelässä, mutta pohjoisessa harvinaistuu. Se kasvaa kuivissa lehti- ja havumetsissä.
Elymus mutabilis – lapinvehnä
Monivuotinen ruoho, mikä voi kasvaa metrin pituiseksi. Lehdet ovat sentin levyisiä, melko notkeita, kukkii heinä-elokuussa. Kasvi on harvinainen ja esiintyy pohjoisessa. Se kasvaa tunturin rinteillä, joenrannoilla ja pensaikoissa.

Kuva 21. Vas. pohjannoidanlukko, laaksoarho, sormisara, lapinvehnä.
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3.7

Natura-tarveharkinta
Natura –arvioinnin lähtökohtana on Natura 2000 –alueiden suojelun turvaamiseksi säädetyt luonnonsuojelulain 65-66 pykälät. Ensimmäinen mainittu säännös koskee arviointivelvollisuutta. Natura -alueen ulkopuolella toteutettavan
hankkeen arviointivelvollisuus syntyy, jos sillä todennäköisesti on alueelle
ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Toinen mainittu säännös koskee
heikentämiskieltoa.
Natura –arviointiin liittyy kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan
ylittyykö merkittävän haitan kynnys vai ei (tarvearviointi). Mikäli kynnys ylittyy laaditaan varsinainen luonnonsuojelulain mukainen Natura –arviointi, josta alueellinen ympäristökeskus antaa lausunnon.
Arvioinnissa tarkastellaan Rovaniemen kaupungin Tapionkylän osayleiskaavan
toteuttamisen vaikutuksia Ounasjoen Natura –alueen luontoarvoihin.
Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty milloin luonnonarvot heikentyvät
tai milloin ne merkittävästi heikentyvät. Euroopan komission (2000) julkaisemassa ohjeessa ”Natura 2000 -alueiden suojelu ja käyttö luontodirektiivin
92/43/ETY 6 artiklan säännökset” todetaan, että vaikutusten merkittävyys on
kuitenkin määritettävä suhteessa suunnitelman tai hankkeen kohteena olevan
suojeltavan alueen erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin ottaen erityisesti
huomioon alueen suojelutavoitteet. Esimerkiksi sadan neliömetrin menetys
luontotyypin alueesta voi olla merkittävä, jos kysymyksessä on harvinaisen
orkidean pienialainen kasvupaikka, kun taas laajan harjukankaan kannalta
vastaava menetys voi olla merkityksetön.
Tässä arvioinnissa katsotaan, että luontoarvojen heikentyminen on merkittävää jos
 suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei hankkeen toteutuksen jälkeen ole suotuisa.
 olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta niin,
ettei suojeltavien lajien tai elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen
alueella ole pitkällä aikavälillä mahdollista.
 hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta.
 luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen johdosta.
 ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan.
Lisäksi haitan merkittävyyteen vaikuttaa myös se seikka, että säilyykö Natura
–alueen ekologinen rakenne ja toiminnot elinkelpoisena.
Natura –arviossa keskitytään niihin luonnonarvoihin, joiden perusteella Natura
–alue on valittu Suomen Natura 2000 –suojeluverkostoon. Muihin lajeihin tai
niiden elinympäristöihin kohdistuvilla merkittävilläkään haitallisilla vaikutuksilla tarkastelussa ei ole merkitystä.
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3.7.1

Natura-alueiden luontoarvot

3.7.1.1

Ounasjoen vesistöalue
Ounasjoen Natura –alue (FI 130 1318) sijoittuu Enontekiön, Kittilän ja Rovaniemen alueille. Natura-alueen pinta-ala on 4 730 ha ja se on otettu Natura –
verkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI).
Alue muodostuu Ounasjoesta (vesialue) Ounasjärven Luusuan alapuolella sekä Ounasjoen suiston tulvasaarista. Ounasjoen pituus välillä Ounasjärven
Luusua-Kemijoki on noin 300 km, ja joen keskileveys noin 150 m (vaihtelu
60-300 m). Ensimmäisen 100 km matkalla joki on melko koskinen ja vuolas
ja pudotusta on 115 m. Sirkan ja Alakylän välillä on noin 60 km pituinen suvantojakso, jolloin joki virtaa laajojen suoalueiden läpi. Alakylän kohdalta alkaa jälleen koski- ja nivajakso, jota jatkuu lähes 100 km. Viimeiset 30 km joki
virtaa preglasiaalisessa laaksossa rauhallisena suvantona.
Ounasjoki on suurin kokonaan maamme rajojen sisällä virtaavista rakentamattomista joista. Ounasjokivarsi on maisemaltaan vaihteleva, ja Könkään ja
Kaukosen kylät sekä Ounasjokivarsi Molkokönkään ja Sinetän välillä on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaiksi maisemakokonaisuuksiksi. Ounasjoen varrella
on edustavia tulvaniittyjä ja tulvametsiä, joista Ounasjoen suiston saaret
muodostavat laajimman tulvaniittyalueen. Ounasjokisuisto on myös linnustollisesti arvokas alue.
Ounasjoki on yläosaltaan luonnontilainen ja Kittilän ja Rovaniemen välillä lievästi kuormitettu. Joen yläosassa vesi on lievästi humuspitoista ja niukkaravinteista. Joen alajuoksulla veden humus- ja ravinnepitoisuudet hieman kasvavat, mutta ravinnepitoisuudet ovat edelleen karulle vedelle ominaisia. Ounasjoessa on hyvä luontainen harjuskanta, mutta taimenkannat ovat melko
heikot joen yläosaa lukuun ottamatta. Ounasjoessa on luontainen siikakanta,
mutta siihen on istutettu myös vaellus-, pohja- ja planktonsiikaa.
Ounasjoen suistossa sijaitsevat laajat tulvaniittysaaret ovat suuremmat kuin
missään muualla Ounasjokivarressa. Runsaimpana esiintyviä niittytyyppejä
ovat suursara- ja heinätulvaniityt sekä tuoreet suurruohotulvaniityt. Isommissa saarissa on myös pajupensaikkoa ja Koivusaaressa koivuvaltaista tulvametsää.
Alueeseen sisältyy Ounasjoen vesialue sekä Ounasjoen suiston saaret. Ounasjoki on suojeltu voimalaitosrakentamiselta lailla (laki Ounasjoen erityissuojelusta 703/83).
Suojelu kohdistuu luontodirektiivin luontotyyppeihin (suluissa pinta-alaosuus):
 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (95 %)
 Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (4%)
 *Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (1%).
* priorisoitu luontotyyppi
Natura-asiakirjojen mukaan alueella tavataan luontodirektiivin liitteen II laji:
laaksoarho sekä seuraavat lintudirektiivin liitteen I linnut: kurki, lapintiira,
laulujoutsen, liro, sinirinta, suokukko ja vesipääsky. Lisäksi alueella tavataan
seuraavat lintudirektiivin liitteen I säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut: metsähanhi, jouhisorsa, mustalintu, pilkkasiipi, lapinsirri, mustaviklo, punajalkaviklo, pikkulokki.
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Muuta alueella havaittua lajistoa ovat: haapana, heinätavi, jouhisorsa, lapasorsa, sinisorsa, tavi, telkkä, tukkasotka, harjus, järvitaimen, pohjasiika,
vaellussiika, jokipaju, tulvasammal, viitasammal.
Ounasjoki valittiin Natura –kohteeksi Euroopan unionin ministerineuvoston
päätöksellä 27.10.1997.
3.7.2

Suunnitelman vaikutukset Ounasjoen Natura-alueen luonnonarvoihin

3.7.2.1

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit
Maankäyttöratkaisut vaikuttavat luontotyyppeihin ja lajistoon sekä välittömästi ja välillisesti. Välittömiin vaikutuksiin kuuluvat rakennustoiminnasta johtuva
elinympäristöjen heikentyminen ja häviäminen. Välillisiin vaikutuksiin kuuluvat mm. liikenteestä ja muusta liikkumisesta aiheutuva häiriö. Välilliset vaikutukset ulottuvat laajemmalle alueelle kuin rakennettaville alueille. Välillisiä
vaikutuksia on vaikea arvioida ja niiden vaikutus tulee helposti aliarvioiduksi.
Rakentaminen vähentää luonnontilaista kasvillisuutta ja tällä on vaikutusta
valumavesien luonteeseen, koska päällystetyn pinta-alan kasvu lisää sade- ja
sulamisvesien pintavaluntaa ja ainehuuhtoumia. Rakennetuilta alueilta syntyvien hulevesien määrä kasvaa, mutta niille ei todennäköisesti ole merkittävää
vaikutusta alueen vesistöjen kokonaisluonteeseen ja vedenlaatuun, koska
suurin osa kaava-alueesta jää luonnontilaan.
Metsästä tuleva vesi on melko puhdasta ja niukkaravinteista. Hakkuiden jälkeen sekä ravinteita että happamoittavia humusaineita kulkeutuu vesistöihin
runsaammin. Kaavassa pyritään suojelemaan ranta-alueet rakentamiselta ja
metsänkäsittelyltä osoittamalla ne MY-alueiksi. Pelloilta karkaa vesistöihin ravinteita, jotka rehevöittävät vesistöjä. Uusia maatalousalueita ei ole osoitettu
kaavaan eikä alueella ole kotieläintalouden suuryksikön alueita.
Tapionkylässä on suunnitteilla vesihuoltoverkoston laajentaminen kyläalueelta
pohjoiseen. Ounasjoen itäpuoli on vielä ilman vesihuoltoverkostoa. Yleiskaavamääräyksen mukaan viemärin toiminta-alueella on liityttävä viemäriin.
Haja-asutuksesta tulee vielä toistaiseksi myös käsittelemättömiä jätevesiä.
Hajakuormitus ilmenee koko vesistön tasaisena rehevöitymisenä. Yleiskaavamääräyksen mukaan yleisen viemärin puuttuessa, jätevedet on käsiteltävä
valtioneuvoston asetuksen (542/2003) talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen ulkopuolisilla alueilla, mukaisesti. Maahan imeyttämiskenttä on rakennettava vähintään 30 metrin etäisyydelle rannasta. Pesuvedet on imeytettävä
vähintään 20 metrin etäisyydelle rannasta. Talousvesikäsittely vähentää kuormitusta.
Tapionkylän osayleiskaavan toteuttaminen ei juuri muuta Ounasjoen valumaalueen luonnetta eikä lisää olennaisesti kuormitusta.

3.7.2.2

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
Laki Ounasjoen erityissuojelusta säädettiin v. 1983. Lupaa voimalaitoksen rakentamiseen Ounasjoessa tai siihen laskevissa sivujoissa ei voi myöntää. Ounasjoki on säilynyt varsin luonnontilaisena. Uitonperkaukset ovat kuitenkin aiheuttaneet monenlaisia haitallisia muutoksia jokiympäristössä. Suurimmat
kärsijät ovat olleet virtakutuiset kalat, joiden poikastuotantoalueet ovat pienentyneet huomattavasti.
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Kaavan toteuttamisesta ei aiheudu suoraan välittömiä vaikutuksia Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit –luontotyypin luontoarvoille, vaan vaikutukset
ovat välillisiä. Keskeisimmät ympäristövaikutukset voivat muodostua vesistöön kohdistuvan jätevesikuormituksen lisääntyessä ja luonnontilaisen rantavyöhykkeen pirstoutumisessa rakentamisen tai rannan käytön takia.
Pääasiassa ranta-alue on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), jolla saa rakentaa vain maaja metsätalouden vuoksi tarpeellisia rakennuksia.
3.7.2.3

Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt
Tulvaniityt ovat jokivarsien luontaisia niittyjä, joita on usein laajennettu tulvametsiä ja pajuviitoja raivaamalla. Kasvillisuus on vyöhykkeistä ja sitä ravitsee tulvan kasaama liete. Tulvan ansiosta tulvaniityt eivät sammaloidu eikä
niille muodostu turvetta.
Lapin perinnemaisemat –kirjassa on huomioitu yksi tulvaniittykohde Tapionkylän osayleiskaava-alueelta. Huhta-Tapion tulvaniityt on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Kohde on osoitettu kaavaan MY-alueena.

3.7.2.4

*Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Suomessa varsinaisia määritelmän mukaisia metsiä lienee vain pienialaisesti
jokien tulvamailla. Boreaalisella vyöhykkeellä kyseisen luontotyypin voidaan
käsittää tarkoittavan kaikkia vuosittaisen säännöllisen tulvan alaisia puustoltaan luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia metsiä. Tyypillisiä tulvametsiä
ovat savimaiden jokien varsien tulvanalaiset harmaa- ja tervaleppä- sekä pajumetsät. Tulvan mukanaan tuoma liete peittää maanpinnan keväisin ja ehkäisee pysyvämmän sammal- ja varpukasvillisuuden muodostumisen. Tarkemmat selvitykset levinneisyydestä ja runsaudesta Suomessa puuttuvat.
Etelä-Suomessa puustossa yleisesti tervaleppää joka pohjoisempana puuttuu.
Kaava-alueella ko. tulvametsää todennäköisesti esiintyy hyvin pienialaisesti
Luonuasaaressa. Saaressa on muutama oleva lomarakennus, uutta rakentamista emme ole sinne osoittaneet. Saari on suurelta osin osoitettu MYalueeksi.

3.7.2.5

Natura -tietolomakkeessa mainitut luontodirektiivin liitteen II lajit
Laaksoarho (Moehringia lateriflora) on 20 cm korkea, heinä-elokuussa valkoisin kukin kukkiva pohjoisen kasvi. Sitä esiintyy kosteissa ruohikoissa ja aukeilla paikoilla metsissä.
Välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia kaavasta ei muodostu. Laaksoarhoa on
löydetty osayleiskaava-alueelta kahdesta esiintymäpaikasta. Kumpaankaan ei
ole esitetty uutta rakentamista. Lajin keräämis- ja tallaamisuhka ei lisäänny.
Laaksoarhon kasvupaikat säilyvät ja kasvupaikkojen ominaispiirteet eivät
muutu.

