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JOHDANTO
Vanttauskosken kylä sijaitsee noin 50 kilometriä Rovaniemen keskustasta itään, Yläkemijoen
varteen. Suunnittelualue on joen molemmin puolin ja sisältää lisäksi kyläkeskuksen pohjoispuolelta mm. Kolulamminkankaan ja Törmäsenkankaan alueet.
Rovaniemen tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 25.2.2014 § 29 käynnistää Vanttauskosken oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen alustavan aluerajauksen mukaisesti. Vireilletulon tavoite vuodelle 2014 on tuotu esille Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille
2009–2012.
Kaavan laatii konsulttityönä Sweco Ympäristö Oy, jossa työhön ovat osallistuneet arkkitehti
Riitta Yrjänheikki, FM Johanna Lehto, kartoittaja Markku Nikula ja piirtäjä Tuija Junttila. Selvitysten tekoon ovat osallistuneet myös muut asiantuntija sekä alikonsultit. Kaavatyötä ovat Rovaniemen kaupungin puolelta ohjanneet kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi sekä kaavasuunnittelija Petteri Lampi.

Vanttauskosken sijainti
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1 LÄHTÖKOHDAT
Suomen kuntakenttä on muuttunut 2000-luvulla. Kunta- ja palvelurakenneuudistus on tuonut
mukanaan uuden moniaineksisen kuntatyypin, jossa laajat maaseutualueet ja keskuskaupunki
yhdistyvät. Myös Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta ovat yhdistyneet yhdeksi Rovaniemeksi,
minkä myötä kaupungin asukasmäärä on kasvanut ja maaseutumaisuus lisääntynyt. Yleensä tämän myötä maaseudun elinvoimaisena pitäminen muuttuu haasteellisemmaksi. Kaupungin ja
maaseudun vuorovaikutus on yhä enemmän yhden kunnan sisällä tapahtuvaa. Kuntaliitostilanteissa onkin tärkeää huomioida uskottavalla tavalla alueelliset erityispiirteet: kaupungin eri osat
tuovat tärkeitä voimavaroja menestymisen tavoitteluun.
Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki, jossa kaavoituksen keinoin turvataan kylien elinvoimaisuutta ja elinympäristön kehittämistä kunnan eri osa-alueilla. Vanttauskoski on osoitettu
maakuntakaavassa keskuskyläksi ja Rovaniemen alueidenkäytön suunnitelmassa kyläverkoston
palvelukyläksi. Palvelukylän kehittämiseen kuuluu osayleiskaavoitus, jonka avulla yhdyskuntarakennetta tiivistetään.
Yleiskaavoitus on usein käyttökelpoisin väline maaseudun maankäytön suunnitteluun. Rakentamista ohjaavan kyläyleiskaavan laatiminen on tullut mahdolliseksi 1.1.2009 voimaan tulleen
maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä. Oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava voidaan laatia alueelle, jossa ei ole merkittävään rakentamisen painetta. Tällaisella alueella rakennuslupa
voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella samaan tapaan kuin rakennuslupa voidaan
myöntää rantarakentamiseen oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan perusteella.
Vanttauskosken osayleiskaava laaditaan yksityiskohtaisena aluevarauskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Suoraan rakentamista ohjaavassa (MRL 72 §, MRL 44
§) yleiskaavassa määritellään pääsääntöisesti rakentamisen ja muun maankäytön periaatteet
niin tarkasti, ettei asemakaavan laatiminen ole tarpeen.
Osayleiskaavan pohjaksi tehtiin kaksi rakennemallivaihtoehtoa, joissa rakennuspaikkojen määrä
ja alueellinen sijainti vaihtelivat huomattavasti. Rakennemallien läpikäynnin pohjalta tehtiin
osayleiskaavaluonnos.

Kaava-alueen rajaus
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2 SELVITYKSET
2.1 Selvitystarpeiden rajaus
Yleiskaavaan on laadittu laajat perusselvitykset. Tavallisten luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitysten lisäksi alueelle on laadittu maaperäselvitys ja pilaantuneet maat, tulvaselvitys ja
hulevesiselvitys, kaupallinen selvitys, yhdyskuntarakennetarkastelu ja meluselvitys. Nykytilanteen kartoittamiseksi on koottu tiedot tieverkosta, vesi- ja viemäriverkostoista sekä erilaisista
ulkoilureiteistä. Olevat pihapiirit on rajattu kartalle pohjakartan perusteella.

Laadittu

Uusi vai päivitettävä / täydennettävä

Täydennettävä
vanha selvitys (nimi,
laatija ja valmistumisvuosi)

Kulttuuriympäristöselvitys

uusi

Sweco Ympäristö
Oy

Meluselvitys

uusi

Sweco Ympäristö
Oy

Maaperäselvitys yleiskaavoitusta varten

täydennettävä

GTK:n selvitykset

Geobotnia Oy

Palvelujen ja kaupan verkostotarkastelu

täydennettävä

Rovaniemen kaupan
palveluverkkoselvitys, päivitys. Entrecon. 2007

Sweco Ympäristö
Oy

Emätilaselvitys suunnittelualueella

uusi

Lapin maanmittaustoimisto
/
Sweco Ympäristö
Oy

Rakennusoikeuden toteutuminen ja ajantasaiset rak. lupatiedot osayleiskaava-alueella

uusi

Sweco Ympäristö
Oy

Arkeologinen selvitys

uusi

Museovirasto

Tulvauhka-alueet

täydentäminen

Mahdolliset
maat

pilaantuneet

uusi

Geobotnia

Luonto- ja maisemaselvitys
sekä selvityksiin liittyvät teemakartat

uusi

Sweco Ympäristö
Oy

Hulevesien hallintaa koskeva selvitys

uusi

Sweco Ympäristö
Oy

Yhdyskuntarakenteen analyysi YKR-aineiston pohjalta

uusi

Sweco Ympäristö
Oy

SYKE:n, Lapin ELYkeskuksen ja Rovaniemen kaupungin
aineistot

Selvityksen
tija

laa-

Sweco Ympäristö
Oy
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2.2 Selvitysmenetelmät
Luontoselvitys perustuu biologin maastokäyntiin kesäkuussa 2013. Sitä ennen kerättiin oleva
tieto suojelualueista ja –kohteista, uhanalaisista ja direktiivilajeista, metsälaki-, vesilaki ja luonnonsuojelukohteista. Maastokartoitukset kohdistetaan esitietojen perusteella alueille, joilla arvioidaan olevan erityisen arvokasta lajistoa ja elinympäristöjä, ja joita koskevissa aiemmissa selvityksissä saadut tiedot ovat puutteellisia ja/tai vanhentuneita.
Maaperäselvitys käynnistyi lähtötietojen kokoamisella maaperä- ja kallioperäkartoilta, pohjavesikartoista, vesistöistä, tulva-alueista sekä vanhoista pohjatutkimuksista. Tietojen pohjalta laaditaan rakennettavuusselvitys ja suosituskartat. Pilaantuneet maat merkitään kartalle.
Arkeologinen inventointi tehtiin syksyllä ja kulttuuriympäristöselitys kesällä 2013. Pihapiirit kartoitettiin ja kuvattiin yleispiirteisesti sekä selvitettiin alueen asutushistoriaa kirjallisuudesta ja
internetistä. Kartoituksen pohjalta märitettiin arvokkaita aluekokonaisuuksia.
Rakennetarkastelu tehtiin YKR-aineiston pohjalta koskien laajempaa aluetta eli koko Vanttauskosken palvelukylän aluetta, joka kattaa naapurikylät. Selvitys koskee mm. asutuksen sijoittumista ja ikärakennetta, rakennusten tyyppiä, työpaikkojen ja palvelujen sijaintia.
Yhdyskuntarakenteen analyysi tehtiin muiden selvitysten pohjalta huomioiden maisema, luonto
ja rakennettu ympäristö. Palvelujen ja infrastruktuurin etäisyys asutukseen määrittää erilaisia
edullisuusvyöhykkeitä.
Maisemaselvitys käsittää maisemarakenteellisen ja maisemakuvallisen tarkastelun. Sen pohjalta
annetaan ohjeet rakentamiseen hyvin tai huonommin sopivista alueista.
Meluselvitys on tehty alueen pääteille ja meluvyöhykkeet on laskettu nykytilanteen ja ennusteen mukaisille liikennemäärille, asutukselle ja loma-asutukselle.
Tuvauhka-alue ja hulevesiselvitys on tehty karttatarkasteluna ELY-keskukselta saatujen korkeustietojen pohjalta. Hulevesien osalta maastomuodot vaikuttavat veden virtaamiin.
Kaupan ja palveluverkon selvitys sekä yhdyskuntarakenteen analyysi sisältää em. asioiden verkostotarkastelut tarkastelukulmana koko Yläkemijoen alue.

2.3 Selvitykset
Luonnonympäristö
Suunnittelualueen vesistöjä ovat Kemijoki ja siihen laskeva Vanttausjoki sekä pienemmät purot
ja pohjoisosan Kolulammet. Asutus on keskittynyt Kemijoen pohjoisrannalle.
Kasvillisuudeltaan rehevintä on Kemijoen varsi ja Vanttausjoen sekä purojen varret.
Näillä alueilla on tuoreita ja lehtomaisia kankaita, kuusivaltaisia tai sekametsiä sekä lehtipuustoa. Maaperän rehevyyden vuoksi pellot on raivattu alkujaan lehtomaisille alueille. Muu osa
kaava-alueesta on karumpaa. Kasvillisuus on mäntyvaltaisia kuivahkoja ja kuivia kankaita. Soita
ja soistumia on erityisesti alueen länsiosassa ojitettu, mutta alueella on myös luonnontilaisia
soita. Suot ovat pienialaisia ja melko karjua. Jokivarsissa ja purojen varsilla on rehevämpiä kuusitai lehtipuuvaltaisia korpia.
Vanttauskoskella kalastavat kauempana pesivä kalasääksi ja merikotka. Nisäkäslajisto on tavanomaista havumetsien lajistoa.
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Arvokkaina luontokohteina on rajattu luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia vähäpuustoisia soita, korpia, reheviä lehtolaikkuja, purojen ja norojen varsia sekä muita luontoarvojensa
puolesta huomioitavia kohteita.

Hyypiönharju alueen eteläosassa on harjujensuojeluohjelman kohde. Alueella esiintyy luontodirektiivin mukaisia, uhanalaisia ja muita huomioitavia putkilokasveja. Lajien esiintymät keskittyvät jokivarsiin. Luontoarvojensa puolesta huomioitavat kohteet ovat pienialaisia ja muusta metsäluonnosta poikkeavia alueita, jotka on syytä huomioida maankäytön suunnittelussa.
Hietaperänvaara on arvioitu geologisesti ja maisemallisesti merkittäväksi, biologisesti ja monikäytön kannalta jokseenkin merkittäväksi harjumuodostumaksi (POSKI-hankkeen alustavat tulokset elokuussa 2015):
Hietaperänvaara on Kemijoen vesimaisemaan liittyvä suurehkon lajittuneen muodostuman osa
Vanttauskosken patoaltaan eteläsivulla. Se on korkea, ympäristöstään selvästi erottuva laajentuma, joka kuuluu Korouoman - Rovaniemen muodostumajaksoon. Korkeimmat vallien harjat
lakitasanteen reunoilla ovat noin 155-157,5 m mpy ja alareuna Kemijoen rannassa 100 m mpy.
Laen eteläsivulla on useita 15-20 m syviä harjukuoppia, joissa ovat mm. Erkinlampi ja Hietaperänlampi. Muodostuman eteläreunassa vaaranrinteen tyvellä on terasseja 160-162 ja 165 m
mpy. Länsi- ja luoteisrinteillä on rantavalleja ja tasanteita 155-130 m mpy. Laen itäsivu on muinaiseen joenmutkaan jokieroosion vaikutuksesta jyrkäksi kulunut ja rinteellä on jokivalleja ja terasseja. Pohjoisreunassa on Patoniemen jokitasanne, sen eteläsivulta kiertävä vanha uoma ja
pohjoisrinteenä jyrkkä, paikoin 40-45 m korkea jokitörmä. Länsireunassa on raviiniksi uurtunut
haarainen purouoma, itäreunassa Mustankurujen raviinit.
Kasvillisuus on variksenmarja-kanervatyypin, variksenmarja-kanerva-jäkälätyypin ja variksenmarja-mustikka-puolukkatyypin kangasmetsää, suppalampien reunoilla paikoin saranevareunus, raviineissa ruohoista korpea. Eteläosan puusto on järeää männikköä.
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Eläimistössä havaittiin poro, korppi ja käpytikka. Eteläreunan tasanteella on erotuspaikka aitoineen. Alueella on Metsäntutkimuslaitoksen koealoja.
Länsireunassa on pienehkö maa-ainesalue ja keskiosassa pääosin metsitetty vanha ottoalue.

Hietaperänvaaran arvokkaan harjualeen rajaus

Maaperäselvitys ja pilaantuneet maat
Kaava-alueen maaperä on pitkälti viimeisen jääkauden synnyttämä. Aluetta hallitsee Kemijoki
joka virtaa ruhjelaaksossa, jonka jäätikköjoki on kallioon kuluttanut. Ancylys-järven aikana alueelle kerrostui hietaa ja hiesua ja myöhemmin joen kerrostamaa hiekkaa ja hietaa. Myöhemmin
joki on kuluttanut hiekkakerroksia siten, että kallio on paikon paljastunut kuten Vanttauskoskessa. Joen kaivamat hiekkakerrokset ovat korkeimmillaan 40 metriä vedenpinnasta. Sama ilmiö
on sivujoissa, jotka ovat kaivautuneet syviin rotkoihin. Varsinkin etelärannalla on jyrkkiä eroosiotörmiä, jotka ajoittain sortuvat veteen. Kaava-alueen pohjoisosassa maaperä on lajittumatonta sora- ja hiekkamoreenia, paikoin hiesua millä kohdin on soistumia. Kylän kohdalle on rakennettu voimalaitos, jonka vedenkorkeus on padon yläpuolella +100 mpy ja alapuolella +80
mpy. Pohjoisosalla maaperä on kumpuilevaa ja paikoin kivikkoista. Pohjoispuolen maalajit ovat
lajittumattomia ja eteläpuolen lajittuneita hiekkoja.
Alueella sijaitsee Kolulampien pohjavesialue, jonka tuottoisuus on 344 k-m3 vuorokaudessa. Ottamolla ei ole suojavyöhykettä ja rakenteita. Pohjavesi on laadultaan hyvää. Alueelle ei tule sijoittaa rakentamista.
Jos Sierilän voimalaitos / allas rakennetaan se nostaa vedenpintaa padon alapuolella 1,6 metriä.
Kolulammen pohjavesialueeseen vedenpinnan nousu ei vaikuta tai jos vaikuttaa, se on myönteistä.
Joen pohjoispuolinen alue on rakennettavuudeltaan pääosin hyvää lukuun ottamatta hiesu- ja
suoalueita. Myös eteläpuoli on rakennettavuudeltaan hyvää. Suunnittelualueelle ovat tyypillistä
korkeat rantatörmät, jotka ovat sortumille alttiita. Pysyviä rakenteita ei tulisi sijoittaa alueelle,
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joiden etäisyys jokitörmän alareunasta on kaltevuudessa 1:2,7-1:3 eli kun rantatörmän korkeus
on 40 m turvallinen rakennusetäisyys törmän alaosasta mitattuna on 108-120 metriä + etenevän
eroosion varmuusvara noin 30 m.
Ympäristöhallinnon tietokannassa alueella on neljä pilaantunutta kohdetta: vanha kaatopaikka
pohjoispuolella, tielaitoksen lakkautettu hiekka- ja suolahalli, toimiva huoltoasema st-1 ja käytöstä poistunut huoltoasema risteyksessä. Tämän lisäksi riskikohteiksi arvioitiin hautausmaa ja
huoltoaseman vieressä oleva korjaamo. Lakkautetun huoltoaseman maat on vaihdettu ja alue
puhdistettu kesällä 2014. Vanha kaatopaikka tarvitsee suojavyöhykkeen, minne rakentamista ei
suositella. Hautausmaan alapuolella kaivovesien käytössä on riski.
Kylärakenne ja -historia: arkeologinen inventointi
Alueelta tunnettiin ennestään yksi muinaisjäännös, Törmälä niminen kivikautinen asuinpaikka.
Se on kuitenkin jäänyt suurimmaksi osaksi, ellei kokonaan veden alle voimalaitoksen rakentamisen johdosta. Inventoinnissa löytyi yksi uusi kohde, Sieväkarinniemen kivikautinen asuinpaikka,
joka on sijainnut Ancylusjärven rannalla 8700-8900 vuotta sitten.
Rakennettu ympäristö, yhdyskuntarakenteen analyysi ja rakenteen edullisuustarkastelu
Kylärakenteen edullisuutta tarkasteltiin maisemalliselta ja kyläkuvalliselta kannalta. Alueen vetovoimatekijöistä ovat arvokkaat luontokokonaisuudet, vanha viljelymaisema ja kylämiljöö sekä
maisemanäkymät. Kyläkuvaa analysoitiin Lynchin menetelmällä, missä arvioitavia tekijöitä ovat
aluekokonaisuudet, reitit, esteet, portit, maamerkit, näköalapaikat, näkymät ja ympäristöhäiriöt.