3.7.2.6

Natura -tietolomakkeessa mainitut lintudirektiivin liitteen I lajit
Lintudirektiivin lintuihin ei osayleiskaavalla ole suoria vaikutusta, koska näiden
lajien elinympäristöt eivät muutu Natura-alueella. Osayleiskaavan toteutuminen ei muuta eikä heikennä lintudirektiivin lajien pesimäympäristöjä.
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3.7.3

Natura-tarveharkinnan yhteenveto
Kaavan toteuttamisesta ei aiheudu suoraan välittömiä vaikutuksia Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit –luontotyypin luontoarvoille, vaan vaikutukset
ovat välillisiä. Keskeisimmät ympäristövaikutukset voivat muodostua vesistöön kohdistuvan jätevesikuormituksen lisääntyessä ja luonnontilaisen rantavyöhykkeen pirstoutumisessa rakentamisen tai rannan käytön takia.
Pääasiassa ranta-alue on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), jolla saa rakentaa vain maaja metsätalouden vuoksi tarpeellisia rakennuksia.
Olemassa olevan aineiston perusteella voidaan todeta, että Tapionkylän
osayleiskaavasuunnitelman toteuttaminen ei merkittävästi heikennä Ounasjoen Natura –alueen luontotyyppien luonnontilaa, eikä vähennä luontotyyppien
levinneisyysaluetta sekä luontodirektiivin liitteen II sekä että lintudirektiivin
liitteen I lajien tärkeitä elinympäristöjä. Kaavasta ei myöskään seuraa merkittävää haittaa luontodirektiivin liitteen II sekä lintudirektiivin liitteen I lajeille.
Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että yleiskaavan muutos ei aiheuta
luonnonsuojelulain 66§:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suomen ehdotukseen Natura
2000 –suojelualueverkostoksi eikä jatkossa luonnonsuojelulain (65-66§) mukaista Natura-arviointia ei ole tarpeen laatia.
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3.8

Eläimistö
Tapion Erämiehet ry on Tapionkylässä toimiva metsästys- ja kalastusseura.
Seura on perustettu vuonna 1961 ja toiminta käynnistyi kalastuspainotteisena. Seuran tukikohtana toimii Luonuanpirtti, vuonna 1983 valmistunut hirsirakenteinen toimitalo. Vuosien saatossa toiminta on laajentunut huomattavasti ja muuttunut metsästyspainotteiseksi. Metsästystoiminta sisältää hirvi-,
pienriista- ja pienpetopyyntiä, yksityisiä maa-alueita on vuokralla n. 11 000
ha. Seuralla on oma hirvirata, teurastamo ja pakastehuone asianmukaisine
varusteineen. Ampumaradalla järjestetään omien harjoitusten lisäksi Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistyksen hirvikoeammuntoja. Rata on myös
seuran ulkopuolisten vuokrattavissa.
(lähde: Tapion Erämiesten nettisivut: www.tem.fi)

Kuva 22. Luonuanpirtti.

Ounasjoki on merkittävä kotitarvekalastusalue. Alueella kalastetaan pääasiassa onkimalla, pilkkimällä ja yhä enenevässä määrin vapapyydyksillä. Ounasjoen kalastusalue aloitti toimintansa 1985. Kalastusalueeseen kuuluvat Ounasjoen pääuoma ja siihen laskevat joet Sinetästä Kittilän kunnan ja Enontekiön kunnan rajaan asti. Ounasjoessa on hyvä luontainen harjuskanta. Joella
on myös luontainen siikakanta, siihen on istutettu lisäksi vaellus-, pohja- ja
planktonsiikaa.
Linnustolle arvokkaita kohteita ovat lehtomaiset puronvarsimetsät ja peltojen
reunametsät, monipuoliset tulvametsät niittyaukkoineen, kosteikot, matalat
ravinteiset lahdet sekä Ounasjoen silttihiekkaiset eroosiotörmät. Viimeksi mainitut ovat merkittäviä harvinaistuneelle törmäpääskylle, jonka kolonioita
esiintyi kesällä 2007 Tapionkylästä mm. Luonuasaaressa ja Kojunsaaressa.
(Lähde: Kokko, Marjut & Savolainen, Sari. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Ounasjoki, Rovaniemi. Rovaniemi 2008)

Alueella tai sen tuntumassa ei sijaitse Suomen kansainvälisesti/kansallisesti
tärkeitä lintualueita. (Lähde: IBA/FINIBA-alueet; BirdLife Suomi ry 2005)
Natura-asiakirjojen mukaan Ounasjoen alueella tavataan mm. kurki, lapintiira, laulujoutsen, liro, sinirinta, suokukko ja vesipääsky. Lisäksi alueella tavataan seuraavat muuttolinnut: metsähanhi, jouhisorsa, mustalintu, pilkkasiipi,
lapinsirri, mustaviklo, punajalkaviklo ja pikkulokki. Muuta alueella havaittua
lajistoa ovat haapana, heinätavi, jouhisorsa, lapasorsa, sinisorsa, tavi, telkkä
ja tukkasotka.
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3.9

Kulttuuriympäristö
Ounasjokivarsi Tapionkylästä Sinetän alapuolelle on arvioitu arvokkaaksi
kulttuuriympäristöksi. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan kulttuurihistoriallisesti arvokasta kokonaisuutta, joka koostuu rakennetusta ympäristöstä, perinnemaisemasta ja kiinteistä muinaisjäännöksistä. Kulttuuriympäristö käsittää kaiken inhimillisen toiminnan vaikutukset suhteessa luonnonympäristöön.

Tapionkylä

Kuva 23. Rovaniemen arvokkaat kulttuuriympäristöt.
(Lähde: Rovaniemen maakuntakaava, Lapin Liitto)
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Mäkitalon pihapiiri
Asutus Rovaniemen pitäjässä keskittyi isojen jokien, Kemijoen ja Ounasjoen
varteen. Sivuvesistöt olivat vain isojen jokien varsilla asuvien kalavesiä. Koska teitä ei ollut, vesitse liikkuminen oli kesäisin helpoin tapa liikkua, ja isot joet taas olivat luotettavampia kulkuväyliä. Isojen jokien lohikanta vaikutti
myös asutuksen keskittymiseen; sivuvesistössä pyydettiin lähinnä haukia.
Ounasjoella on ollut keskeinen merkitys asutuksen muodostumisessa Tapionkylän alueelle.
Tapionkylä on elävä kylä, jonka rakennuskanta on varsin kirjavaa. Alueella on
n. 120 asuinrakennusta ja n. 80 loma-asuntoa. Toiminnassa olevia maatilojen
talouskeskuksia on muutama. Ounasjokivarren perinteinen rakennuskanta tuhoutui suurelta osin Lapin sodan aikana. Sotien jälkeiseltä ajalta peräisin oleva rakennuskanta sopii kuitenkin hyvin maisemaan. Tapionkylässäkin on arvokasta rakennuskantaa. Kylän vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun lopulta. Perinteiset, ennen 1960-lukua rakennetut pihapiirit ovat neliön tai suorakaiteen muotoisia, kolmelta tai neljältä sivulta rajattuja, nurkistaan avoimia
kokonaisuuksia. Peräpohjalainen tai jälleenrakennuskauden 1½-kerroksinen
asuinrakennus sijaitsee joko pääty tai julkisivu vesistöön päin. Navettarakennus on päärakennusta vastapäätä tai sen kanssa kulmittain. Pihapiiriä täydentävät varastorakennukset. Hieman erillään pihapiiristä sijaitsevat aitat, saunat
ja ladot.
Alueen vanhoille päärakennuksille on ominaista korkea, puolitoistakerroksinen
kuisti ja kuusiruutuiset ikkunat. 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.

Vitikan talo
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Uudempia 1960-1980 –luvuilla rakennettuja omakotitaloja on kylän keskellä
Rovaniemi-Meltaus ja Saarenkylä-Kittilä –teiden varrella ja mökkejä Ounasjoen rannoilla. Rakennusten mittasuhteet ja määrä sekä pihan jäsentely poikkeavat perinteisestä pihapiiristä. Näissä näkyvät kullekin ajalle ominaiset rakentamistyylit ja –materiaalit sekä tyyppitalojen mallit.

Kuva 24. Tapionkylän uudehkoa rakennuskantaa.

3.9.1

Arvokkaat rakennukset/rakennuskokonaisuudet
(Lähde: Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi –hanke, Lapin ympäristökeskus sekä Lapin
Läänin Rakennusperinne Ry. – Lapin rakennusperintö, Oulu 1984)

1. Kansakoulu
Rakennus on aiemmin toiminut kouluna. Koulu on lakkautettu keväällä 2006.
Rakennus on hirsirunkoinen, lautavuorattu, kaksikerroksinen hyväkuntoinen
rakennus. Vuosina 1910 – 1913 rakennettu koulu on perustettu kolmantena
kansakouluna Rovaniemen maalaiskunnassa. Vanha koulurakennus on palanut sotien jälkeen. Uusi on valmistunut 1947. Yläkerrassa on ollut asuntola
70-luvulle asti, nykyisin yläkerta ei ole käytössä. Pihapiirissä on jääkiekkokaukalo, päiväkotina toimiva rakennus sekä piharakennus, jossa toimii lämpökeskus ja asuntoja.
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2. Alatervo
Arvokas miljöökokonaisuus Ounasjoen rannassa. Pihapiiriin kuuluu hirsirakenteinen, lautakuistilla varustettu päärakennus, jonka joen puoleisessa päätyräystäässä on merkintä 1/6 M 1857. Rakennuksen joen puoleinen osa on vanhin; ns. ”mäkipään” on myöhemmin rakentanut Kalle Alatervo. Pirttiosa ”mäkipäästä” on annettu myötäjäisinä Kuoksaan. Pihapiiriin kuuluu lisäksi navetta, heti sen edessä pikkutalli, puovi/vanha talli, savusauna, joka on nykyaikaistettu jatkuvalämmitteiseksi saunaksi, venehuone ylisineen, liiteri/elohuone, maakellari ja riihi. Rakennus on toiminut kouluna 1946 – 47, vakituisena asuntona vuoteen 1963 asti, nykyisin rakennukset ovat kesäkäytössä.

3. Lapinmaan vanha myymälä
Rakennus on rakennettu 1936 ja se on alun perin suunniteltu kaupaksi. Kaupalla on ollut kaksi kuorma-autoa, yksi sekavaunu, kahdeksan lehmää, neljä
hevosta ja traktori. Talossa on asunut yli 80 henkeä, 3 perhettä ja palvelusväki. Rakennus on toiminut kauppana, leipomona ja kahviona, nykyisin varastokäytöllä. Pihapiirissä on talli/navettarakennus sekä uusi asuinrakennus, jonka paikalla on ennen sijainnut leipomorakennus.
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4. Ounas-Ahkio
Ylitervon suvulla ollut tila, jonka päärakennus on siirretty v. 1900 Ounasjoen
toiselta puolelta aivan kylätien varteen. Päärakennuksessa on ollut vuosisadan
alussa mm. kauppa. Rakennus on kunnostettu täysin vuosina 1996-98 ja on
nykyisin asuinkäytöllä. Pihapiiriin kuuluu useita eri rakennuksia; asuinrakennus, puoji/talli, makasiini, navetta, sauna, liiteri, riihiä ja latoja, yhteensä 16
rakennusta.

5. Haavisto (Vanha puoli, om. Kunnari)
Hirsirakenteinen, kahdella lautakuistilla varustettu päärakennus, jonka vanhempi osa on rakennettu 1900-luvun alussa ja uudempi vuonna 1931. Lisäksi
pihapiiriin kuuluvat oletettavasti 1800-luvulta olevat aitat.

6. Laakala
Hirsirakenteinen rakennus sekä ulkorakennus. Pihapiiriin kuuluu myös uudempi asuinrakennus.
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7. Koivukangas
Hirsirakenteinen, lautakuistilla varustettu päärakennus. Rakennuksella on alueelle ominaiseen tapaan korkea, puolitoistakerroksinen kuisti ja kuusiruutuiset
ikkunat.

8. Vitikka
Hirsirakenteinen, lautaverhoiltu päärakennus. Pihapiiriin kuuluu muutama ulkorakennus.

9. Mäkitapio
Hirsirakenteinen rakennus, jota on laajennettu luultavasti useasti. Rakennuksessa on lautaverhottu kuisti. Pihapiiriin kuuluu useampi ulkorakennus sekä
kaunis kiviaita.
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10. Uusiankkuri
Hirsirakenteinen, puolitoistakerroksisella lautakuistilla varustettu päärakennus. Rakennuksen ikkunat on kunnostuksessa vaihdettu alkuperäisestä tyylistä poikkeavaksi.