Kylärakennetarkastelun pohjalta laadittiin mitoitusvyöhykkeet, jonka pohjalta Vanttauskosken
kylärakennetta kehitetään. Mitoitusvyöhykkeet laadittiin siten, että keskeisintä kyläaluetta pyritään kehittämään asumisen merkittävimpänä ja tiiveimpänä alueena nykyistä rakennetta ja
vetovoimatekijöitä hyödyntäen. Rakentamisen määrä ja tiheys vähenee kylän keskuksesta kauemmas mentäessä. Periaatteena on, että kaikki rakentamiselle soveltuvat alueet ovat hyödynnettävissä, mutta erityisesti pysyvää asutusta ohjataan palvelujen ja nykyisen liikenneverkon yhteyteen.
Alueelle määritettiin kahdeksan mitoitusvyöhykettä. Kahdeksas vyöhyke on määritettyjen alueiden ulkopuoliset alueet, ns. taustametsät, joihin rakentamista ei lähtökohtaisesti suositella.
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Kulttuuriympäristöselvitys
Kulttuuriympäristöselvitys koskee alueen historiaa ja rakennusinventointi kohdistuu ennen
vuotta 1960 rakennettuihin kohteisiin.
Kemijoella on ollut suuri merkitys paikallisten ihmisten elämässä ja elinkeinojen harjoittamisessa. Sota kuitenkin tuhosi perinteisen rakentamistavan ja joen patoaminen vaurautta tuoneen
lohenkalastuksen.
Kylä sijoittuu vanhan kyläraitin varteen korkeimmille selänteen laidoille. Kaikki pientilojen rakennukset on rakennettu sodan jälkeen 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla. Monissa niistä on
vielä hirsirunko, koska se oli nopea ja tuttu rakentamistapa. Ydinkeskustassa on uudempaa rakennuskantaa 1980-luvulta alkaen.
Arvokkaimmat kulttuurimaisemat eli viljelysmaisemat sijoittuvat joen pohjoisrannalle Mustoniemeen ja Puuroseen. Kaksi pienempää aluekokonaisuutta ovat Koskela-kappelin alue ja Patoniemi etelärannalla.
Kaikilla osa-alueilla rakennuskanta on ajallisesti kerrostunutta mutta harmonisella tavalla siten,
että maalaiskylän miljöö on säilynyt.
Kaikki kohteet on inventoitu pihapiirikokonaisuuksina tai aluekokonaisuuksina. Myös yksittäiset
aitat, ladot ja navetat on merkitty kohdemerkinnöillä, sillä ne ovat monin paikoin tärkeä osa
viljelymaisemaa ja vanhaa maatalouskulttuuria.
Tarkistettuja kohteita oli 49 kpl, joista 30:ssä oli suojeluarvoja jäljellä. Muut oli remontoitu siten,
että niiden alkuperäinen tyyli ei ollut tunnistettavissa ja pihapiirit olivat rakennuskannaltaan vajaita. Violetilla merkityt pihapiirit ovat parhaiten säilyneitä ja vihreällä merkityt voidaan haluttaessa helposti palauttaa alkuperäisen tyylin mukaiseksi seuraavissa remonteissa.
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Vain kolme ennen sotia rakennettua kohdetta on säilynyt: Törmälä, Heteharju ja Viirin kappeli
ja hautausmaa. Männikön rakennukset myös säilyivät, mutta pirtti muutettiin myöhemmin navetaksi ja muiden hirsisten talousrakennusten paikkoja on muutettu.

Maisema ja kyläkuva: maisemaselvitys
Maisema on jääkauden muovaamaa, länsiluoteesta itäkaakkoon suuntautunutta. Ranta-asutuksen takana nousevat komeat vaaramaisemat. Keskiössä on Kemijoki, joka virtaa syvässä, rotkomaisessa laaksossa. Hiekkaiset rantatörmät nousevat jopa 40 metriä vedenpinnasta. Puurosenperällä korkea rantatörmä sijoittuu rantatasanteen taakse kuivalle maalle. Komein ja maisemallisesti näkyvin törmä on Hyypiönharju joen etelärannalla.
Voimalaitoksen rakentaminen muutti Vanttauskosken yläpuolisen alueen järvimäiseksi altaaksi
ja eteläpuolelle syntyi pitkulaisia saaria. Jokeen laskee pohjoisesta Vanttausjoki. Kolulampien
lampiketju laskee Koluojaa pitkin Puurosenperälle. Mustosenlammit taas laskevat Mato-ojaa
pitkin suunnittelualueen itärajalla Kilpelänsuvantoon. Eteläpuolelta jokeen yhtyy padon alapuolella Vähäoja-Sadinojan rotkolaaksot sekä Mustonoja. Näiden lisäksi on pohjoisrannalla kymmenkunta pienempää puroa, jotka laskevat Kemijokeen jyrkkäseinämäisissä rotkoissa.
Pohjoisrannan Törmäsenkangas on laaja taustaselänne, paikoin soistunut ja kivikkoinen. Asutus
on sijoittunut rantatasanteille jyrkänteiden päälle paitsi Puurusenperällä jyrkänteen alle. Parhaiten säilyneet viljellyt kulttuurimaisemat sijoittuvat Puurusenperälle, Mustonniemeen ja Patoniemeen. Muualla viljelysmaisema on kasvamassa umpeen ja jäljellä on vain pieniä peltoaukioita. Jokinäkymiä kylällä on vain parissa kohdassa ja tietenkin voimalaitoksen sillalla. Keskusta
palveluineen sijoittuu pohjoisrannalle pääteiden risteykseen, missä uudempi rakennuskanta hallitsee kyläkuvaa. Veden tuntumaan julkiseen rantaan pääsee vain Puurusenperällä ja Vanttausjoen suulla – muualla rannat ovat liian jyrkät.
Maisemakuvallisesti alue jakautuu viiteen osaan eli kylän kulttuurimaisemaan, harjumaisemaan
Hyypiöharjulla ja Kolulamminkankaalla, keskeisten alueiden metsä- ja vaaramaisemaan, järvi-,
puronvarsi- ja kosteikkomaisemaan Kolulammilla ja Mustonlammilla sekä Kemijoen rotkomaiseen uomaan.
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Liikenne, tekninen huolto ja meluselvitys
Alueen läpi kulkee kantatie 81 (Kuusamontie), joka tulee Rovaniemeltä Vanttauskoskelle Kemijoen pohjoispuolta ja Vanttauskoskelta eteenpäin Kemijoen eteläpuolta. Vanttauskoskella on
myös kevyenliikenteen väylä keskeisellä kyläalueella. Alueella on kattava julkisen liikenteen verkosto Kemijokivarressa Vanttauskosken kylän kautta.
Kemijoki on ennen ollut tärkein kulkureitti. Joella on ollut myös säännöllistä vesiliikennettä.
Tämä mahdollisuus on kuitenkin poistunut voimalaitosrakentamisen myötä.
Vanttauskoskella on kattava vesijohtoverkosto. Alueella on kaksi vedenottamoa. Jätevesiverkosto löytyy keskeisimmältä kyläalueelta kaupan ja koulun läheisyydestä.
Meluselvitys on laadittu osayleiskaava-alueen yleisiltä teiltä, Kuusamontieltä, Pirttikoskentieltä
ja Vanttausjärventieltä. Liikennemäärätiedot on saatu liikenneviraston tierekisteristä. Selvitys
sisältää nykytilanteen päivä- ja yömelun meluvyöhykekartat, ennustetilanteen (2030) päivä- ja
yömelun meluvyöhykekartat ja raportin, jossa on kerrottu laskennan lähtötiedot ja tulokset. Tarkempi meluselvitysaineisto on erillisessä selvityskansiossa.
Ennustetilanteessa päivämeluraja 55 dB jää aivan tien välittömään läheisyyteen. Kuusamontiellä
se sijaitsee maksimissaan noin 80 metrin etäisyydellä ja yömeluraja 50 dB maksimissaan 50 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta. Meluraja on esitetään suunnitteluvaiheessa myös kaavakartalla.
Yhdyskuntatekniikka: tulvauhka-alueet ja hulevesisuunnitelma
Suunnittelualueelta on selvitetty tulvauhan alaiset alueet ELY-keskukselta saatujen tietojen perusteella (KAT Oy:n tulvalaskentakartta vuodelta 2005). Vanttauskosken osalta on huomioitu
laskennallisesti kerran 100 vuodessa esiintyvän tulvavirtaaman antama tulvakorkeus. Vanttaus-
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kosken voimalaitoksen yläpuolella alimpina rakennuskorkeuksina käytetään keskivedenkorkeutta, johon lisätään +1,5 metriä (jokikilometrille 190 saakka eli voimalaitokselta 15 km ylävirtaan). Tässä määrittelyssä on huomioitu vettymishaitta, koska vesi pysyttelee lähellä tätä tasoa
läpi vuoden. Vanttauskosken voimalaitoksen alapuolella alimpina rakennuskorkeuksina käytetään kerran 100 vuodessa esiintyvää vedenkorkeutta (HQ100), johon lisätään 0,5 metriä. Kaavakartalla on esitetty lukemat, jotka ovat alimpia rakentamiskorkeuksia. Tulvalaskennan tulokset
on muunnettu kaavakartalla N2000 järjestelmään korottamalla lukuarvoja +48 cm.

Kuvassa punaisella alue, johon rakentamista ei tulvauhan vuoksi voi osoittaa edellä esitettyjen periaatteiden
mukaisesti.

Nykytilanne, kaupan ja palvelujen selvitys sekä yhdyskuntarakenteen analyysi
Nykyinen maankäyttö on osoitettu kartalle kaavamerkinnöin. Oleva rakennuskanta ja niiden
käyttömuoto (asunto, loma-asunto, maatila) on saatu tilaajan rekistereistä, jota täydennettiin
maastokäynnin havainnoilla. Kunnalta saatiin myös kartat alueen teknisistä verkostoista. Olevat
yritykset kuten maatilat, kaupat, verstaat jne. osoitettiin kartalle kaavamerkinnöillä.
Palveluverkko koostuu päivittäistavarakaupasta, koulun luokat 1-9, päiväkoti, neuvola ja hoivakoti. Kaupassa toimii postipalvelu ja lääkekaappi. Lisäksi keskustassa on huoltoasema ja ravintola/kahvila sekä käsityömyymälä.
Vanttauskosken tilastoalueella on noin 1000 asukasta (huomattavasti suunnittelualuetta laajempi). Ennustettu väestökasvu on 100 asukasta jos alueella toteutuu 50 uutta rakennuspaikkaa
(2,08 as/asunto). Väestön ikärakenne on jo nyt vanhusvoittoinen kun yli 65-vuotiaiden osuus on
30%.
Asutus sijoittuu nauhamaisesti joen ja pääteiden varsille, mikä helpottaa palvelujen järjestämistä. Loma-asutus sijoittuu myös nauhamaisesti vakituisen asutuksen sekaan. Viiden kilometrin säteellä kylästä sijaitsee 35 loma-asuntoa.
Tilastoalueen ennustettu ostovoiman kasvu edellyttää vuoteen 2025 suuruusluokaltaan 1000 km2 vähittäiskaupan liiketilaa eli päivittäistavarakauppaan 200 ja erikoiskauppaan 800 k-m2. Tällä
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jaolla ei ole merkitystä kyläkeskusta kehitettäessä, oleellisempaa on että väestönkasvu tukee
nykyisten kauppojen toimintaa.
Ennustettu väestönkasvu ei aiheuta oleellista palvelutarpeen kasvua Yläkemijoen koululle, Viiriäisen päiväkodille tai neuvolalle. Ikäihmisten palveluille eläkeläisten määrän lisääntyminen aiheuttaa lisäpaineita kotiin suuntautuviin tukipalveluihin.
Viime aikoina kaupallisten ja julkisten palvelujen kehittämisessä ovat nousseet yhä enemmän
esiin palvelujen sijoittaminen lähelle toisiaan ja osin samoihin tiloihin. Tämä tukee myymälöiden
toimintaedellytyksiä ja toisaalta vastaa hyvin myös asukkaiden tarpeisiin antamalla mahdollisuuden hoitaa useampia asioita yhdellä kerralla. Lisäksi on alettu hyödyntää eri toimijoiden välisen
konkreettisen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia. Kaupan ja julkisten palvelujen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi on muodostettu eri toimijoista koostuvia kumppanuusverkostoja, joiden
tavoitteena on kehittää ja tuottaa toisiaan tukevia lähipalveluja. Kumppanuusverkostossa voivat
olla toimijoina esimerkiksi kunta, alueellinen kehittämisyhtiö, asukasyhdistys, kauppa, rakennusliike, ”kolmannen sektorin toimija” jne.
Työpaikkojen osalta kylien voidaan katsoa olevan erikoistuneita: Vanttauskoskella ei ole alkutuotantoa vaan muuta yritystoimintaa, alkutuotantoa löytyy muilta kyliltä. Myös tämän tekijän
kannalta Vanttauskosken kehittäminen asumisen alueena on perusteltua, koska alueelle voi keskittää vakituista asutusta ja mahdollisia palveluja.
Alueen virkistyspalvelujen määrä on merkittävä, ja antaa hyvät mahdollisuudet kehittää aluetta
vakituiselle asumiselle. Toisaalta reitistöjen ja palvelujen kattavuus antaa mahdollisuuksia kehittää myös loma-asumista ja matkailua. Alueen luontomatkailun kärkenä Auttiköngäs luo vetovoimaa, jollaista ei pystytä luomaan ihmisen toimilla. Alue soveltuukin parhaiten juuri luontoon
perustuville matkailupalveluille.
Alueen liikenneverkko on kattava, ja Vanttauskoski sijaitsee tieverkon kannalta solmukohdassa.
Alueella on myös julkisen liikenteen palveluja.
Väestö ja työpaikat
Suunnittelualueella asui yhteensä 221 henkeä vuonna 2013. Väestö on vanhimpaan väestönosaan painottuvaa, sillä lähes joka kolmas asukas on yli 64-vuotias.

Yläkemijoen alueen nykyinen loma-asutus on sijoittunut pääasiassa päävesistöjen varsille nauhamaisesti vakituisen asutuksen sekaan. Vanttauskosken kylän keskeisillä alueilla palvelujen läheisyydessä loma-asutusta ei ole, mutta viiden kilometrin säteellä kylästä sijaitsee noin 35 mökkiä.
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Yläkemijoen alueella työpaikat ovat sijoittuneet pääosin Kemijoen varsille keskittyen kyliin
(Vanttauskoski ja Pirttikoski). Suunnittelualueen työpaikkamäärä vuonna 2012 oli yhteensä 58
kappaletta
Eniten työpaikkoja on koulutuksen ja kaupan aloilla. Myös terveys- ja
sosiaalipalvelujen työapikkoja on useampia. Vanttauskoskella elinkeinot painottuvat
jalostukseen ja palveluihin: kylällä on useita elinvoimaisia ja työllistäviä yrityksiä.
Vanttauskoskella on myös terveyspalvelujen, koulutuspalvelujen, kaupan sekä matkailun
(majoitus- ja ravitsemuspalveluiden) työpaikkoja. Voimalaitoksen länsipuolella Kemijoen
pohjoisrannalla sekä itäpuolella etelärannalla on kalankasvatuslaitokset. Alueen itärajalla on
hautausmaa.
Muualla Yläkemijoen alueella Pekkalassa ja Pirttikoskella on myös terveyspalvelujen,
koulutuspalvelujen, kaupan sekä matkailun (majoitus- ja ravitsemuspalveluiden) työpaikkoja,
mutta vähemmän kuin Vanttauskoskella. Pajulammella on suuria maitotiloja, joiden yrittäjät
ovat nuoria lapsiperheitä. Myös muualla alueella on maataloutta tai muuta elinkeinotoimintaa.
Tennilässä
on
mansikkaja
viinitila.
(Yläkemijoen
internet-sivut
http://www.ylakemijoki.fi/index.php/vanttauskoski).
Alueella toimivat yrityset (nettisivu): K-market Jokitori, Vanttausjärven kylätoiminta ry –
kyläkeskus Kuhina, Napapiirin kala Oy, Ravintola Mikako, Virkanuket Tainan tupa, Taksit Kuusela
ja Hietala. Näissä on arviolta noin 10-15 työpaikkaa.

Porotalous
Porotaloutta koskevia tietoja saatiin Porot-hankkeesta syksyllä 2015, josta myös oheinen karttaliite on. Niemelän (eteläranta) ja Vanttauksen paliskuntien välinen raja kulkee keskellä Kemijokea. Suunnittelualueella on yksi porotila Vanttausjärventien varressa Törmäsenkankaalla,
missä on aitaus porojen talviruokintaa varten (Villenaita).
Kartan mukaan joen pohjoispuoli on talvilaidunaluetta ja siellä on Aallonkankaan siirtoaita-alue
voimalinjan tuntumassa. Soudunkorvanvaaraa kiertävä kanava on poronhoidon kannalta haitta.
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Sen takana on jäkälälaidunalue ja syyslaidunalue. Eteläranta on ohutlumista aluetta ja Patoniemi
on parasta talvilaidunaluetta.

Virkistys ja vapaa-aika
Suunnittelualueelta eli Vanttauskoskelta löytyy kattavasti vapaa-ajan ja virkistyksen alueita ja
palveluja. Koulun yhteydessä on urheilukenttä (pallokenttä ja kaukalo) sekä liikuntasali. Kylällä
on koululta lähtevä valaistu kuntorata/latu. Myös muita ulkoilureittejä/latuja on runsas verkosto
sekä pohjoiseen lampien suuntaan ja siitä eteenpäin että Kemijoen yli ja siitä länteen. Reitit kulkevat kylän vaaramaisemissa. Vanttauskoski on myös moottorikelkkareittien risteyspaikka.
Vanttauskoskella on Kemijokivarressa kaksi laavua, joista Puurokarin alueen laavun yhteydessä
on venevalkama, Vanttausjoen suulla myös uimaranta. Kemijoen rannat ovat kauttaaltaan voimalaitosyhtiön omistuksessa ja suojaviheralueita, joita on mahdollisuus käyttää virkistäytymiseen ja rantautumiseen mikäli niiden korkeusasema ja kasvillisuus tämän mahdollistavat.
Yläkemijoen muilla kylillä on urheilukenttä Pekkalassa, punttisali Auttissa sekä pallokenttä ja liikuntasali Pirttikoskella. Pekkalassa on myös ampumarata. Yläkemijoen merkittävin matkailukohde ja virkistysalue on Auttiköngäs. Toinen keskeinen kohde on Kaihuanvaaran monikäyttöalue.
Matkailupalveluja löytyy Tennilästä, Viirinkylältä, Vanttausjärveltä, Pekkalasta, Pirttikoskelta ja
Auttista. Alueella on kattava moottorikelkkareitistö. Ulkoilureitti kulkee Auttikönkäältä Kemijoen pohjoispuolella kohti Rovaniemen keskustan reitistöjä sekä toiseen suuntaan Kuusamoa
kohti. Autissa on hiihtolatu.
Kemijoki on sopiva sekä kalastukseen että veneilyyn, joki on veneily- ja vesiretkeilyreittiä.
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Maanomistus, emätilaselvitys
Suunnittelualueella on nykyään 292 tilaa jotka jakautuvat emätiloille sen mukaan, mikä tilajako on ollut voimassa vuodenvaihteessa 1969-70, jolloin rantarakentamista koskeva lainsäädäntö astui voimaan. Selvitykseen kuuluu myös ajantasaiset kiinteistörajat ja maanomistajaluettelo yhteystietoineen exel-taulukossa esitettynä.