3.9.2

Muinaisjäännökset
Muinaismuistolain (17.6.1963/295) mukaan kaikki kajoaminen kiinteään muinaisjäännökseen ilman lain perusteella annettua lupaa on kiellettyä (1§). Tällaisina toimenpiteinä mainitaan laissa kaivaminen, peittäminen, muuttaminen,
vahingoittaminen, poistaminen ja muu kajoaminen. Muinaismuistolaki rauhoittaa luettelemansa kiinteät muinaisjäännökset (2§) ilman erityistoimenpiteitä.
Lapin seutukaavaliiton vuonna 1992 julkaiseman selvityksen ”Rovaniemen
seudun kiinteät muinaisjäännökset” mukaan kaava-alueelta on löydetty 11
kiinteää muinaisjäännöstä ja seitsemän rauta- tai kiviesineiden löytöpaikkaa
(29, 391, 398, 89, 158, 159 ja 155).
28. VANHATAPIO
Kivikautinen asuinpaikka. II.
Pirttivaaran luoteispuolella, Ounasjoen Murhakorvan kosken alisella rantapellolla oleva muinainen asuinalue.
Inv. 1879 Appelgren, 1954 Erä-Esko, 1988 Kotivuori
31. LAAKA
Kivikautinen asuinpaikka. II
Pirttivaaran luoteispuolella, Ounasjoen rantapellolla oleva kohde kuuluu käytännössä samaan asuinpaikkaan kuin Rovaniemi 39. Alatapion talon länsipuolella oleva ”Navettapelto”, ns. Murhakorva 5, on loivasti viettävä ja kivinen.
Inv. 1879 Appelgren, 1954 Erä-Esko, 1988 Kotivuori
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39. PALLARI
Kivikautinen asuinpaikka. II
Peltomullan alla on kallioisia kohtia. Löydettyjen liedensijojen perusteella paikalla lienee muinainen asuinpaikka. Kts. Kohde 31.
Inv. 1879 Appelgren, 1954 Erä-Esko, 1988 Kotivuori
69. KOIVUKANGAS
Kivikautinen asuinpaikka. II
Ounasjoen länsirannalla, Tapionkylän lauttarannasta noin 800 m pohjoiseen
oleva rantatörmä, jolla on entisen Likurin tilan rakennuksia. Rantatörmällä on
löydöistä päätellen kivikautinen asuinpaikka.
Inv. 1954 Erä-Esko, 1987 Kotivuori
70. PUISTOLA (70 a/b)
Kivikautinen asuinpaikka. II
Tapionkylän lauttarannan länsipuolinen peltotörmä on kivikautista asuinpaikkaa tien molemmilla puolilla, entisen Ilolan tilan lohkotuilla mailla.
Inv. 1954 Erä-Esko, 1988 Kotivuori
106. ALATERVO (106 a/b)
Kivikautinen asuinpaikka. II
Pirttivaaran luoteistörmään yhtyvällä rinteellä on kivikautisia löydöksiä erityisesti Vaaralan tilan pohjoispuolella. Ns. Murhakorva 1.
Inv. Erä-Esko 1954, 1988 Kotivuori
508. KOSKIPIRTTI
Kivikautinen asuinpaikka. II
Ounasjoen korkean törmän ja tien välisellä peltoalalla sekä sen ympäristössä
oleva muinainen asuinpaikka. Osin kivikkoa, soraa ja hiekkaa.
Inv. 1988 Kotivuori
509. MÄKITUPA
Kivikautinen asuinpaikka. II
Ounasjoen törmällä, Murhakorvan kaakkoispuolella oleva muinainen asuinala
mökkien pihamaalla. Rautakuonan perusteella alueella on muinainen sulatto.
Inv. 1988 Kotivuori
510. PIRTTIVAARA
Kivikautinen asuinpaikka. II
Mesoliittisen kivikauden asuinpaikka Pirttivaaran pohjoispuolen rinteellä, noin
400 metriä Ounasjoesta kaakkoon. Hiekkamaata omakotitalon kupeella.
Inv. 1988 Kotivuori
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Edellä mainitut muinaisjäännökset kuuluvat II-luokkaan, mikä tarkoittaa, että
rauhoitusalueen lähempi määrittely edellyttää lisätutkimuksia. Muinaisjäännösten sijainti näkyy oheisessa karttaotteessa.

Kuva 25. Tapionkylän muinaisjäännösten sijainnit.

Tapionkylän alueelta ei ole löydetty muita merkittäviä kulttuurihistoriallisia
kohteita.
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3.10

Väestö
Tapionkylässä oli v. 2005 322 asukasta. Väestömäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana pysynyt jokseenkin ennallaan. Kunnan väestötietojen mukaan Tapionkylän alueella, joka käsittää hieman laajemman alueen kuin yleiskaava-alue, oli v.1995 asukkaita 335, kun vuonna 2005 oli 322.
Vuosi

2001

2002

2003

2004

2005

Muutos 2001 – 05

Väestömäärä

338

344

338

328

322

-16

Ikärakennetaulukoissa on käytössä vuoden 2005 tilanne. Ikärakenteeltaan
Tapionkylän väestö eroaa koko kaupungin väestöstä siinä, että 25 – 35 vuotiaiden määrä on selvästi vähäisempi verrattuna koko kaupungin tilanteeseen. Tilanne selviää hyvin oheisista pylväskuvista. Väestö on suurelta osin
keski-iän ylittänyttä, 50 – 65 -vuotiaita on eniten.
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3.11

Väestöennuste
Rovaniemen seudun väkiluku oli 59 353 asukasta 31.12.2008. Vuoden 2008
Rovaniemen väestömäärä oli kasvanut 528 asukkaalla. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Rovaniemen väestömäärän ennustetaan kasvavan,
mutta kasvun hidastuvan noin 200 asukkaan vuotuiseen kasvuun. Tilastokeskuksen 31.5.2007 väestöennusteen mukaan vuonna 2015 Rovaniemen väestömäärä olisi 60 516. ja vuonna 2025 väestömäärä olisi 62 361.
Pääosa kasvusta tulee sijoittumaan Rovaniemen keskukseen ja sen lähiympäristöön. Tapionkylän osalta merkittävää kasvua ei ole odotettavissa, paremminkin hienoista asukasmäärän laskua.
Vuonna 2006 perustetulle uudelle Rovaniemen kaupungille on laadittu Rovaniemen alueiden käytön strategia, joka ohjaa kaupungin maanhankintaa ja
kaavoitusta. Strategian yhtenä tavoitteena on säilyttää maaseudun kylät elinvoimaisina. Tapionkylän kyläalueen yhdyskuntarakennetta on strategian mukaisesti eheytettävä ja kehitettävä elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia
sekä etätyömahdollisuuksia. Tapionkylän asutuksella on myös merkitystä Sinetän kyläkeskuksen palvelujen säilymiselle.
Vaikka Tapionkylään väestöennusteen mukaan kasvua ei ole odotettavissa eikä kaupungin asuntotuotantoa tulla osoittamaan kylään, on kylän elinvoimaisuuden kannalta tärkeää mahdollistaa alueen rakentaminen. Rakentamismahdollisuudella turvataan myös perinteisen kylärakentamisen perinne, jossa
vanhan päärakennuksen viereen rakennetaan uusi päärakennus. Lisäksi lomarakentamismahdollisuudella pystytään tukemaan kylän elinvoimaisuutta.

3.12

Työpaikat
Vuonna 2005 työpaikkoja Tapionkylän alueella oli 26. Luvussa on mukana
mm. Tapionkylän koulun henkilökunta. Työvoimaa Tapionkylän alueella on
151 henkilöä, joista työllisiä on 117. Työllisistä on palkansaajia 97 ja yrittäjiä
20. Maatalousyrittäjiä ja muita yrittäjiä on 20 sekä työttömiä 34.
Tapionkylän työpaikat ovat vähentyneet elinkeinorakenteen muutoksen seurauksena. Maatalouden työpaikat ovat vähentyneet huomattavasti. Metsätalous työllistää osa-aikaisesti kiinteistöjen omistajia. Kaupan työpaikat ovat
myös loppuneet. Useat Tapionkylässä asuvat käyvät töissä joko lähikylissä tai
Rovaniemen kaupungissa.

3.13

Palvelut
Eläkeiän ylittäneitä Tapionkylässä on yli 60 henkeä. Luku tulee suurenemaan,
kun suuret ikäluokat alkavat jäädä eläkkeelle, mikäli päättävät asua Tapionkylässä eläkepäivänsä.
Tapionkylän koulu lakkautettiin vuonna 2006. Kauppojen toiminta on loppunut
vuosituhannen vaihteessa. Tapionkylässä toimii mm. Kunnarin saha, Lapin
ympäristösuunnittelu, Tapanimäen kotiliha sekä Vierelän puutarhatila (tiedot
vuodelta 2005).
Tapionkylä tukeutuu paljolti Sinetän kylän palveluihin (kunnalliset ja yksityiset
palvelut), jonne on matkaa noin 9 km. Sinetässä sijaitsee päivittäistavarakauppa, kappeli, koulu, hammashoitola, kahvila-ravintola, huoltoasema ja
parturi-kampaamo. Laajemmin palveluita saa Rovaniemen keskustasta, jonne
on matkaa noin 30 km.
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Lentokenttä sijaitsee Napapiirillä, rautatieasema keskustan tuntumassa. Linjaautoliikenteessä Tapionkylä tukeutuu vahvasti maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kaukoliikenteeseen.

Kuva 26. Tapionkylän sijainti.
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3.14

Kunnallistekniikka
Ounasjoen länsipuolella kulkee
kantatie 79 Rovaniemi-Muonio
ja joen itäpuolella SaarenkyläMeltaus –seututie (st 934). Teitä
yhdistää kantatiestä eroava,
joen
itäpuolelle
kulkeva
Kuoksajärven yhdystie (19688).
Muut yleiset tiet kaava-alueella
ovat:
Tapionkylän
yhdystie
(19687) ja Tuhnajan yhdystie
(19686).
Joen länsipuolella on kevyen
liikenteen
reitti
kyläalueelta
etelään päin noin kilometrin
verran.
Kuva 27. Tieverkko.

Tapionkylän silta rakennettiin 1998. Sitä ennen joen poikki liikennöi lossi.

Kuva 28. Tapionkylän silta.

Tiestön varressa kulkee voimansiirtolinjoja. Linja kulkee suurelta osin kantatie
79 länsipuolella, joten vesistömaisemalle siitä ei ole juurikaan haittaa. Kaavaalueen eteläosassa linja kulkee peltoaukean poikki.

Kuva 29. Sähkölinja häiritsevästi maisemassa.
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Vesihuollon runkoverkko riittää palvelemaan uutta asutusta. Uudet tontti- ja
alueliittymät joudutaan rakentamaan. Alueelle on rakennettu vietto- ja paineviemärilinja, joka jatkuu siirtoviemärilinjana Sinetän suuntaan.
Alueen nykyinen sähkö- ja vesihuoltoverkosto on esitetty alla olevassa kartassa.

Kuva 30. Alueen nykyinen vesi- ja sähköhuoltoverkko.
(vihreä – sähkölinja, sininen – vesijohto, punainen – jätevesiviemäri)
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3.15

Suunnittelutilanne

3.15.1

Maankäytön strateginen suunnitelma
(Lähde: Nesenta Oy, Ympäristötaito Oy. Rovaniemen alueiden käytön strategia. Strategiaraportti. 2006)

Vuonna 2006 perustetulle uudelle Rovaniemen kaupungille on laadittu Rovaniemen alueiden käytön strategia, joka ohjaa kaupungin maanhankintaa ja
kaavoitusta. Strategian laatimisessa ovat toimineet Ympäristötaito Oy ja Nesenta Oy nimiset konsulttiyhtiöt ja työtä ovat ohjanneet laajapohjainen ohjausryhmä ja kaupungin oma työryhmä. Ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina mm. Lapin ympäristökeskuksen, Lapin liiton ja Lapin tiepiirin edustajat.
Alueiden käytön strategiassa on vertailtu kolmea erilaiseen väestö-, työpaikka- ja taloudelliseen kehitykseen pohjautuvaa rakennemallia, joita ovat hajautunut aluerakenne, vyöhykemalli ja keskittyvä aluerakenne. Rovaniemen
aluerakennemalliksi on valittu hajautuneen aluerakenteen ja vyöhykemallin
yhdistelmä.
Alueiden käytön visio on muodostettu strategiaprosessin kuluessa keskustelujen ja erilaisten näkemysten tuloksena. Vision muodostamiseen ovat vaikuttaneet keskeisesti saatu yleisöpalaute ja eri sidosryhmien näkemykset. Hankkeen työryhmä ja ohjausryhmä ovat osaltaan olleet muokkaamassa vision sisältöä.
Rovaniemen alueiden käytön visio on:
”Rovaniemen aluerakenne 2020 muodostuu yrityksiä houkuttelevista pääliikenneväylistä, elinvoimaisista kylistä palvelualueineen, eheästä ja viihtyisästä
keskustasta ja asuinalueista sekä matkailun ydinvyöhykkeestä ja kylämatkailuvyöhykkeistä.”
Valittu rakennemalli
Alueiden käytön strategiassa on vertailtavana kolme, erilaiseen väestö-, työpaikka- ja taloudelliseen kehitykseen pohjautuvaa rakennemallia:
Hajautunut aluerakenne, jonka pohjana on Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisprosessissa valittu hajautuneen palvelu- ja aluerakenteen malli. Mallissa korostuu kylien Rovaniemi ja malli noudattelee pitkälti Rovaniemen maakuntakaavan mukaista aluerakennetta. Mallissa väkiluku kasvaa nykyisestä vuoteen 2020 mennessä n. 1 300 asukkaalla.
Vyöhykemalli, jossa toiminnot keskittyvät vyöhykemäisesti valtatien 4 varrelle
ja lentokentän läheisyyteen. Mallissa alueen väestö kasvaa uusien investointien ja työpaikkojen myötä merkittävästi, vuoteen 2020 mennessä kaikkiaan
lähes 3 000 asukkaalla nykyisestä.
Keskittyvä aluerakenne, jossa toimintojen keskittyminen edelleen jatkuu hyvin voimakkaana. Väkiluku kasvaa nykyisestä vuoteen 2020 mennessä vajaalla 1 000 asukkaalla. Keskustassa ja lähialueilla väkiluku kasvaa melko voimakkaasti, mutta kyläalueet tyhjenevät. Keskittymiseen liittyy nuorten ja aktiivisessa työiässä olevien poismuuttoa.
Rakennemallien vertailussa löytyi melko selkeitä eroja. Hajautunut aluerakenne on yhdyskunta- ja aluetalouden näkökulmasta epäedullisin, mutta toisaalta
kulttuurin, paikallisidentiteetin ja alueiden välisen tasa-arvon toteutumisen
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kannalta suotuisin. Hajautunut aluerakenne tukee myös maaseudun elinvoimaisuutta ja kylien kehittymistä. Vyöhykemallissa elinkeinotoiminnan edellytykset ovat parhaimmat ja vahva taloudellinen kasvu parantaa myös kunta- ja
aluetaloutta. Mallissa heikkoutena on paikallisidentiteetin ja ympäristön heikkeneminen kasvuvyöhykkeellä. Keskittynyt aluerakenne on kuntataloudellisesti edullisin sekä infrastruktuurin ylläpitämisen ja liikenteen kannalta paras
vaihtoehto. Mallissa kuitenkin kulttuuri ja sosiaalinen ympäristö voivat heikentyä, eikä keskittyvä malli tue maaseudun elinvoimaisuutta.
Mallien sisällöistä, niiden eduista ja haitoista on käyty strategiaprosessin aikana aktiivista keskustelua. Kantaa malleihin ovat ottaneet mm. hankkeen ohjausryhmä, työryhmä, yksittäiset viranomaiset, palvelurakennetyöryhmä, Rovaniemen kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä. Eri puolilla uutta kaupunkia järjestetyillä info- ja kuulemistilaisuuksilla on ollut suuri merkitys.
Malleista eniten kannatusta ovat saaneet hajautunut aluerakenne ja taloudelliseen kasvuun perustuva vyöhykemalli. Erityisesti kyläalueilla ollaan oltu hajautuneen aluerakenteen kannalla. Myös vyöhykemallissa esiintyvään taloudelliseen kasvuun halutaan uskoa. Keskittyvä aluerakenne tunnustetaan realiteettina, mutta sitä vastaan halutaan toimia maankäytöllisin keinoin. Mallista
riippumatta keskustassa joudutaan varautumaan väkiluvun kasvuun ja uusien
asuntoalueiden kaavoittamiseen.

Kuva 31. Ote Rovaniemen alueiden käytön strategiakartasta.

Strategiakartassa Tapionkylä on osoitettu kyläalueeksi. Alueella on eheytettävä yhdyskuntarakennetta ja kehitettävä elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia sekä etätyömahdollisuuksia. Alueen asutus on tärkeä keskuskylän
palvelujen säilymiselle. Alueelle tulisi laatia osayleiskaavoja.
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3.15.2

Maakuntakaava
Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Rovaniemen seudun
maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001 ja se on
saanut lainvoiman 4.12.2001.

Kuva 32. Ote Rovaniemen maakuntakaavasta.

Maakuntakaavassa Tapionkylä on merkitty kyläalueeksi (AT). Lisäksi Tapionkylän osayleiskaava-alueeseen kuuluu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta
(M), Ounasjoen Natura-aluetta (SL) sekä arvokasta maisema-aluetta (am).
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Merkintä: AT 366
Alueen nimi: TAPIONKYLÄ
Kyläalueen (AT) merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina. Alueelle mahdollisesti laadittavissa tarkemmissa kaavoissa on pyrittävä nykyisen asutuksen täydentämiseen. Asutuksen laajentamiseen on varauduttava siinä määrin, kuin alueen elinkeinotoimintojen tarve vaatii.
Merkintä: SL 4236
Pinta-ala km2: 24,0
Alueen nimi: OUNASJOKI
Varausperuste: Natura, VNp 20.8.98
SL-alueeseen sisältyy Ounasjoen vesialue sekä Ounasjoen suiston saaret. Ounasjoki on suojeltu voimalaitosrakentamiselta lailla Ounasjoen erityissuojelusta (703/83). Ounasjoen pituus välillä Ounasjärven luusua-Kemijoki on noin
300km ja joen keskileveys on noin 150m. Ounasjoki on suurin kokonaan
maamme rajojen sisällä virtaavista rakentamattomista joista. Ounasjokivarsi
on maisemaltaan vaihteleva, Könkään ja Kaukosen kylät sekä Ounasjokivarsi
Molkokankaan ja Sinetän väli on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaiksi maisemakokonaisuuksiksi. Ounasjoen varrella on edustavia tulvaniittyjä ja tulvametsiä, joista Ounasjoen suiston saaret muodostavat laajimman tulvaniittyalueen.
Merkintä: M 4513
Pinta-ala km2: 2124,4
Alueen nimi: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Kaava-alue on osittain M-aluetta eli maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää alueiden pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin, kuten haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asutukseen sekä jokamiehenoikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn.
Pieneltä osin kaava-alue on MT-aluetta eli maa- ja metsätalousaluetta. MTmerkinnällä osoitetaan maakuntakaavassa ensisijaisesti puuntuotantoon tarkoitetut alueet.
Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen
(am). Ounasjokivarren maisema-alue ulottuu Sinetästä Molkokönkäälle. Maisema-aluetta koskevissa määräyksissä voidaan ottaa huomioon maiseman
olennaisten piirteiden säilymiseksi tarpeellisia määräyksiä. Määräykset eivät
kuitenkaan saa aiheuttaa kiinteistön omistajalle merkityksellistä haittaa.
Merkinnällä vt osoitetaan valtatie, merkinnällä kt osoitetaan kantatie, merkinnällä st osoitetaan seututie ja merkinnällä yt osoitetaan yhdystie.
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3.15.3

Yleiskaava
Ounasjokivarteen välille Vitikanpää-Tapionkylä on 1990-luvun aikana laadittu
yleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.12.1996.

Kuva 33. Ote Ounasjokivarren yleiskaavasta.
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Ounasjokivarren yleiskaavan merkintöjä:

56
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3.15.4

Rakennusjärjestys
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen
16.4.2007, 35 § ja päätös on tullut lainvoimaiseksi 1.6.2007.

3.15.5

Rakennuskiellot
Alueella ei ole rakennuskieltopäätöstä. Ranta-alueelle rakentaminen on vaatinut poikkeusluvan. Ranta-asemakaavan laatimisen tarpeellisuuspäätöstä ei
ole tehty.

3.15.6

Pohjakartta
Kaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen vuonna 1988 laatimaa
yleiskaavan pohjakarttaa 1:10 000.

3.16

Maanomistus
Tapionkylän yleiskaava-alue on lähes kokonaan yksityisten omistamaa aluetta. Kaupungin omistamat maa-alueet on osoitettu karttaliitteessä.

Kuva 34. Kaupungin omistamat maa-alueet on merkitty karttaan vihreällä.
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4

TAVOITTEET

4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
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.
Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tarkistuspäätöksen voimaan tullessa valmisteilla oleva kaava voidaan hyväksyä päätöksen
estämättä 31.8.2009 mennessä, mikäli kaavaehdotus on asetettu julkisesti
nähtäville ennen päätöksen voimaan tuloa.
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ryhmitellään seuraavasti: toimiva
aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuurija luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, toimivat yhteysverkostot
ja energiahuolto.
Toimiva aluerakenne
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä
kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan
monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja
yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia
pysyviä asukkaita.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Liikenneturvallisuutta sekä
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön arvot säilyvät.

FCG Planeko Oy

Rovaniemen kaupunki
Kaavaselostus
0150-D2660

59

9.9.2009

Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet.
Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään
lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.

4.2

Rovaniemen alueiden käytön strategian tavoitteita
Rovaniemen ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymissopimuksessa alueiden
käyttöön ei ole suoraan otettu kantaa, mutta alueiden käyttöön vaikuttavia
tavoitteita on esitetty erityisesti palvelujen kehittämistavoitteiden kautta. Yhdistyneen Rovaniemen palvelujen kehittämistavoitteena on mm. tarjota sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulupalvelut tasapuolisesti eri alueilla. Kylien elinkelpoisuutta, yksityistieverkoston liikennepalvelukykyä ja joukkoliikennepalveluja pyritään kehittämään. Rovaniemen kaupungin visiossa Rovaniemen määritellään olevan Lapin pääkaupunki, kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin
keskus.
Strategisia päämääriä ovat:

 Nykyaikainen, luonnonläheinen ja palveluhenkinen kotikunta
 Asukkaiden Rovaniemi (kaupunki järjestää asukkailleen laadukkaat perus-

ja muut hyvinvointipalvelut sekä tarjoaa asukkailleen hyvät osallistumisen
ja vaikuttamisen mahdollisuudet kaupungin kehittämiseksi)
 Yritysten Rovaniemi (kaupunki tarjoaa elinkeino- ja yritystoiminnalle hyvät
menestymisen ja työllistämisen edellytykset)
 Maakunnan Rovaniemi (kehittyvä ja yhteistyöhaluinen sekä eurooppalaistuva ja kansainvälinen, omaleimainen maakuntakeskus)
 Kylien Rovaniemi (Rovaniemen keskus ja luonnonläheinen maaseutu kehittyvät elinvoimaisena ja vireänä kylien Rovaniemenä).
(Lähde: Nesenta Oy, Ympäristötaito Oy. Rovaniemen alueiden käytön strategia. Strategiaraportti. 2006)

4.3

Maakuntakaavan tavoitteet
Rovaniemen maakuntakaavan tavoitteena on mm., että asutusta, lomaasutusta 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.
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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.

4.4

Maanomistajien ja asukkaiden tavoitteet
Tapionkylän alueen asukkaiden ja maanomistajien tavoitteita selvitettiin kyselyllä. Vastauksia saatiin yhteensä 52 kpl. Vastauksista on koottu liitteeseen 6.
asukkaiden toivomuksia mm. oman tilansa käytöstä.
Kyselyn perusteella saatiin seuraavanlaisia tavoitteita:
1. Mitä parannettavaa tai huonoja puolia Tapionkylässä on?










Katuvalot itäpuolentielle
Nettiyhteys toimivaksi
Kevyen liikenteen väylä Kuoksantien haarasta 5km pohj. (länsipuol.)
Koululle sisäliikuntatilat
Koulun kaukalo uusittava
Valaistu latu puuttuu
Koulun säilyminen turvattava
Kauppa ja posti kylään
Vesi- ja viemäriverkosto laajennettava

2. Millaisia ideoita teillä on Tapionkylän sekä Ounasjoen käytön kehittämiseksi?











Aapiskoski ja Murhakorva perhokalastus-/virkistysalueiksi
Mahdollisesti tuleva lohijoki
Koskien ennallistaminen (Aapiskoski ja Kuhankari)
Kalastusharrastuksen kehittäminen
Vaelluspolut
Perämereltä lohelle vapaa kulkureitti Ounasjärvelle asti
Kunnalle iso maa-alue AP-alueeksi
Matkailualueita
Jätehuoltopaikat
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3. Mikä on mielestäsi Tapionkylän kaunein paikka tai näkymä? Mitkä
rakennukset tai paikat ovat tärkeitä maamerkkejä?
















Näkymät sillalta
Aapiskoski, rantatörmät
Itäpuolentieltä Tapionkylään näkymä
Itäpuolentien perinteinen peräpohjalainen maisema
Pirttivaaran laelta avautuva näkymä Ounasjoelle
Murhakorva
Lautavaara, Pirttivaara, Luonuavaara
Luonuavaaran päältä näkymä jokilaaksoon
Länsipuolelta Koivusaaren kohdalta kohti Pirttivaaraa, sivuten Alatapion
vaaran taloryhmiä
Näkymä Norvavaarasta kylälle
Vanhat talot, esim. Alatervo
Silta
Koulu, nuorisoseurantalo
Marasenkallio
Vanha Hakolan kauppa

4. Mitä virkistysalueita (uimaranta, venevalkama yms.) kaavaan tulee varata ja mihin?













Sillan viereen uimaranta
Uimarannat + leikki- ja pelipaikat molemmin puolin jokea
Luonuajoen suuhun venevalkama
Valaistu latu+pururata Kittiläntien länsipuolelle lähelle koulua
Kelkkareitti
Oravaisensaareen matonpesupaikka ja uimaranta
Kalastuspaikkojen merkintä
Aapiskoskelle laavu
Vierasvenelaituri Mantereen rantaan
Uimaranta Luonuansaaren pohjoiskärkeen
Mattojenpesupaikka vanhaan uitonrantaan
Venevalkama Luonuajoen seutuville veneiden vesillelaskupaikan läheisyyteen

5. Onko parannusehdotuksia liikenneverkkoon (kevytliikenne, ajoneuvoliikenne, veneily, moottorikelkkailu)?

 Kevytliikenne Luonuajoen sillalle saakka
 Sillan risteyksestä jk+pp pohjoiseen n. 3 km sekä etelään Sinettään asti
 mk-reitti Tapionkylä-Kuoksajärvi-Iso-Toramojärvi (Tapion Erämiesten

vuokravesi)
Itäpuolentien kunnostaminen ja leventäminen
Venereitit
Luontoreitit, vaelluspolut
Kelkkareitti länsipuolelta joelle asti, itäpuolella revontulireittiin yhteys,
esim. vanhaa Kuoksantietä pitkin
 Ounasjoelle laivareitti Lainaanrannasta Tapionkylän Mantereen rantaan,
Murhakorvan alapuolelle
 Maa- ja metsätalouden vaatimat tiet ja liittymät
 Linja-autoyhteyden heikot
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6. Mitä uusia palveluja alueelle tulisi sijoittaa ja mihin?














Kauppa + posti
Lapsille ja nuorille tiloja
nk. apteekin lääkekaappi
Elintarvikekioski
Yöbaari ja kesäterassi tanssilavalla
Parturi-kampaamo
Terveyspalvelut
Harrastetilat
Bed&Breakfast
Monitoimipalvelutalo
Kirjasto
Huoltoasema

7. Onko alueella ympäristö-/maisemavaurioita, elinkeinon harjoittamista / muusta toiminnasta aiheutuvaa häiriötä tai muita ympäristön häiriötekijöitä ja miten niitä tulisi parantaa?











Norvajoen suun huono kunto, liettyminen
Runsaasti pensoittuneita peltoalueita
Rantojen vahvistaminen
Luomu/luonnonkukkaniittyjä liikenneväylien varteen
Kulopellot kuntoon
Vanhojen latojen kunnostus
Uittosäännön mukaisesti vesistöön rakennetut uittolaitteet purettava
Kosket perattu, maisemoitava
Ampumarata häiriköi kesäisin (jatkuvasti)

8. Minkälaista uutta asutusta alueelle tulisi ohjata ja miten se tulisi
sijoittaa?

 Ei enää rantarakentamista, mökkejä tiheässä, rakennukset kauemmas ran







nasta.
Lapsiperheitä
Ei AP-alueita rantaviivaan
Uusi asutus sijoitettava ryhmiin, molemmin puolin jokea
Kyläkeskuksen tiivistäminen
Rivitaloja
Luonuansaari RA-alueeksi
AP-tontteja vesistönäkymin

9. Muita ajatuksia ja huomautuksia yleiskaavan laatijalle:








isot tontit väh. 2500 m2
kylän säilyminen tiiviinä
RA-tontit pitäisi saada AP:ksi tarvittaessa
Ampumaradan vaikutukset
Viemäröintiselvitys
Maa-ainesalueet merkittävä erikseen
 Yleinen etu mentävä yksilön edun edelle
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5

YLEISKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA SEN PERUSTELUT

5.1

Vaihtoehtojen kuvaus

5.1.1

Vaihtoehto 0
Vaihtoehto 0 kuvaa alueen maankäytön nykytilannetta. Vaihtoehdossa 0 sinisellä katkoviivalla osoitettu alue on viitteellinen rajaus vuoden 1984 tulvaalueesta.