Maanomistus: sinisellä Kemijoki Oy, violetilla Suomen valtio, oranssilla seurakunta ja harmaalla Rovaniemen
kaupunki. Yksityisten maat emätilaselvityksen exel-taulukossa.
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Suunnittelutilanne
Alueella ei ole aiemmin laadittua yleiskaavaa, asemakaavaa tai ranta-asemakaavoja. Suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (selostuskohta 3.3.13) ja maakuntakaava.
Alueella on voimassa Lapin liiton 19.5.2000 hyväksymä Rovaniemen maakuntakaava, jonka
Ympäristöministeriö on vahvistanut 2.11.2001. Siinä suunnittelualue on osoitettu keskuskyläksi merkinnällä AT. Suunnittelualue ei sijoitu vuonna 2010 vahvistuneen Rovaniemen vaihemaakuntakaavan alueelle.

Ote voimassa olevasta Rovaniemen maakuntakaavasta

Koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset:


Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maakäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista.



Maa ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun ottamatta hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä yksityiskohtaisemmassa kaavassa ole
rakentamiseen sopivaksi osoitettu.



Malminetsintä ja siihen liittyvät toimenpiteet alueelle on turvattava. Lisäksi on selvitettävä,
millä ehdoilla suojelualueelta tai muulta rajoituksia omaavalta alueelta mahdollisesti löytyvän
geologisen varannon hyödyntäminen on mahdollista.
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Porotalouden sekä muiden luontaistalouteen liittyvien toimintojen edellytykset on turvattava.



Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen osuus 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.



Vesistöjen veden laatu, hydrologinen tila, eliöstö ja maisema tai muut ominaisuudet on
säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisina.



Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu siihen kajoaminen kielletty. Lupaa haetaan ympäristökeskukselta, jonka on kuultava asiassa Museovirastoa.



Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

Rovaniemen maakuntakaavojen yhdistelmässä esitetyt merkinnät kaava-alueella:
Merkintä: AT 383
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
Alueen nimi: Vanttauskoski
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 40 km itään Kemijoen varrella. Vuonna 1998 kylän asukasluku oli 158.
Valintaperuste: keskuskylä.
Merkintä: ET 2220
Alueen nimi: Vanttauskosken voimalaitos
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 45 km kaakkoon.
Kemijoki Oy:n omistama voimalaitos. Voimalaitoksen teho 83 MW ja sähköntuotanto
keskivesivuonna 435 GWh/a. Laitos on rakennettu vuosina 1967-72 ja putouskorkeus
on 22 m.
Varausperuste: Tuotannossa oleva voimalaitos.
Lisäksi osa-aluemerkinnällä sh on osoitettu joen eteläpuolinen harjujen suojelualue ja
osa-aluemerkinnällä sp tärkeä pohjavesien suojelualue joen pohjoispuolelle.
Suunnittelualueelle joen pohjoispuolelle on osoitettu myös ulkoilureitti.

Alueelle laaditaan parhaillaan Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa, joka valmistuessaan
kumoaa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavat sekä Rovaniemen vaihemaakuntakaavan.
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava on kuulutettu vireille maaliskuussa 2013 ja ehdotus
oli julkisesti nähtävillä tammikuussa 2016. Tavoiteaikataulun mukaan maakuntakaava olisi valmis hyväksymismenettelyyn vuoden 2016 aikana.
Koko maakunta-aluetta koskevat suunnittelumääräykset:



Alueidenkäyttöä ja toimintoja suunniteltaessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä,
elinympäristön laadun parantamista sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytysten kehittämistä. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen erityisolosuhteisiin.
Ranta-alueilla taajamatoimintojen alueiden (A), asuntovaltaisten alueiden (AA) ja keskuskylien
(at) ulkopuolella vapaan rantaviivan osuus tulee olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta. Pysyvän asutuksen sijoittumista tulee edistää olemassa olevaa rakennetta täydentäen.
Ranta-alueilla tulee turvata rannan suuntainen kulkuyhteys.
19

Ote Itä-Lapin ja Rovaniemen alueen maakuntakaavaehdotuksesta 30.11.2015.












Maankäytön suunnittelussa on alueen erityispiirteisiin tukeutuen otettava huomioon arvokkaat
luonnonympäristöt, arvokkaat maisema-alueet, rakennetut kulttuuriympäristöt ja arkeologinen
kulttuuriperintö sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun. Suunnittelussa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Maisemallisesti herkillä alueilla, kuten jokien ja järvien rannoilla ja arvokkaimmilla vaara-alueilla
sekä pääteiden, matkailupalvelualueiden, retkeilyreittien ja taajamien läheisissä metsissä metsänkäsittelytoimenpiteet on suunniteltava huolellisesti ottaen huomioon maiseman ominaispiirteet
ja pyrittävä välttämään suuria muutoksia.
Rakennuksia tai muita huomattavia rakenteita ei tule suunnitella sijoitettavaksi maisemallisesti
aroille paikoille, kuten kapeisiin niemen kärkiin ja kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien
kumpareiden huipulle.
Hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille pelloille ei tule suunnitella sijoitettavaksi muuta
kuin maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista, ellei niitä ole yksityiskohtaisemmassa kaavassa
osoitettu rakentamiseen sopiviksi
Malminetsintä ja siihen liittyvät toimenpiteet on turvattava, kuitenkin huomioon ottaen alueen
erityispiirteet.
Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset
toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet. Valtion maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.
Tulva-, sortuma- ja vyörymävaara-alueet on osoitettava yleis- ja asemakaavoissa joko alueina tai
rakentamisrajoituksina. Rakennuspaikkoja ei saa suunnitella sijoitettavaksi alueille, joilla on tulvan,
sortuman tai vyörymän vaaraa. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat.
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Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen
ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista. Tuulivoimaloiden osalta on otettava huomioon
valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista.
Suunniteltaessa sellaisen alueen käyttöä, jolla on kiinteä muinaisjäännös, on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen
kielletty. Määräys koskee myös vedenalaisia muinaisjäännöksiä.
Rakentamisrajoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus on voimassa virkistys- ja suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai
alueita varten osoitetuilla alueilla (V, LL, EN, EJ, SL, Se, SM, SR, SR1, vt, kt, st, yt, voimajohto).
Rajoitus laajennetaan koskemaan puolustusvoimien alueita (EP ja EP1), ampuma- ja harjoitusaluetta (EAH), kaivosalueita (EK), suojavyöhykkeitä (sv), melualueita, vesialuetta (W-1) sekä tärkeitä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Rajoitus ei koske tuulivoimaloiden alueita
(tv) eikä tuulivoimapotentiaalisia (tv1) alueita.

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Matkailun vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue.
(Itä-Lappi – Ranua – Rovaniemi mv 8401)
Merkinnällä osoitetaan matkailun ja virkistyksen vyöhykkeitä, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista.
Aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, matkailupalvelukohteiden, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena alueen pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopivalla tavalla. Kulttuuriperintö-, maisema- ja luontoarvoja
tulee vaalia matkailun vetovoimatekijöinä.

Maaseudun kehittämisen kohdealue. (Luusua-Juujärvi-Vanttauskoski-Tennilä mk 8007
Merkinnällä osoitetaan maaseutuvyöhykkeitä, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista.
Alueella tulee säilyttää ja kehittää monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja,
asutusta ja kulttuuriympäristöä. Pysyvän asutuksen sijoittumista tulee edistää olemassa
olevaa rakennetta täydentäen.
Keskuskylä (Vanttauskoski at 383)
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla pyritään säilyttämään tai joille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
Alueella tulee säilyttää ja kehittää monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja,
asutusta ja kulttuuriympäristöä.

Kulttuuriympäristön ja /tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue tai kohde.
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( Viirinkylä ma 4803 )
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
ja maisema-alueet.
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.
Energiahuollon kohde (Vanttauskosken voimalaitos EN 2220)
Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevia laitoksia ja rakenteita, kuten voimaloita ja suurmuuntamoalueita varten varattuja alueita.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytykset kalaportaiden
toteuttamiselle.

Erityisalue / -kohde
Merkinnällä osoitetaan kohteita, joilla on tietty erityiskäyttötarkoitus ja joilla liikkuminen on yleensä rajoitettua.
Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma.
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet, -moreenimuodostumat, -ranta- ja tuulikerrostumat, kallioalueet tai muut vastaavat arvokkaat geologiset
muodostumat.
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen luonnonkauneuden, geologisten muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuhteiden ja -esiintymien erityispiirteet.
Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja
jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ja määrä
eivät niiden vaikutuksesta heikkene.
Paliskunnan raja / esteaita.
Merkinnällä osoitetaan paliskuntien välinen raja tai esteaita.
Moottorikelkkailu- ja ulkoilureitit tulee suunnitella niin, että ne risteävät mahdollisimman harvoissa kohdissa paliskunnan esteaidan kanssa ja että porojen kulku aidan läpi
reitin kohdalta pyritään estämään.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita,
joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta myös
muihin tarkoituksiin.
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Voimajohto
Kantatie
Moottorikelkkailureitti

Valtakunnalliset intressit
Ympäristöministeriön laatiman oppaan mukaan yleiskaavassa tulevat sovellettavaksi valtakunnalliset alueidenkäytön yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole suoraan kohdennettu maakunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle.
Yleistavoitteita sovelletaan suoraan rakentamista ohjaavien yleiskaavojen (lähinnä rantayleiskaavat) laaja-alaisiin, muuta alueidenkäyttöä yleispiirteisesti ohjaaviin ratkaisuihin, mutta ei
asemakaavaan verrattaviin, suoraan rakentamista ohjaaviin ratkaisuihin.
Vanttauskosken osayleiskaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet:


Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen
sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.



Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio.
Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä
sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.



Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.



Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaaajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.



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.



Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin
ja taajamatulviin.



Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä
saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.



Alueidenkäytössä on varmistettava että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.



Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön
kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten,
ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
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Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten,
että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.



Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

Muut yleiskaavaan liittyvät hankkeet








Rovaniemen kaupunkistrategia 2030 (kaupunginvaltuusto 19.5.2014 § 43)
Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 (kaupunginvaltuusto 12.11.2012 §
139)
Rovaniemen matkailun kehittämisohjelma 2012–2016 (kaupunginvaltuusto 23.1.2012 §
6)
Rovaniemen kaupungin elinkeino-ohjelma (kaupunginvaltuusto 14.6.2010 § 79)
Rovaniemen ilmasto-ohjelma
Lapin maakuntastrategia 2040
Lapin matkailustrategia

Lapin maakuntastrategian visiona on: Lappi – Euroopan arktinen osaaja – tavanomaisen yläpuolella. Lappibrändin perusta on viidessä lappilaistenluomassa vetovoimatekijässä: luonnossa ja
luonnosta, outoa taikaa, tehemä pois, aito hulluus, avoin ja arktinen. Arvoperustana on avoimuus ja kansainvälisyys, luovuus, yrittäjyys, sitkeys ja sitoutuminen kotiseutuun.
Suuntana vuoteen 2040 on:
 luonnonvarojen monimuotoinen ja kestävä hyödyntäminen
 edelläkävijyys lähienergiatuotannossa
 huoltovarmuus ja liikenne muuttuvissa luonnonoloissa ja ympäristössä
 uusiutuva ja monipuolinen yritystoiminta, työn tekeminen ja osaaminen
 vuorovaikutteinen oppimisverkosto, asiakaslähtöinen vuorovaikutteinen palveluverkosto
 tuottava ja muutoksin sopeutuva paikasta riippumaton työ, koulutus, asuminen, palvelut
 saumaton kytkeytyminen globaaleihin verkostoihin, ei missä, vaan mitä
 yhteinen vaikuttaminen Lapin kehittämiseen verkostoja ja pelillisyyttä hyödyntäen

Rovaniemen alueidenkäytön strategian teemakartta: Asuminen, työpaikat, liikenne
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Rovaniemen alueiden käytön strategian mukaisesti Vanttauskoskea tulee kehittää
kyläverkoston palvelukylänä, jonne tulee laatia tarkempia maankäytön suunnitelmia ja kehittää
kevyen liikenteen verkostoja sekä liikenneyhteyksiä. Palvelut tulee turvata, rakennetta tiivistää
sekä kehittää elinkeinoja.

Lisäksi alueiden käytön strategiassa Yläkemijoen alue on määritetty matkailun kehittämisen
vyöhykkeeksi, kylämatkailun alueeksi. Matkailutoimintoja tulee kehittää perhe- ja
omatoimimatkailun tarpeisiin. Myös reitistöt tulee huomioida, Vanttauskoskella erityisesti joen
suuntaiset yhteydet sekä yhteydet etelään ja pohjoiseen. Lisäksi alueen päätiestö on määritetty
matkailutieksi, jonka varrella matkailuun liittyvien palvelujen sekä kulttuurimaisemien ja –
ympäristöjen huomiointi on tärkeää.

Rovaniemen alueidenkäytön strategian teemakartta: Matkailu ja virkistys
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3 TAVOITTEET
Vanttauskoski on osoitettu Rovaniemen maakuntakaavassa keskuskyläksi AT, samoin Rovaniemen alueiden käytön strategiassa. Tavoitteena on kylän elinvoimaisuuden turvaaminen ja
elinympäristön kehittäminen, jota tukemaan laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Alueen pinta-ala on 1550 ha.
Tavoitteena on laatia yksityiskohtainen aluevarauskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja
muuta maankäyttöä siten, että asemakaavan laatiminen ei ole tarpeen (MRL 72§ ja MRL 44§).
Kaavassa on kuitenkin osoitettava alueet, joilla asemakaavan laatiminen voi olla tarpeen.
Osayleiskaavassa tulee esittää keskuskylän ominaisuudet ja kehittämisen periaatteet. Huomioon tulee ottaa kaupunkistrategia, maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Rovaniemen maakuntakaava ja kaupunginvaltuuston hyväksymä maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 201216.
Suunnittelun pohjaksi laaditaan useita selvityksiä sekä kylän rakennetarkastelu, joka auttaa tukemaan kylän kehitystä olemassa olevien toimintojen pohjalta. Samalla se toimii mitoituksen ja
arvokkaiden alueiden tai ominaisuuksien vaalimisen perustana. Alueen läpi kulkee seudullinen
kantatie, johon liittyminen tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Kaavoituksella halutaan nostaa
esiin alueen vetovoimatekijät ja säilyttää kylä elinvoimaisena keskuskylänä palveluineen.
Työtä ohjaa ja tavoitteet hyväksyy Rovaniemen kaupungin kaavoituksen tehtäväalue.

3.1 Tavoitteet ja mitoitus
Vuoden 2013 lopussa suunnittelualueella asui noin 1 000 asukasta (Vanttauskosken tilastoalueella 722 ja Auttin tilastoalueella 274 asukasta) (www.rovaniemi.fi).
Suunnittelualueen väestönkasvu vuoteen 2025 arvioitiin alueen nykyisten rakennuspaikkojen
(94), Rovaniemen 2000-luvun asemakaavojen kasvutoteutumaan (44 %) ja Rovaniemen vuoden
2012 asuntokuntien keskikokoon (2,08 henkilöä/asunto) perustuen. Näillä lähtöoletuksilla laskien Vanttauskosken kylälle tulee suuruusluokkatasolla 50 rakennuspaikkaa ja 100 uutta asukasta vuoteen 2025 mennessä. Selvitysalueen nykyisen ikäjakauman mukaan laskettuna väestöä
on eri ikäryhmissä seuraavasti:





alle 6-vuotiaat
7 - 14 -vuotiaat
15 - 64 –vuotiaat
yli 65 -vuotiaat

50 henkilöä
80 henkilöä
640 henkilöä
330 henkilöä

Yli 65-vuotiaiden osuus vuonna 2025 tulee todennäköisesti olemaan edellä esitettyä suurempi.
Suunnittelualueella yli 65 -vuotiaiden osuus oli 30 % jo vuonna 2013. Yläkemijoen alueella alle
15-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat asukkaat ovat nykyisin sijoittuneet pääosin Vanttauskoskelle ja
muille kyläalueille sekä pääteiden varsille, mikä helpottaa palvelujen järjestämistä (koulukuljetukset, ikäihmisten kotihoidon palvelut ja kuljetuspalvelut jne.).
Vanttauskosken kylän keskeisillä alueilla palvelujen läheisyydessä loma-asutusta ei ole, mutta
viiden kilometrin säteellä kylästä sijaitsee noin 35 mökkiä (suunnittelualueella 20 loma-asuntoa
tai siinä käytössä olevaa vanhaa pihapiiriä).
Suunnittelualueen (Vanttauskosken ja Auttin tilastoalueet) lähipalvelujen nykyistä tarjontaa voidaan pitää suhteellisen hyvänä: alueelta löytyy päivittäistavarakaupan ja postin palveluja sekä
neuvola-, päiväkoti- ja koulupalvelut. Vanttauskosken määrittäminen keskuskyläksi ja alueen kehittäminen vakituisen asumisen alueena on palvelutarjonnan säilymisen kannalta hyvä ratkaisu.
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Vähittäiskaupan laskennallinen liiketilan lisätarve suunnittelualueella vuoteen 2025 on ostovoiman kasvun ja tunnuslukujen mukaan arvioituna suuruusluokaltaan 1 000 k-m2. Tämä vastaa
yhden isoksi supermarketiksi luokiteltavan päivittäistavarakaupan minimipinta-alaa. Laskennallisesti liiketilan lisätarve jakautuu päivittäistavarakauppaan 200 k-m2 ja erikoiskauppaan 800 km2, mutta käytännössä tällä jaolla ei kyläkeskusta kehitettäessä ole merkitystä. Oleellisempaa
on se, että väestönkasvu tukee nykyisten kauppojen toimintaa ja mahdollistaa myös kaupan kehittymisen.
Alueen suurimmat maanomistajat ovat Kemijoki Oy, Rovaniemen kaupunki ja valtio. Kemijoki
Oy:n tavoitteista on pidetty neuvottelu yhtiön edustajien kanssa (Raimo Kaikkonen ja Timo Asplund, 17.2.2015). Rovaniemen kaupungin tavoitteet on saatu kaavatyön ohjaajilta. Valtionmaiden osalta tavoitteista on keskusteltu Metsähallituksen kanssa (Laatumaa, myyntipäällikkö
Matti Keränen).
Asukaskysely
Osana Vanttauskosken osayleiskaavan tavoitteiden asettamista järjestettiin alueen asukkaille ja
maanomistajille kysely. Kysely oli tarkoitettu toisaalta suunnittelualueen asukkaille ja maanomistajille, toisaalta koko Yläkemijokivarren asukkaille. Vastauksissa pyydettiin kertomaan toiveita alueen kehittämisestä. Lisäksi kaava-alueen maanomistajat pystyivät tuomaan esille toiveitaan ja tarpeitaan koskien omistamiaan maita. Kysely oli vastattavissa syys-lokakuussa 2014.
Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 14 kappaletta. Määrä on pieni, mutta vastauksista saatiin
tarpeita ja ajatuksia osayleiskaavoitukselle. Asukkaiden tavoitteita kartoitettiin lisäksi yleisötilaisuudessa Vanttauskosken koululla 16.9.2014. Toiveet ja tarpeet on huomioitu kaavatyössä mahdollisuuksien mukaan.