Kuva 35. Vaihtoehto 0.
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5.1.2

Vaihtoehto A
Vaihtoehdon A lähtökohtana on nykyisen kylärakenteen säilyttäminen. Asumisen laajennusalueet noudattavat pääpiirteiltään maanomistajien näkemyksiä
asutuksen laajentamisesta.

Kuva 36. Vaihtoehto A.
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5.1.3

Vaihtoehto B
Vaihtoehto B noudattaa pääpiirteiltään A vaihtoehdon mukaista maankäyttöä.
Uusia pysyvän asutuksen käyttöön tarkoitettuja alueita on laajennettu jonkin
verran A vaihtoehtoon nähden. Matkailupalveluita sekä teollisuustoimintoja
varten on osoitettu alueita Ounasjoen itäpuoliselle alueelle.

Kuva 37. Vaihtoehto B.
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5.1.4

Vaihtoehtojen mukaiset alueet ja kuvaus sekä niiden vaikutusten arviointi

Yhdyskunta

0+

VE A

VE B

Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenne säilyy
ennallaan, alueella ei tiivistämistä.

Asuinalueita laajennettu jonkin
verran. Lähtökohtana kantatilaselvitys sekä maanomistajien
toiveet.

Asuinalueita laajennettu VEA
nähden joen länsipuolella vanhaan kylärakenteeseen liittyen.
Uuden asutuksen sijoittamisella olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen voidaan
hyödyntää valmista infrastruktuuria (tiet, tekninen huolto).
Joen itäpuolelle matkailupalvelujen ja teollisuuden alueita
sekä asuntoalueiden laajennuksia. Liittyvät nykyiseen
toimintaan.

Taloudelliset
vaikutukset

Viemäriverkostoa jouduttaneen laajentamaan jo
nykyisten
toimintojen
vuoksi joen kummallekin
puolen. Joen itäpuolisella
alueella sekä osalla länsipuolen aluetta jätevesien
käsittely hoidetaan kiinteistökohtaisin järjestelyin.
Toiminnasta uhkaa Ounasjoen vesistölle.

Nykyistä viemäriverkostoa voidaan hyödyntää kohtalaisen
pienillä investointikustannuksilla osalla Ounasjoen länsipuolista aluetta.

Pääosin VE A mukaiset.

Viemäröinnin
toteuttaminen
joen itäpuolelle kustannuksiltaan kallis. Toteuttaminen tarpeen, jotta Ounasjokeen kohdistuvat haitat voidaan estää.

Palvelut

0+

VE A

VE B

Lähipalvelut

Asumisen
edellyttämät palvelut Rovaniemen keskustassa ja Sinetässä.

Tarvitaan asumisen edellyttämiä palveluita. Tapiontien
ja Kuoksajärventien kulmaan palvelualue (PL).

Asumisen sekä muiden toimintojen lisääntyessä edellytykset uusien palveluiden muodostumiselle paranevat. Kantatien ja Kuoksajärventien kulmaan palvelualue (PL). Edullinen sijainti kylän asutuksen nähden.

Edullinen sijainti sekä kylän
asutuksen että kantatien
käyttäjien kannalta.
Matkailupalvelut

Ei aluevarauksia.

Ei aluevarauksia.

Ounasjoen itäpuolelle osoitettu
matkailupalveluiden aluetta.

kaksi
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Liikenne

0+

VE A

VE B

Autoliikenne

Päätieverkkoon
ei muutoksia.

Päätieverkkoon ei muutoksia. Kevyen
liikenteen väyliä pääteiden varsiin. Kevyen liikenteen yhteystarve Ounasjoen
länsi- ja itäpuolisten alueiden välillä
Luonuasaaren kautta.

Päätieverkkoon ei muutoksia.
Kevyen liikenteen väyliä pääteiden varsiin.
Sisäisen tieverkon laajennuksia
uusille rakentamisalueille.

Vähäistä sisäisen tieverkon laajentamista.
Venevalkamat

Olemassa olevat
venevalkamat.

Uusia osoitettu sillan pohjoispuolelle
joen itäpuolelle.

Rakentamisalueet

0

Loma- ja matkailualueet

Ei uusia loma- ja
matkailualueita.

(R, RA-1,RM)

VE A
Kantatilaselvityksen
mukaan (7 kpl/km) mukaan 5
uutta
rakennuspaikkaa
ranta-alueelle.
Loma-asuntoaluista
osa
tulvauhanalaisella alueella.
Uudisrakentamista rajoitetaan näillä alueilla.

Pysyvään asutukseen osoitetut alueet
(A, AP, AP-2)

Ei uusia pysyvän
asumisen alueita.

Laajennusalueita molemmin puolin Ounasjokea.
Lähtökohtana maanomistajien esittämät toivomukset.
Ei uusia asuinalueita meluvyöhykkeelle
pääteiden
varsilla
eikä
tulvauhan
alaisille alueille.

Uusia osoitettu sillan pohjoispuolelle joen itäpuolelle.

VE B
Mitoituksen 7/10 kpl/km mukaan 14
uutta rakennuspaikkaa. Rakentamiseen rajoituksia tulvauhan vuoksi.
Matkailupalveluiden alueita Ounasjoen itäpuoliselle alueelle.

VE A:n nähden pysyvän asutuksen
alueita laajennettu. Rakentaminen
osoitettu olevan asutuksen yhteyteen.
Joen itäpuolelle AP-2 -alueita, joille
mahdollista sijoittaa myös puutarhaja matkailutoimintoja.
A-alueille asuinpientaloja ja lomaasuntoja.
Liikenteen aiheuttama meluhaitta
samoin kuin tulvauhka huomioitu.
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Ympäristö

0

VE A

VE B

Luonnonympäristö

Ranta-alueen
pellot
ja
metsät jäävät rakentamisen ulkopuolelle.

Ranta-alueelle jää tulvavaaran vuoksi rakentamiselta
vapaita pelto- ja metsäalueita.

Rannankäyttö kuten VE A.

Rannankäyttö
ratkaistaan
maisema-, ympäristö- ja kantatilaselvitysten perusteella.
Maisemallisesti arvokkaat pellot pyritään säilyttämään kylän tuntumassa.

Rakennettu ympäristö

Pääosa kaava-alueen asutuksesta Ounasjoen länsipuolisella alueella.
0-vaihtoehdon
mukaan
uudisrakentaminen ratkaistaisiin
tapauskohtaisesti
poikkeus- ja rakennusluvin.

Uutta rakentamista (A, R)
nykyisten asuinalueiden ympäristöihin. Pääosa Ounasjoen länsipuoleiselle kyläalueelle.
Lähtökohtana ollut maanomistajien esittämät toivomukset.
Rakentaminen täydentää
tiivistää kylärakennetta.
Kulttuurihistoriallisia
nuksia suojellaan.

Taajamakuva

Kylän nykyinen kylärakenne säilyy.
Kyläalueeseen liittyy olennaisena osana peltoalueet,
jotka antavat kylän maisemakuvalle
ominaisen
piirteen. Peltoalueilta erottuu rakentamisen kerroksellisuus.

ja

Rakentamisen ulkopuoliset
alueet osoitettu viheralueiksi.
Luonuasaari ja eteläosaan
sijoittuva peltoalue maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla erityisiä ympäristöarvoja (MY). Turvaa
metsätalouden
toimintaedellytykset. Toimenpiteet
edellyttäisivät maisematyölupaa.
Uudisrakentaminen pääosin
kuten VE A. Uutta rakentamista on osoitettu mm. kylän pohjoispuolelle peltoaukealle sekä itäpuolelle alueen eteläosaan.
Uusia matkailu- ja teollisuusalueita Ounasjoen itäpuoliselle alueelle.
Kulttuurihistoriallisia rakennuksia suojellaan.

raken-

Lisärakentamisella on tiivistetty ja laajennetaan nykyistä
rakennetta.

Lisärakentamisella tiivistetään ja laajennetaan kylärakennetta.

Joen ranta-alueiden yleisilme
säilyy entisellään rakentamisen keskittyessä ranta-alueen
ulkopuolelle.

Taajamakuvan aikakerrostuma monipuolistuu uudisrakentamisella.

Taajamakuvaan ei merkittäviä muutoksia.
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Virkistys

0+

VE A

VE B

Virkistysalueet

Ounasjoki merkittävin virkistysalue.
Ounasjoki Naturaalue.

Kylän tuntumassa rantavyöhyke
virkistysaluetta.
Mahdollistaa
kalastajien
ym. kulkumahdollisuuden
rannalla.

Rantavyöhyke
molemmin
puolin
suurelta osin virkistysaluetta. Mahdollistaa kalastajien ym. kulkumahdollisuuden rannalla. Ei haittaa ranta-asukkaille. Reitti jää törmän alle.

Ei
varsinaisia
aluevarauksia.

Uimapaikka osoitettu Luonuasaaren pohjoiskärkeen.

Uimapaikka Luonuasaaren pohjoiskärjessä.

Ei olemassa olevia
reittejä.

Oravaisenaavan ympäristöön latureitti. Palvelee
mm. koulun ulkoilutarpeita. Kaipaa kantatien ulkoilureitin eritasojärjestelyitä.

Yhteystarpeita kylän ulkopuolisille
moottorikelkka- ja ulkoilureiteille.
Reittien paikkana tulisi käyttää ympäristöä säästäen vanhoja polkuja
ja tilusteitä.

Reitistö

Ounasjokeen osoitettu veneväylä.

Länsipuolen ranta-alueelle osoitettu
ulkoilureitti Oravaisensaaresta Aapiskoskelle.
Ounasjokeen osoitettu veneväylä.

Suojelualueet

0+

VE A

VE B

Suojelualuevaraukset

Ounasjoki
suojeltu.
Natura-alue.

Kuten 0+. Luonuasaari osoitettu suojelualueeksi.

Kuten 0+.

Muu suojelu

Luonuasaari. Ounasjoen
yleiskaavassa
osoitettu suojelualueeksi (SL).

Muinaismuistot, kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset sekä uhanalaisten kasvien ympäristöt suojellaan.

Kuten VE A.

Tapionkylän
ydinkyläalue
osoitettu
skmerkinnällä, jolla rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja ja kylämaisemakuvaa on suojeltava.
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6

YLEISKAAVAKUVAUS
Yleiskaavaehdotuksessa pääperiaatteena on ollut uuden asutuksen sijoittaminen olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen valmiin infrastruktuurin
varaan. Myös vesistöillä on luonnollisesti suuri merkitys uuden asutuksen ja
loma-asutuksen sijoittamisessa.
Tapionkylään on perusteita osoittaa kasvun mahdollistavia rakennuspaikkoja.
Maakuntakaavassa alue on merkitty kyläalueeksi:
 Tapionkylä on rakentunut pääosin vesistöjen rantaan ja uuden lainsäädännön mukaan rantarakentamiseen vaaditaan joko oikeusvaikutteinen kaava
tai poikkeuslupa.
 Tapionkylä on sijaintinsa ja luontonsa vuoksi kiinnostava asuin-, loma- ja
virkistyspaikka ja sinne on jonkin verran viime vuosina rakennettu uusia
asuntoja ja loma-asuntoja.
 Tapionkylä on elinvoimainen kylä, jossa yhdessä tekeminen ja harrastustoiminta ovat vielä voimissaan.
 Alueella on omakoti- ja loma-asuntotonttien kysyntää siinä määrin, että
maankäytön suunnitelmallinen järjestäminen yleiskaavalla on perusteltua.
Omakotialueita on täydennetty ja laajennettu pieninä asuntoryhminä, joissa
perusteina edellä mainitun lisäksi ovat olleet myös maanomistussuhteet ja
kiinteistöjen sijainti ja muoto.
Ranta-alueet lähiympäristöineen on pyritty varaamaan virkistykseen ja ulkoiluun.

Kuva 38. Tapionkylän entisen koulun ympäristöä ja kyläaluetta.
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6.1

Kaavan rakenne
Yleiskaavan perustana on ollut VE B vaihtoehto.
Rakennetta on tiivistetty vielä ko. vaihtoehtoon nähden. Pääpaino uudisrakentamisesta suuntautuu Ounasjoen länsipuoleiselle alueelle, jossa asutuksesta
pääosa jo nykyisin on.
Asuntoalueet sijoittuvat Ounasjoen molemmille puolille teiden varsiin sekä
ranta-alueelle tai sen tuntumassa olevien teiden varsille eli nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen joko täydennyksenä tai laajennuksena.
Uusien asuin- ja loma-asuntoalueiden sijoitukseen on vaikuttanut Ounasjoen
tiedossa olevien tulvien korkeus. Uudet rakentamisalueet sijoittuvat tulvaalueen yläpuolelle. Tulva-alueella olevien rakennusten alueet on osoitettu alueiksi (RA-1, AP-1), jotka ovat tulvauhan alaisia. Alueilla rakennusten korjaaminen ja ylläpitäminen on sallittu. Rakennuslupaa edellyttäviä toimenpiteitä ei
sallita.
Yleiskaavan arvioidaan riittävän vuoteen 2020 saakka. On todennäköistä, että
yleiskaava ei täysin toteudu. Tontit omistavat pääosin yksityisten ihmiset, joilla on usein tarve varata tontit tulevaa tarvetta varten. Mikä johtaa usein siihen, että tontit jäävät toteutumatta. Mikäli kaikki uudet tontit rakennetaan,
niin asukasluku kasvaisi n. 250 henkilöllä. Todellisuudessa kylän kokonaisasukasluku ei kasva mainitulla määrällä, koska asuntojen poistumaakin tapahtuu
ja vanhoissa asunnoissa asukasmäärä asuntoa kohti vähenee. Maksimi asukasluvun kasvu voisi olla vajaa 100 henkeä vuoteen 2020 mennessä. Todennäköistä on kuitenkin, että väestömäärä pysyy suunnilleen entisellään. Uusilla
rakennuspaikkamahdollisuuksilla kompensoidaan ikääntyvän väestörakenteen
johdosta pienenevän ruokakuntakoon sekä tyhjilleen jäävien rakennuspaikkojen aiheuttama asukasmäärän vähentyminen.
Kylän kokonaisrakenne ei olennaisesti laajene, vaan se tiivistyy nykyisen rakenteen sisälle.
Virkistysalueina ovat vesi- ja ranta-alueet ja niiden lähistössä olevat metsäalueet.
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6.2

Mitoitus
Tapionkylän osayleiskaavan vesistönä on Ounasjoki, jonka leveys vaihtelee
kaava-alueella 70-400 metriin, keskimäärin noin 150-200 metriä. Koska kyseessä on keskimäärin yli 100 metriä leveä joki, on mitoituksena käytetty järvialueiden mitoitusta.
Rakennusoikeuden mitoitusperusteena on käytetty soveltuvin osin rantaviivan
pituutta. Mitoituksen perusteena on käytetty ns. muunnettua rantaviivaa.
Rantaviiva on laskettu 1:10 000 kartalta n. 10 metrin tarkkuudella. Joen leveys on mitattu jokaisen tilan kohdalta, jonka perusteella on käytetty kertoimena oheisen laskentamallin kerrointa.
Alle 50 m leveisiin
niemiin, kannaksiin tai
saariin ei voi rakentaa,
joten niiden rantaa ei
lasketa lainkaan.

Alle 100 m leveissä lahdissa
ja salmissa ei vastarannan
häiriötä voida poistaa pelkästään limittämällä, vaan väljyyttä tarvitaan enemmän.

Kerroin on 0.

Käytetään kerrointa 0.25.

50-100
m
leveisiin
niemiin, kannaksiin ja
saariin voidaan rakentaa vain toiselle rannalle, joten vain toinen
ranta lasketaan mukaan.

100-200 m leveissä lahdissa
ja salmissa on vastarannan
häiriö vielä selvästi olemassa,
mutta voidaan katsoa, että
käyttämällä korkeintaan puolet rannasta, on vastarannan
edut turvattu.

Kerroin on 0.5.

Kerroin on 0.5.

100-150 m leveissäkään niemissä, kannaksissa ja saarissa ei
loma-asuntojen sijoittelu ole aivan vapaata
molemmilla
rannoilla
maastosta
johtuen,
joten laskelmissa on
syytä käyttää kerrointa
0.75.

Käytännössä ja myös oikeustapauksissa on voitu havaita,
että vielä 200-300 metrin
päässä oleva loma-asunto on
otettava rajoittavana tekijänä
huomioon.
Käytetään kerrointa 0.75.

Maanomistajittain on tarkasteltu käytetty rakennusoikeus, jossa on otettu
huomioon 1.1.1970 rantakaavasäännösten voimaantulon jälkeen muodostetut
rakennuspaikat. Tätä menetelmää kutsutaan emätilaperiaatteeksi, jossa ennen 10.12.1969 voimassa olleen tilanteen mukaan määräytyvät nk. kantatilat,
jotka on numeroitu 1 alkavalla juoksevalla numeroinnilla. Kantatilojen sisällä
on esitetty vuoden 2005 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.
Tilasta rantakaavasäännöksien voimaantulon (1.1.1970) jälkeen lomaasunnon rakentamista varten erotetut kiinteistöt lasketaan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Ennen tätä muodostetut kiinteistöt katsotaan itsenäisiksi emätiloiksi.
Rakennusoikeutta on pyritty jakamaan tasapuolisesti eri maanomistajille. Samalle maanomistajalle kuuluvia alueita on käsitelty yhtenä yksikkönä, jolloin
rakennusoikeutta on voitu siirtää alueelta toiselle.
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Rakennusoikeuden jakamisessa on otettu huomioon myös rantojen laatu eli
rakentamiseen soveltumattomilla alueilla ei voida katsoa olevan rakennusoikeutta täysin rantaviivan mukaisesti. Rakennuspaikat pyritään sijoittamaan
kaavassa parhaiten rakentamiseen soveltuviin maaston kohtiin, maaperä ja
luontoarvot huomioon ottaen.
Kokonaismitoituksen perusteena on käytetty 7 rakennuspaikkaa/muunnettua
rantaviivakilometriä kohti. Keskeisimmällä kyläalueella on käytetty 10 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviivakilometri. Mitoitus sallisi kaava-alueelle 14
uutta rakennuspaikkaa.
Alla olevassa kartassa on esitetty keskeisin kyläalue punaisella vinoviivoituksella, sinisellä viivalla on merkitty ranta-alueen raja.

Kuva 39. Mitoitusvyöhykkeet.
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6.2.1

Tämän hetkinen tilanne
Tällä hetkellä kaava-alueella on 207 rakennuspaikkaa, joista 129 on vakituisen asumisen ja 74 loma-asuntojen rakennuspaikkaa, yksi seurantalo sekä
entisen koulun alue (tiedot kantatilaselvitykseen saatu Rovaniemen kaupungilta v.2005). Ranta-alueelle sijoittuu lähes 2/3 alueen rakennuskannasta.
RANTA-ALUEELLA (*):

RANTA-ALUEEN ULKOPUOLELLA:

 olevia vakituisia asuntoja 74 kpl
 olevia loma-asuntoja 73 kpl
 entisen koulun alueella 1 asuintalo ja 1 rivitalo
Ranta-alueella
149.

on

asuntoja






olevia vakituisia asuntoja 55 kpl
olevia loma-asuntoja 1 kpl
vanha koulurakennus
seurantalo

yht. Ranta-alueen ulkopuolella on asuntoja
yht. 58.

(*) Mitoituslaskelmassa kantatilamitoitukseen liittyvän ranta-alueen rajaus on
esitetty liitekartalla (< 200 metriä rannasta).
Yhtenäisiä vähintään 200 metriä pitkiä vapaita ranta-alueita on joen länsipuolella mm. kaava-alueen eteläosassa, kylän tuntumassa avoimella peltoalueella
sekä Kuoksajärventien pohjoispuolella. Joen itäpuolella vähintään 200 metriä
pitkiä vapaita ranta-alueita ei ole. Vaikka rakentaminen on sijoittunut tasaisin
välein, suurin osa rakennuksista jättää ranta-alueen vapaaksi.

Kuva 40. Hiekkarantaa.
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6.2.2

Rakennuspaikkojen määrän kehitys kaavan eri vaiheissa
Taulukossa on esitetty rakennuspaikkojen määrä kaavan eri vaiheissa.

Käyttötarkoitus

AP
AP-1
AP-2
RA
RA-1
RM
PY
PL
YHT.

RAKENNUSPAIKAT
NYKYTILANNE
(tilanne
09/0509/09)

124 (125)
1
4
54
19 (20)
4
206(207)

KAAVALUONNOS
(09/2005)

60
3
2
1
66

KAAVAEHDOTUS
(08/2007)

86
7
2
1
96

KAAVAEHDOTUS
(uud.näht.)

93
12
2
107

OSAYLEISKAAVA
(+nykyiset)

91 (215)
- (1)
- (4)
14 (68)
- (19)
2 (2)
- (4)
- (-)
107 (313)

Nykyisistä rakennuspaikoista pysyvien rakennuspaikkojen joukossa on APmerkintöjen lisäksi AP-1 sekä AP-2 -merkinnällä osoitettuja rakennuspaikkoja.
AP-1 -merkinnällä merkityt rakennuspaikat on määritelty olevan tulvauhan
alaisia rakennuspaikkoja ja AP-2 -merkinnällä on merkitty pientalovaltaiset
asuinalueet, joilla sallitaan myös puutarhatoimintaan sekä maatilamatkailuun
liittyvä rakentaminen. RA-1 -merkinnällä on osoitettu näin ollen tulvauhan
alaiset loma-asuntojen rakennuspaikat. PY -merkinnällä on osoitettu Tapion
entisen koulun rakennukset sekä seurantalo.
Nykytilanteeseen verrattuna kaavaluonnokseen lisättiin 66 uutta rakennuspaikkaa, joista 60 oli pysyvän asutuksen (AP) rakennuspaikkoja, 5 lomarakennuspaikkoja (RA, RM) ja yksi palvelurakennuspaikka (PL).
Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotukseen lisättiin 30 uutta rakennuspaikkaa
kaavaluonnokseen nähden. Uusista rakennuspaikoista on neljä lomarakennuspaikkoja ja 26 pysyvän asutuksen rakennuspaikkoja.
Kaavaehdotus päätettiin laittaa uudelleen nähtäville, koska ehdotukseen tuli
lisäystä 7 pysyvän asutuksen ja 6 loma-asutuksen rakennuspaikkojen verran.
Lisäksi palvelujen rakennuspaikka (PL) poistettiin. Kaavaehdotuksessa oli 107
uutta rakennuspaikkaa, joista 93 on pysyvän asutuksen (AP) ja 14 lomaasutuksen rakennuspaikkoja (RA, RM).
Nähtävilläolon jälkeen osayleiskaavaan tehtiin pieniä muutoksia rakennuspaikkoihin. Rakennuspaikkojen kokonaismäärää ei lisätty, koska siirtoja tehtiin tilojen välillä. Osayleiskaavassa on 107 uutta rakennuspaikkaa, joista 91
on pysyvän asutuksen (AP) ja 16 loma-asutuksen rakennuspaikkoja (RA, RM).
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Aluevaraukset
6.2.3

Pysyvä asuminen
Pientalovaltaisella asuntoalueella (AP, AP-1, AP-2) on 129 vanhaa omakotitaloa ja uusia rakennuspaikkoja on 91 kpl. Asuinaluetta (AP, AP-1, AP-2) on varattu noin 107 ha.
AP-alueilla saa yhdelle rakennuspaikalle rakentaa yksi- tai kaksikerroksisen
asuinrakennuksen, jonka kerrosala saa olla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta
laskettuna, mutta kuitenkin enintään 300 k-m2. Uuden rakennuspaikan pintaalan tulee olla vähintään 3000 m2. Mikäli rakennus voidaan liittää yleiseen
viemäriin, voi rakennuspaikan pinta-ala olla vähintään 2000 m2.
AP-2 -alueella sallitaan myös puutarhatoimintaan ja maatilamatkailuun liittyvä
rakentaminen. AP-2 -alueella rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 500 k-m2. Rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 5000 m2.
Tapionsillan molemmin puolin on esitetty mahdollista AP-alueen laajenemisaluetta. Laajenemisaluetta on yhteensä noin 5 ha.
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.

6.2.4

Loma-asutus
Loma-asuntoalueilla (RA, RA-1) on 73 vanhaa ja 16 uutta lomarakennuspaikkaa. Loma-asuntotontit ovat melko tasaisesti jakautuneet kaava-alueen vesistön ympärille sellaisille aluille, jotka parhaiten soveltuvat lomaasuntokäyttöön. Loma-asuntoalueita on alueella noin 26 ha.
RA -alueelle saa rakentaa yhden loma-asuntorakennuksen. Lomaasuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 100 k-m2. Lisäksi saa rakentaa erillisen sauna- tai talousrakennuksen, joiden yhteispinta-ala saa olla 20
k-m2. RA -alueilla rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m2.
Uusia matkailupalvelujen alueita (RM) alueella on 2 kpl. Matkailupalvelujen
alueen merkinnän jäljessä oleva luku osoittaa alueelle sallitun kokonaisrakennusoikeuden määrän. Alueille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 1100 km2. Suuremmalle alueelle on rakennettu noin 300 k-m2, joten lisärakennusoikeus alueella on 500 k-m2. RM -alueet on osoitettu asemakaavoitettaviksi alueiksi. RM -aluevarausta on 14 ha.
Maaperän, maasto-olosuhteiden tai tiestön puuttumisen sekä mitoitusperusteiden vuoksi on jätetty vapaata rantaa kohtuullisen hyvin, joten vesille pääseminen on turvattu eri osa-alueilla.
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6.2.5

Palvelut ja elinkeinotoiminta
Palveluissa Tapionkylä tukeutuu Rovaniemen kaupunkiin sekä Sinettään.
Julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) on osoitettu entisen koulun ja
seurantalon alue. PY -aluetta on 2 ha.
Teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) on varattu Kuoksajärven paikallistien pohjoispuolelle. Teollisuusaluetta on hieman yli hehtaarin verran.

6.2.6

Virkistysalueet ja -kohteet
Kt79 ja Tapionkylän paikallistien risteyksessä on alue, jolle on suunniteltu ja
osittain rakennettu vapaa-ajan viettopaikaksi. Alue on osoitettu EV -alueeksi
sekä virkistyskohdemerkinnällä.
Lisäksi etelässä Luonuajoen suulla sijaitsevan veneenlaskupaikan yhteydessä
on kotarakennelma. Kohde on osoitettu virkistyskohdemerkinnällä.
Tapionkylän hiihtolatu on suunniteltu Norvavaaralle. Vaaran päälle on osoitettu laavun paikka.

Kuva 41. Virkistyspaikka rakenteilla.