4 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa:





kaupunkilaiset, kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat
kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen asukkaat
kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja palvelujen
käyttäjät
kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinoharjoittajat, maanviljelijät, metsästäjät, porotalouden harjoittajat

Myös yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, ovat osallisia:










Yläkemijoen aluelautakunta
Vanttauskosken kylätoimikunta
Yläkemijoen kylät Ry
Rovaniemen 4H-yhdistys ry
Rovaniemen luonto ry
Lapin rakennusperinne ry
Kemijoki Oy
Rovakairan Sähkö Oy
Napapiirin vesi

Lisäksi kaavatyöhön osallistuvat viranomaiset:



Kaupungin hallintokunnat
Lapin liitto
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Lapin ELY-keskus
Museovirasto
Lapin maakuntamuseo
Liikennevirasto
Lapin pelastuslaitos
Metsähallitus
Metsäkeskus
Paliskunnat: Niemelän paliskunta ja Vanttauksen paliskunta

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta
mielipiteensä.

4.3 Suunnittelun vaiheet































9.4.2014 tarjoukset tilaajalle
14.5.2014 aloituskokous Rovaniemellä kaupungintalolla
.6.2014 emätilaselvitys maanmittaustoimistolta
9.6.2014 viranomaisneuvottelu Rovaniemellä ELY-keskuksessa
9.6.2014 kaavoituksen vireilletulokuulutus
9. -27.6.2014 OAS nähtävillä kommentointia varten
18.6.2014 arkeologisen inventoinnin maastotyöt tehty, raportti myöhemmin
1.09.2014 kulttuuriympäristöselvityksen maastotyöt
vk 36, kuulutus yleisötilaisuudesta
16.9.2014 työryhmän kokous Rovaniemellä, selvitysten tilanne
16.9.2014 illalla yleisötilaisuus Vanttauskoskella.
selvitysten valmistelu
2.12.2014 työpalaveri Rovaniemellä, selvitysten hyväksyminen
luonnoksen ja mitoituksen valmistelu, vaihtoehdot
17.2.2015 työpalaveri Rovaniemellä
luonnoksen ja selostuksen valmistelu
28.4.2015 työpalaveri Rovaniemellä
luonnoksen viimeistely nähtäville panoa varten
1. – 18.6.2015, yleiskaavaluonnoksen valmisteluvaiheen osallisten kuuleminen
11.6.2015 yleisötilaisuus Vanttauskoskella
9. - 10.2015 vastineiden valmistelu ja kaava-aineiston korjaus
22.10.2015 teknisen lautakunnan kokous, päätös kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti
nähtäville
19.11. - 18.12.2015 yleiskaavaehdotus julkisesti nähtävillä
25.11.2015 yleisötilaisuus Vanttauskoskella
4.2.2016 työpalaveri Rovaniemellä vastineista
11.2.2016 työpalaveri ELY:ssä Leena Ruokasen kanssa ehdotukseen tulevista muutoksista
13.4.2016 viranomaisneuvottelu
06.06.2016 yleiskaavan käsittely kaupunginhallituksessa, §256
13.06.2016 yleiskaavan hyväksymiskäsittely kaupunginvaltuustossa, § 69
___.07.2016 yleiskaavan kuuluttaminen lainvoimaiseksi
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5 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT
5.1 Vaihtoehtojen muodostamisperiaatteet ja kuvaus
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, MRL 72 §:n mukaisena. Tämä edellyttää emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen käyttämistä rantavyöhykkeen rakentamisen määrän
osoittamiseksi. Lopputuloksessa tullaan näyttämään rakennuspaikat tilakohtaisesti sekä yleiskaavakartalla että exel-laskentataulukossa.
Emätilaselvityksen pohjalta laaditaan exel-taulukko, jossa esitetään alueen nykyiset tilat ja palstat, jokaisen tilan rekisterinumero sekä palstan tunnistenumero, emätila sekä rantaviivan pituus
ja pinta-ala. Rantaviiva muunnetaan tarvittavilta osin (ns. Etelä-Savon mallia mukaillen). Olevat
rakennuspaikat lasketaan taulukkoon ja näytetään kaavakartalla. Emätilaselvityksestä saadaan
selville nykyisen rakentamisen määrä ja mitoitus sekä tilojen rantaviivan pituudet.
Ennen suunnittelua ja vaihtoehtoisia mitoituslaskelmia suunnittelualue jaetaan ympäristöselvitysten pohjalta erilaisiin mitoitusalueisiin. Luonnonympäristöltään aroilla ja maisemallisesti arvokkailla alueilla mitoitus voidaan valita pienemmäksi. Kylien kohdalla mitoitus voi olla isompi
ja rakentaminen keskitetympää kuin syrjäisemmillä alueilla.
Konsultti laatii kaksi rakennemallia kaavaratkaisun pohjaksi. Ratkaisut kuvaillaan ja perustellaan,
ja niiden pohjalta valitaan kaavaluonnoksen pohjaksi periaatteet.

5.2 Mitoitus
Kylärakennetarkastelun pohjalta laadittiin mitoitusvyöhykkeet, jonka pohjalta Vanttauskosken
kylärakennetta kehitetään. Mitoitusvyöhykkeet laadittiin siten, että keskeisintä kyläaluetta pyritään kehittämään asumisen merkittävimpänä ja tiiveimpänä alueena nykyistä rakennetta ja
vetovoimatekijöitä hyödyntäen. Rakentamisen määrä ja tiheys vaihtuu kylän keskuksesta kauemmas mentäessä. Periaatteena on, että kaikki rakentamiselle soveltuvat alueet ovat hyödynnettävissä, mutta erityisesti pysyvää asutusta ohjataan palvelujen ja nykyisen liikenneverkon yhteyteen.
Alueelle määritettiin kahdeksan mitoitusvyöhykettä. Kahdeksas vyöhyke on määritettyjen alueiden ulkopuoliset alueet, ns. taustametsät, joihin rakentamista ei lähtökohtaisesti suositella.
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5.3 Rakennemallit
Kylärakennetarkastelun ja mitoitustarkastelun pohjalta alueelle laadittiin kaksi rakennemallia.
Ensimmäisessä mallissa pohjana on matemaattinen mitoitustarkastelu, jonka mukaan alueelle
on mahdollista sijoittaa runsaasti uutta rakentamista. Malli vaatii mm. tiestön rakentamista ja
yhdyskuntateknisen huollon linjojen jatkamista. Toisessa mallissa, ns. ekomallissa hyödynnetään olevaa tieverkkoa, ja uusia rakennuspaikkoja on näytetty maltillisemmin.
Vaihtoehto 1
Vaihtoehdossa 1 on lähtökohtana mitoitusaluetarkastelu. Lisäksi on pyritty mahdollisimman tiiviiseen kylän ydinkeskustaan. Periaatteena on myös, että kaikille maanomistajille taataan jonkinlainen rakentamismahdollisuus. Tässä mallissa alueelle on esitetty 166 uutta rakennuspaikkaa, joista 129 on vakituiselle asumiselle ja 37 lomarakentamiselle. Lomarakennuspaikoiksi on
esitetty kyläkeskuksesta kauempana olevia alueita sekä alueita, joille vakituista rakentamista
sen vaatiminen yhdyskuntateknisine tarpeineen ei kannata osoittaa. Tällaisia alueita ovat mm.
lampien ja pienempien vesistöjen rannat.
Vaihtoehdossa 1 uuden rakentamisen esittämisessä lähtökohtana on ajatus, että kyläkeskusta
kehitetään voimakkaasti, ja uuden rakentamisen määrä vähenee kauemmas mentäessä. Mitoitusalueita on yhteensä kahdeksan, ja uuden rakentamisen sijoittuminen tilakohtaisesti on määritetty kantatiloittain ja sen sisällä tilakohtaisesti seuraavien mitoitusperiaatteiden mukaan
(oleva rakentaminen huomioidaan):
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mitoitusalue I:
rakennuspaikkoja 1/ha, lisäksi pienemmille tiloille on osoitettu uusia rakennuspaikkoja, mikäli tila on ennestään rakentamaton ja pinta-alaa on yli 2 000 m2
mitoitusalue II:
rakennuspaikkoja 1/ha, mutta korkeintaan 2/palsta, rantavyöhykkeellä mitoitus 10 rakennuspaikkaa/rantakilometri








mitoitusalue III:
rakennuspaikkoja 1/2ha, jos tilalla pinta-alaa yli 10 ha, myös kolmas rakennuspaikka,
rantavyöhykkeellä mitoitus 8 rakennuspaikkaa/rantakilometri
mitoitusalue IV:
uusi rakennuspaikka tiloille, joiden koko on yli 5 000 m2
mitoitusalue V:
korkeintaan yksi uusi rakennuspaikka tiloille, joiden kantatila on vähintään 3 ha
mitoitusalue VI:
lammet, joiden alueilla mitoitus 6 rakennuspaikkaa/rantakilometri
mitoitusalue VII:
korkeintaan yksi uusi rakennuspaikka tiloille, joiden kantatila on vähintään 3 ha
mitoitusalue VIII:
korkeintaan yksi uusi rakennuspaikka tiloille, joiden kantatila on vähintään 5 ha