Uimarannaksi on kaavassa osoitettu joesta esiin tuleva hiekkasärkkä.
6.2.7

Liikenne
Osayleiskaava tukeutuu pääosin nykyiseen tieverkkoon eli kantatiehen 79,
Saarenkylä-Meltaus -seututiehen sekä Tapionkylän ja Kuoksajärven yhdystiehen. Uutta yksityistieverkkoa on osoitettu muutamalle uudelle AP-alueelle.
Pääteiden varteen on osoitettu melualueet (me). Merkintä osoittaa alueet, joiden sisäpuolella liikennemelu ylittää vakituisen asumisen ja loma-asumisen
raja-arvot.
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Kevyen liikenteen väylät on osoitettu sekä kt79 varteen jatkaen olemassa olevaa kevyen liikenteen väylää että Ounasjoen itäpuolella kulkevan SaarenkyläMeltaus -seututien varrelle.
Moottorikelkka- ja ulkoilureittejä varten on kaavaan varattu aluevarauksia.
Reitit on osoitettu yleiskaavassa ohjeellisina, mikä tarkoittaa sitä, että reitit
voidaan perustaa sopimuksilla ulkoilulain tai maastoliikennelain mukaan.
Reittien toteuttaminen edellyttää reittisuunnitelman laadintaa ja erillistä reittitoimitusta, jossa linjaus lopullisesti osoitetaan. Toimituksessa on maanomistaja osapuolena.
6.2.8

Tekninen huolto
Vesihuollon nykyinen runkoverkko riittää palvelemaan myös uutta asutusta.
Uudet tontti- ja alueliittymät joudutaan rakentamaan. Alueelle on rakennettu
vietto- ja paineviemärilinja, joka jatkuu siirtoviemärilinjana Sinetän suuntaan.
Yleiskaavamääräyksen mukaan viemärin toiminta-alueella on liityttävä viemäriin ja jos jätevesiä ei johdeta yleiseen viemäriin, jätevedet on käsiteltävä valtioneuvoston asetuksen (542/2003), talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen ulkopuolisilla alueilla, mukaisesti. Maahan imeyttämiskenttä on rakennettava vähintään 25 metrin etäisyydelle rannasta. Pesuvedet on imeytettävä
vähintään 15 metrin etäisyydelle rannasta. Viemäriverkon laajentaminen käsitellään kunnassa erillisenä asiana vuotuisten investointiohjelmien mukaisesti.
Nykyinen sähköhuoltoverkosto riittää palvelemaan myös uutta asutusta. Jakelujohtoja rakennetaan tarpeen mukaan.
Jätehuolto hoidetaan keskitetysti.

6.2.9

Luonnonympäristö
Kaavassa luonnonympäristö on merkitty EV, M, M-1, MT, MA, MY ja W aluemerkinnöillä. Osa luonnonympäristöä on merkitty tonteiksi (AP, AP-1, AP2, RA ja RA-1, RM).
Pinnanmuodostus on otettu huomioon siten, että uudet rakennuspaikat ovat
tulvarajan yläpuolella.
Suuri osa kaava-alueesta on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi, joka tarkoittaa metsä- ja peltoalueita. M -alueilla on sallittu maa- ja metsätalouteen
liittyvä rakentaminen oleviin tilakeskuksiin liittyen. Rakennusten sijoittamista
avoimille peltoaukeille tulee välttää. M-1 -alueilla on osoitettu maisemallisesti
arvokkaat alueet Ounasjoen läheisyydessä. Maa- ja metsätalousaluetta (M) on
noin 445 ha.
Maatalousalueeksi (MT) on merkitty alueet, joilla on tai saattaa olla tulevaisuudessa viljelytoimintaa. Näitä alueita on noin 118 ha.
Maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA) on merkitty muutama peltoaukea kylän tuntumassa molemmin puolin jokea. Maisemallisesti arvokkaiden
peltoalueiden (MA) osuus on noin 35 ha.
Kaavassa on merkitty maa- ja metsätalousmaaksi, jolla erityisiä ympäristöarvoja (MY) ranta-alueet (MRL 73 §), osittain näyttävät tienvarsimetsiköt sekä
Luonuasaari pääosin. MY -alueilla pyritään mm. säilyttämään rantapuustoa ja
estämään tarpeettomia pengerryksiä. MY -alueita on yhteensä 100 ha.
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EV -alueeksi eli suojaviheralueeksi on osoitettu kt 79 ja Tapionkylän kyläalueen välinen kaistale. Alueelle ei voi rakentaa, vaan se toimii suojavyöhykkeenä kyläalueelle.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät ympäristöt on osoitettu
luo -merkinnällä. Luo-alueiksi on osoitettu kaavassa Oravaisensaari, HuhtaTapion tulvaniittyalue, Ruonanivan vesialue sekä Vasikkasaaren lähellä sijaitseva lehto.
Maisemallisia ja ekologisia arvoja oleellisesti heikentävien toimien varalta on
kaavamääräyksissä MRL 43.2 §:n perusteella määrätty, että toimenpiteet, kuten maa-ainesten otto ja metsien avohakkuu, edellyttävät kunnan myöntämää MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa. Maisematyölupaa vaaditaan M1-, MY-, EV- ja luo -alueilla.
Toimenpiderajoitus ei koske kaikkia alueella suoritettavia toimenpiteitä, vaan
toimenpiderajoitusalueella tulee maisemaa muuttaville, kuten maa-ainesten
otolle, metsien avohakkuulle tai muille näihin verrattaville toimenpiteille hakea lupaa. Huomioitavaa on siis, että toimenpiderajoitus ei välttämättä johda
luvanhakuvelvollisuuteen. Alueilla on sallittua tavanomainen puun kotitarveotto, johon polttopuun otto kuuluu.
Maisematyöluvan vaatimus ei sinänsä rajoita maanomistajan mahdollisuutta
käyttää maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla, vasta luvan kieltämisestä ja siten aiheutuvasta vahingosta syntyy MRL 140 §, 3 mom:ssä ja
101§:ssä perusteltu korvausvelvoite. Luvan voimassaolosta säädetään MRL
143 §:ssä, että se voidaan myöntää suunnitelmallista metsänkäsittelyä varten
enintään kymmeneksi vuodeksi.

6.3

Erityispiirteet ja suojelukohteet
Alatervon ja Ounas-Ahkio -nimisten tilojen pihapiirit on merkitty s-indeksillä,
mikä tarkoittaa aluetta, jolla ympäristö on säilytettävä. Alueella on rakennusperinteen kannalta arvokkaita rakennuksia tai muita kulttuurihistoriallisia, historiallisia tai luonnonarvoja. Alueella tapahtuva rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

Kuva 42. Ounas-Ahkio -tilan pihapiiriä.
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Kiinteät muinaisjäännökset on merkitty muinaismuistoalueiksi. Kaikista aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on pyydettävä Museoviraston tai Lapin maakuntamuseon lausunto.
Arvokkaat rakennukset/rakennuskokonaisuudet on merkitty rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Näiden ominaispiirteet
tulee säilyttää. Rakennuskohteissa niitä muuttavien laajennus- tai korjaustoimenpiteiden kohdalla on ennen toimenpiteeseen ryhtymistä varattava museoviranomaiselle tilaisuus lausunnon antamiseen. Rakennuksen purkaminen
edellyttää MRL 127§:n mukaista purkulupaa.
Kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi on merkitty Tapionkylän keskusta. Tapionkylän ydinkeskusta-alue on osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi
kylämaisemaksi, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kyläkuvaa on suojeltava. Uudisrakentaminen tulee malliltaan, julkisivujen rakennusmateriaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään sopeutua alueen kulttuurihistorialliseen rakennuskantaan ja kulttuurimaisemaan. Rakennuksen
purkaminen edellyttää MRL 127§:n mukaista purkulupaa.

6.4

Ympäristön häiriötekijät

6.4.1

Ajoneuvoliikenteen melualueet yleisillä teillä
Ajoneuvoliikenteen melualueet on laskettu poikkileikkauslaskentoina MELUlaskentaohjelmalla. Laskennat ovat yleisiä eikä niissä ole huomioitu maaston
topografiaa. Melualueet on laskettu käyttäen vuoden 2020 ennustettuja liikennemääriä. Liikenteen kasvuennuste on saatu Tiehallinnon valta- ja kantateiden yleisistä kasvuennusteista Rovaniemen maalaiskunnan alueella.

Tie
Kt79

Nopeusra-

KVL 2002

KVL 2020

joitus km/h

ajon./vrk

ajon./vrk

55 dB:n melualue, m

45 dB:n melualue, m

100

920

1030

60

182

80

920

1030

47

140

60

920

1030

35

100

100

400

450

41

120

80

400

450

32

95

60

400

450

18

65

Pt 19687

60

180

200

--

50

Pt 19688

60

270

300

10

55

Mt 934

Rakennettaessa lähemmäs tien keskilinjaa on rakenteellisin toimenpitein huolehdittava siitä, että melu ei ylitä liike- ja toimistohuoneissa arvoa 45 dB
(Laeq) eikä asuin- ja majoitushuoneissa arvoa 35 dB (Laeq).
Kantatien 79 ja Tapionkylän kyläkeskittymän väliselle alueelle on liikennemelua varten jätetty suojavyöhyke uusille rakennusalueille, joka on kaavassa
merkitty EV -alueena ja meluaaltokuviolla. Muualla suojavyöhyke on esitetty
meluaaltokuviolla. Uudet rakennukset on sijoitettava meluvyöhykkeen taakse.
Yleiskaavassa kantatielle 79 on esitetty nopeusrajoitusta 60 km/h, alkaen ete-
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läosassa tilan 26:14 kohdalta aina Tapionkylän kylätien risteyksestä noin 150
metriä pohjoiseen, jolloin melualue pienenee alueen asumiseen osoitettujen
alueiden kohdalla.

Kuva 43. Kantatie 79, lähes tuhat ajoneuvoa päivittäin.

6.4.2

Tulva-alueet
Rantojen rakentamiskorkeuksissa noudatetaan Lapin ympäristökeskuksen jokikilometreittäin antamia rakentamiskorkeuksia N60 +80,80 – 85,45 m. Lisäksi
kriittisistä paikoista on maastossa käyty mittaamassa korkeustietoja.
Kaupungin rakennusjärjestyksessä on määrätty, että rakennuspaikan tulee olla vähintään 25 metrin ja erillisen rantasaunan vähintään 20 metrin etäisyydellä rantaviivasta.

Kuva 44. Ounasjoen itäpuolen ranta-aluetta tulvan alla.
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7

YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET
Uusi kaavaehdotus jatkaa Tapionkylällä omaksuttua rakentamistapaa; uudet
rakennuspaikat tukeutuvat pieniin asuntoalueisiin. Asuntoalueiden väliin jää
metsä- ja peltomaita, jotka ovat tyypillisiä kylämaisemalle. Uuden yleiskaavan
mukainen rakentaminen tiivistää ja eheyttää hajanaista kylärakennetta muodostamatta kuitenkaan taajamatyyppistä yhdyskuntarakennetta.

7.1

Vaikutukset rakennettuun ja kulttuuriympäristöön
Uudet asuntoalueet sijoittuvat Ounasjoen molemmille puolille teiden varsiin
sekä ranta-alueelle tai sen tuntumassa olevien teiden varsille eli nykyiseen
yhdyskuntarakenteeseen joko täydennyksenä tai laajennuksena.
Arvokkaat rakennukset/rakennuskokonaisuudet on merkitty rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi sekä arvokkaiden rakennusten purkaminen edellyttää MRL 127§:n mukaisen purkuluvan. Lisäksi on
esitetty muutamien kohteiden muodostamia aluekokonaisuuksia, jotka on
merkitty yleiskaavassa s-indeksillä, mikä tarkoittaa aluetta, jossa rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
Tapionkylän ydinalue on osoitettu kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi (skmerkintä). SK -alueen rakennusten purkaminen edellyttää MRL 127§:n mukaisen purkuluvan. Lisäksi uudisrakentaminen on sopeutettava malliltaan, julkisivujen rakennusmateriaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään alueen
rakennushistorialliseen rakennuskantaan ja kulttuurimaisemaan.
Kiinteät muinaisjäännökset on merkitty muinaismuistoalueiksi.
Tapionkylä kuuluu osana Ounasjokivarren valtakunnallisesti arvokkaaseen
maisema-alueeseen. Maisema-alueiden arvojen säilyttämisen tärkeimpiä edellytyksiä ovat perinteisten elinkeinojen ja asutuksen pitäminen elinvoimaisena
ja maisemanhoidon tukeminen. Maaseudun kulttuurimaiseman monenlaisten
arvojen turvaaminen edellyttää aktiivisia maisemanhoitotoimia. Yleiskaavassa
on selvitetty maisemallisesti arvokkaat peltoalueet (MA) ja tavoitteena on, että näillä alueilla pellot säilyisivät viljelyskäytössä tai muuten avoimina.

7.2

Vaikutukset luontoon ja ympäristöön
Pääasiassa Ounasjoen ranta-alue, Luonuasaari, muut pienet saaret sekä Ounasjoen itäpuolella kulkevan Saarenkylä-Meltaus -maantien varrella olevat
metsäiset tiejaksot on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Näillä alueilla saa rakentaa vain
maa- ja metsätalouden vuoksi tarpeellisia rakennuksia. Uutta rakentamista ei
ole siis saariin esitetty.
MY-alueilla pyritään mm. säilyttämään rantapuustoa ja estämään tarpeettomia pengerryksiä. Alueella on voimassa MRL 43.2§:n toimenpiderajoitus;
maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128§:ssä tarkoitettua maisematyölupaa. Sama määräys koskee M-1 -alueita, joita sijaitsee Ounasjoen sekä molempien pääteiden (kt 79 ja Saarenkylä-Meltaus -maantie)
välisellä alueella.
Kaavoituksessa on selvitetty maiseman kannalta merkittävät ja herkät kohteet, kuten merkittävä rakennusryhmä, selvästi erottuvat puut ja puuryhmät,
rakentamaton niemi, joelle avautuvat pellot jne. Näitä kohteita on kaavassa
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pyritty säästämään mahdollisuuksia mukaan. Kiinteistöolosuhteista ja maanomistajien tasapuolisuusnäkökohdista johtuen on uusia rakennuspaikkoja jouduttu esittämään myös edellä mainituille alueille. Peltoalueille rakentamista on
pyritty välttämään mahdollisuuksien mukaan.
Perinteisesti avoimina olevat peltoalueet muodostavat merkittävän elementin
kulttuurimaisemasta ja avaavat näkymiä ympäristöön. Mutta huomattava osa
Tapionkylän peltoalueista on poistunut viljelyksestä ja ne ovat metsittymässä.
Vanhoille peltoaukeille olisi suositeltavaa raivata näkymiä.
Ounasjoen vesialue kuuluu Natura2000 -verkostoon. Laaditussa Naturatarveharkinnassa on todettu, että Tapionkylän osayleiskaavasuunnitelman toteuttaminen ei merkittävästi heikennä Ounasjoen Natura -alueen luontotyyppien luonnontilaa, eikä vähennä luontotyyppien levinneisyysaluetta sekä luontodirektiivin liitteen II että lintudirektiivin liitteen I lajien tärkeitä elinympäristöjä. Kaavasta ei seuraa merkittävää haittaa luontodirektiivin liitteen II sekä
lintudirektiivin liitteen I lajeille.
Yleiskaava vaikuttaa positiivisesti joki- ja purovarsien, Huhta-Tapion tulvaniittyjen sekä Oravaisensaaren luo-alueiden säilymiseen luonnontilaisina.

Kuva 45. Vaihtelevaa ranta-aluetta.

7.3

Taloudelliset vaikutukset
Täydennys- ja laajennusrakentaminen on osoitettu siten, ettei synny suuria
kynnysinvestointeja eli tukeudutaan pääosin olevaan infrastruktuuriin ja sen
kapasiteettiin. Täten kaavan toteutuminen tulee taloudelliseksi niin maanomistajille kuin kaupungillekin.
Suunniteltu asuminen laajennusalueella on pientalovaltaisista. Tyypillinen uusi
rakennuspaikka muodostunee kahden auton perheestä. Tapionkylään osoitettu maankäyttö on kuitenkin koko kuntatalouden mielessä määrältään vähäistä.
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Tapionkylän asutuksen voidaan katsoa hajoittavan yhdyskuntarakennetta,
kun pääosa työpaikoista ja palveluista sijaitsee Rovaniemen keskustan läheisyydessä. Mikä lisää oleellisesti liikenteessä pakollisesti vietettyä aikaa, millä
on kansantaloudellisesti ja ympäristöllisesti kielteinen vaikutus. Kuitenkin Rovaniemen keskuksen etäisyyden kannalta ei ole vaarana, että Tapionkylästä
muodostuisi vähäistä merkittävämpi Rovaniemen seudun ”nukkumataajama”,
josta kuljetaan päivittäin niin työpaikoille kuin kuluttamisen kohteisiin. Tältä
osin löytyy lähempää Rovaniemen keskustaa riittävästi mielekkäämpiä asuinalueita.
Tapionkylä tukeutuu Rovaniemen keskuksen palvelujen lisäksi myös paljolti
Sinetän kylän palveluihin (kunnalliset ja yksityiset palvelut), joten Tapionkylän kehittäminen vaikuttaa myös lähialueen kylien palvelujen säilymiseen ja
kehittämiseen.
7.4

Sosiaaliset vaikutukset
Yleiskaavalla on vaikutusta myös Tapionkylän kehittämiseen ja hyvinvointiin.
Kaavan perusteella rakentamismahdollisuudet paranevat huomattavasti ja
Tapionkylä on sijaintinsa ja luonnon ympäristönsä puolesta houkutteleva
asuin- sekä loma-asuntopaikka.
Lapsiperheiden kiinnostus muuttaa alueelle saattaa vähentyä johtuen koulun
lakkauttamisesta, mutta Tapionkylä tarjoaa rauhallisen asuinpaikan kohtalaisen lähellä kaupungin ydinkeskustaa. Moni on kiinnostunut palaamaan takaisin kotiseudulle työuran jälkeen. Kyläalueelle halutaan luoda asutun ja elinvoimaisen kylän leima.
Melun kannalta huonoimmat alueet ovat aivan pääteiden varsilla. Melun vähentämiseksi uudet rakennuspaikat on sijoitettava meluvyöhykkeen taakse.
Kaavalla ei ole merkitsevää vaikutusta liikennemääriin.

7.5

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen

7.5.1

Toimiva aluerakenne
Tapionkylä on n. 300 asukkaan maaseutukylä, jonka asukasluku on pysynyt
viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes samana. Tapionkylän palvelut ovat
myös vähentyneet. Alueella toiminut peruskoulun ala-aste on lakkautettu.
Kauppojen toiminta on loppunut vuosituhannen vaihteessa. Tapionkylä tukeutuu Sinettään, jossa on koulu ja päivittäistavarakauppa.
Yleiskaavaan on esitetty AP-2 -alueita, joille on mahdollista sijoittaa myös
puutarha- ja matkailutoimintoja. Lisäksi alueelle on osoitettu matkailupalvelujen alueita. Tapionkylällä on erityisen hyvät edellytykset luonnon virkistyskäyttöön sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun ja luonnon moninaiskäyttöön.

7.5.2

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Yleiskaavassa esitetään kevyen liikenteen verkoston lisäämistä Tapionkylän
alueelle. Liikenneturvallisuutta parannetaan jatkamalla kt79 varteen olemassa
olevaa kevyen liikenteen väylää sekä rakentamalla uusi väylä Ounasjoen itäpuolella kulkevan Saarenkylä-Meltaus -maantien varrelle.
Elinympäristöjen toimivuus ja taloudellisuus on huomioitu uusien asuinalueiden sijoittelussa hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Uudet asuinalueet täydentävät olemassa olevaa kylärakennetta olemassa ole-
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vaan tiestöön tukeutuen. Virkistysalueina ovat vesi- ja ranta-alueet sekä niiden lähistössä olevat metsäalueet.
Ounasjoen tulvauhka on huomioitu. Rantojen rakentamiskorkeuksissa noudatetaan Lapin ympäristökeskuksen jokikilometreittäin antamia rakentamiskorkeuksia N60 +80,80 – 85,45 m. Uudet rakentamisalueet sijoittuvat tulvaalueen yläpuolelle.
Liikenteen aiheuttama meluhaitta on huomioitu. Kantatien 79 ja Tapionkylän
kyläkeskittymän väliselle alueelle on liikennemelua varten jätetty suojavyöhyke uusille rakennusalueille, joka on kaavassa merkitty EV -alueena ja meluaaltokuviolla. Muualla suojavyöhyke on esitetty meluaaltokuviolla. Uusia rakennuksia ei ole sijoitettu melualueelle. Rakennettaessa lähemmäs tien keskilinjaa on rakenteellisin toimenpitein huolehdittava siitä, että melu ei ylitä liikeja toimistohuoneissa arvoa 45 dB (Laeq) eikä asuin- ja majoitushuoneissa arvoa 35 dB (Laeq).
7.5.3

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Yleiskaavassa on Tapionkylän ydinalue esitetty kyläkuvallisesti arvokkaaksi
alueeksi. Merkinnällä on pyritty säilyttää Tapionkylälle ominainen kyläkuva
erityisesti uudisrakennusten suhteen. Tämän lisäksi on esitetty muutama
merkittävä pihapiiri suojeltavaksi. Yksittäiskohteina on osoitettu mm. kiinteitä
muinaisjäännöksiä, arvokkaita rakennuksia/rakennuskokonaisuuksia sekä
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita.
Kaavassa on esitetty kaksi aluetta selkeästi matkailupalvelujen alueeksi. Näiden lisäksi kaava-alueella on tiloja, joilla sallitaan myös puutarhatoimintaan ja
maatilamatkailuun liittyvä rakentaminen.
Kaavassa on merkitty maa- ja metsätalousmaaksi, jolla erityisiä ympäristöarvoja (MY) mm. ranta-alueet. MY -alueilla pyritään mm. säilyttämään rantapuustoa ja estämään tarpeettomia pengerryksiä. Kaupungin rakennusjärjestyksessä on määrätty, että rakennuspaikan tulee olla vähintään 25 metrin ja
erillisen rantasaunan vähintään 20 metrin etäisyydellä rantaviivasta.

7.5.4

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Tapionkylän yleiskaava tukeutuu nykyiseen liikenneverkkoon ja joukkoliikennepalveluihin. Kevyen liikenteen väylän tarvetta on joen molemmin puolin
pohjoiseen sekä etelään päin.
Rakentaminen on osoitettu pääasiassa olevan asutuksen yhteyteen.
Tapionkylän yleiskaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden kanssa.

7.6

Maakuntakaavan tavoitteiden toteutuminen
Yksi Rovaniemen maakuntakaavan tavoitteista on asutuksen, loma-asutuksen
sekä matkailu- ja vapaa-ajan toimintojen tukeminen maaseudun taajamissa
ja kyläverkostoissa. Moni on kiinnostunut palaamaan takaisin kotiseudulle
työuran jälkeen. Lisäksi Tapionkylään halutaan luoda asutun ja elinvoimaisen
kylän leima. Kaavaehdotukseen on osoitettu 107 uutta rakennuspaikkaa, joista 93 on pysyvän asutuksen ja 14 loma-asutuksen rakennuspaikkoja.
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Kaavassa on hyödynnetty mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita,
tieverkkoa ja teknisen huollon verkostoa, jotta kaavan toteutuminen olisi taloudellista.
Muutama peltoaukea kylän tuntumassa molemmin puolin jokea on merkitty
maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi, joilla olisi toivottavaa pitää alue
avoimena raivaamalla pusikoita.
Maakuntakaavan tavoitteissa vapaan ranta-alueen määrä on vähintään puolet
muunnetusta rantaviivasta. Kaava-alueen pohjoisosassa on tiloja, joilla rakentaminen on osoitettu rantaviivaan asti. Muualla yleisesti rakentamisen ja Ounasjoen välissä on MY -vyöhyke, jolla pyritään säilyttämään rantapuusto jolloin ranta olisi rakentamattoman näköinen joelta päin. Laajimmat rakentamattomat ranta-alueet sijaitsevat kaava-alueen eteläosassa sekä Tapionkylän
sillan lähistöllä.
Kaavassa on M-1-, MY-, EV- ja luo -alueilla voimassa MRL 43.2§:n toimenpiderajoitus; maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai
muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128§:ssä
tarkoitettua maisematyölupaa.
Arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt on kaavassa
huomioitu. Ounasjokivarren maisema-alue on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi, jolla olisi estettävä peltojen ja rantaniittyjen uhkaava umpeenkasvu.
8

TOTEUTTAMINEN
Lähes kaikki uudet omakotitalotontit ja loma-asuntotontit ovat yksityisten
omistuksessa. Tontit tullaan varaamaan oman perheen tai suvun käyttöön tulevaisuudessa, joten kaavan toteutuminen on maanomistajien asia. Kaavan
toteutuminen yksityisten mailla on ollut hitaampaa kuin kaupungin omistamilla mailla.
Kaupunki tulee luovuttamaan omistamansa tontit haettaviksi sen jälkeen, kun
rakentamisen edellytykset ovat kunnossa.
Yleiskaavateiden rakentaminen on lain mukaan yksityisten asia. Kaupunki on
kuitenkin avustanut yleiskaavateiden rakentamisessa ja pitänyt niitä kunnossa
ja puhtaana.
Sähköhuollon rakentamisesta vastaa Rovakaira Oy ja telepalvelujen rakentamisesta Sonera.
Yleiskaavaa saa käyttää rakennusluvan myöntämisen perustana enintään
kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen AP, AP-2, RA ja RM-alueilla.
Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä rakennusluvan perusteena on voimassa enintään 10 vuotta siitä alkaen, kun yleiskaava on saanut lainvoiman
(MRL 44§ ja 72§).

9

OHJEET JA SUOSITUKSET
Ranta-alueella rakentaminen on ratkaistu tilakohtaisesti. Mikäli poikkeamisen
tarve kohdistuu rakentamiseen varatulle alueelle, on toimivalta kunnalla. Mikäli rakentaminen kohdistuu alueelle, josta rakennusoikeudet on siirretty ja
siellä on näin ollen MRL:n 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus, on toimivalta Lapin ympäristökeskuksella.
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Mikäli rakentaminen ranta-alueen ulkopuolella on 'olemassa olevaa täydentävä, enintään kaksiasuntoinen asuinrakennus tai maatalouden harjoittamisen
kannalta tarpeellinen' (MRL 137.3 §) ja alueen rakentamispaine on vähäinen,
lupamenettelynä on kunnan rakennuslupa. Jos rakentaminen on edellä mainitusta poikkeavaa tai rakentamisen määrä on jo siinä määrin kasvanut, ettei
se ole enää vähäistä, tarvitaan ensin kunnan suunnittelutarveratkaisu. Siinä
tutkitaan MRL 137 §:ssä mainitut edellytykset eli hanke ei saa mm. aiheuttaa
haittaa alueidenkäytön muulle järjestämiselle eli käytännössä mm. vaikeuttaa
tulevaa asemakaavan laatimista.
Jos rakentamishanke kohdistuu ranta-alueen ulkopuolella alueelle, jota ei ole
yleiskaavassa varattu rakentamiseen, on kunnan ensin tutkittava vaikeuttaako rakentaminen yleiskaavan toteuttamista.
A) Mikäli todetaan sen vaikeuttavan, tarvitsee hanke poikkeamispäätöksen.
Jos poikkeaminen voidaan myöntää, selvitetään suunnittelutarveratkaisun
tarve (yleensä iso, vaikutuksiltaan poikkeuksellinen hanke tai hankala sijainti)
ja tämän jälkeen rakennuslupamenettely. Mikäli poikkeamista ei voida myöntää, tulee selvitettäväksi mahdollinen korvaus.
B) Mikäli hanke ei vaikeuta yleiskaavan toteuttamista, selvitetään suoraan
suunnittelutarveratkaisun tarve ja tämän jälkeen rakennuslupamenettely.
Yleiskaavaan on merkitty uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen lukumäärä tiloittain sekä uuden tiestön sijainti ohjeellisena.
Rakentamisen on sijainniltaan liityttävä ympäristön rakennuskantaan siten,
että pellot pyritään säilyttämään vapaana rakentamiselta. Rakennusten sopeutumiseen olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja maisemaan on
kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rovaniemellä 9.9.2009

Martti Pörhölä, ins. YKS-191

Pirkka Hartikainen, tsto.pääl., INS.