Vaihtoehdon 1 runsas uusien rakennuspaikkojen määrä vaatii toteutuessaan uusia palvelujen
alueita, joita on esitetty nykyisen kaupan läheisyyteen risteysalueelle. Myös koulun läheiset alueet voivat olla kiinnostavia palvelujen sijoittumisen kannalta. Rakenne vaatii myös kevyenliikenteen verkoston jatkoa sekä runsaasti uusia teitä rakennuspaikoille. Toisaalta myös virkistysalueiden ja reittien tarve kasvaa. Osan tästä tarpeesta täyttävät ekologiset yhteydet, ja kylän oleva
virkistysreittiverkosto on jo hyvin kattava.

Vaihtoehto 1.
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Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 2 on ns. ekomalli, jossa hyödynnetään olevaa tiestöä. Tässä mallissa uutta rakentamista on osoitettu maltillisemmin, koska Vanttauskosken kasvuennuste ei ole kovin merkittävä.
Rakentamista on osoitettu kaikista vetovoimaisimmille paikoille eli vesistöjen rantoja hyödyntäen sekä nykyisen kyläkeskuksen yhteyteen. Uusia rakennuspaikkoja on yhteensä 79, joista 67
kappaletta vakituiselle ja 12 lomarakentamiselle. Malli hajauttaa rakentamista nauhamaisesti
joen pohjoispuolelle. Joen eteläpuolelle on myös osoitettu joitain vakituisen asumisen mahdollisuuksia, minkä vuoksi kevyenliikenteen yhteyden tarve joen yli korostuu.
Rakentamisen määrä ei vaadi juurikaan uusia palveluita, vaan säilyttää olevia. Uusia palvelujen
alueita on osoitettu nykyisten yhteyteen risteysalueen eteläpuolelle. Sen sijaan tämä maltillisempi malli jättää enemmän mahdollisuuksia ekologisille yhteyksille sekä virkistykselle.

Vaihtoehto 2.

5.4 Vaihtoehtojen vaikutukset ja vertailu
Vaihtoehtojen arviointi tehtiin asiantuntijatyönä työpalaverissa. Siinä todettiin, että alueen vähäisestä rakennuspaineesta johtuen vaihtoehto 1 on toisaalta yli tarpeen mitoittava, toisaalta
liian sitova tuleviin mahdollisiin rakennushankkeisiin nähden. Todettiin, että vähäisemmän rakennuspaineen alueilla rakennuspaikkojen osoittaminen ei ole järkevää, vaan hankkeet kannattaa tutkia suunnittelutarveratkaisuin tai Vanttausjokivarren osalta poikkeamispäätöksin. Kylän
ydinalue tulee mitoittaa ja suunnitella tarkasti maanomistajien tasapuolisen kohtelun, kyläkuvan kehittämisen ja houkuttelevuuden parantamiseksi.
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Molemmissa vaihtoehdoissa on huomioitu maiseman ja luonnon sekä maaperän asettamat ehdot rakentamiselle. Molemmissa vaihtoehdoissa on myös mahdollistettu palvelujen ja virkistyksen kehittäminen. Vanttauskoskea halutaan kehittää vakituisen asumisen alueena, mutta paikoitellen alueelle soveltuu loma-asuminen.
Osayleiskaavan maankäyttöratkaisua käytiin läpi työpalaverissa 17.2.2015. Sovittiin, että Vanttauskosken osayleiskaava laaditaan vaihtoehtojen pohjalta siten, että kyläalueen keskeiset osat
mitoitetaan ja kaavassa esitetään uudet rakennuspaikat tilakohtaisesti. Mitoitettavat alueet
ovat määritetty alue I tiiveimpänä sekä alueet II väljempinä, osin laajennettuna kulttuuriympäristöselvityksen mukaisille arvokkaille aluekokonaisuuksille. Rantamitoitusta käytetään Puurusenperällä sekä Kemijoen eteläpuolisella osalla Patoniemen-Sieväkarinniemen alueilla. Näillä
alueilla rakentaminen tapahtuu tämän osayleiskaavan pohjata.
Muille alueille, joiden rakentamispaine on vähäinen, rakentaminen luvitetaan suunnittelutarveratkaisuilla.

5.5 Laatimisvaiheen kuuleminen
Konsultti antaa yhdessä tilaajan kanssa vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja
mielipiteisiin. Lausunnot, mielipiteet ja vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä.
Rovaniemen kaupungin päättäjien hyväksymät muutokset tehtiin kartalle ja selostuksiin syyslokakuussa 2015. Muutoksia tuli kulttuuriympäristön rajauksiin ja luokituksiin, kirjattiin lisätietoja selostukseen porotaloudesta ja maakuntakaavasta, lisättiin kalaportaan rakentamista koskeva kaavamääräys, lisättiin paliskuntien raja ja tärkeät porotalousalueet MP ja lisättiin porotalouden vaikutusten arviointia, luo-merkintään lisättiin viittaus luonnonsuojelulakiin, mitoitusalueiden rajauksia tarkistettiin rantavyöhykkeellä, kaksi loma-asuntoa siirrettiin pois pohjavesialueelta, sortumavaara-alueita koskeva kaavamääräys täydennettiin, etelärannalle osoitettiin
yleinen venevalkama, Kolulammen uimapaikka ja laavu poistettiin sekä viheryhteystarpeita vähennettiin. Vastaavat täydennykset tehtiin selostukseen.
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6 YLEISKAAVA
6.1 Yleiskaavan kuvaus
Kokonaisrakenne
Osayleiskaavan pohjana ovat mitoitusaluetarkastelu sekä laaditut rakennemallit, joiden pohjalta
osayleiskaava laadittiin. Tavoitteena oli osoittaa alueelle noin 50 rakennuspaikkaa, mikä on noin
40 % lisäys olevaan rakennuskantaan. Rakennuspaikat osoitetaan keskeisimmille ja vetovoimaisimmille alueille Puurusenperälle, Vitamäkeen ja Törmäsenkangas-Vanttausjokisuulle sekä etelärannalla Patoniemi-Sieväkarinniemeen.
Muille alueille (Mustonniemi, Vanttausjokivarsi, Hyypiönharju, Soudunkorva) rakentamispaine
on vähäisempi. Siellä rakennuspaikkoja ei ole tarpeen osoittaa, koska mahdolliset hankkeet voidaan tutkia yksittäin eikä kaavaratkaisulla estetä mahdollista rakentamista. Näille alueille rakentaminen tapahtuu suunnittelutarveratkaisuilla tai poikkeamisluvilla.
YLEISKAAVAMÄÄRÄYS:

Alueen erityisominaisuus on hyvin jyrkät ja korkeat rannat, mikä käytännössä estää rantaan
ulottuvan rakentamisen Kemijoen varrella. Vain Sieväkarinniemi etelärannalla on käyttökelpoinen alue.

34

Mitoitus
Kaavassa on ratkaistu loma-asuntorakentamisen ja vakituisen asumisen alueet Vanttauskosken
kylällä. Emätilaselvityksen perusteella on ratkaistu keskeisten kyläalueiden mitoitus MRL 44§
mukaisesti ja MRL 72§ mukaisesti ranta-alueilla. Rantamitoitusta on voitu käyttää hyvin harvoissa kohdin rantojen jyrkkyyden ja rakentamiseen sopimattomuuden takia. Alavimmilla rannoilla taas tulvakorkeus rajoittaa rakentamismahdollisuuksia.






mitoitusalue I (MRL 44 §):
rakennuspaikkoja 1/ ha, lisäksi pienemmille tiloille on osoitettu uusia rakennuspaikkoja tasapuolisuuperiaatetta noudattaen, mikäli tila on ennestään rakentamaton ja
pinta-alaa on yli 2 000 m2, huomioiden emätilan kokonaisuus
mitoitusalue II (MRL 44 §):
rakennuspaikkoja 1/ 2 ha huomioiden emätilan kokonaisuus ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu siten, että rakennuspaikkoja on osoitettu tiiviimmin mikäli esim.
emätilalla suurimmat tilat olisivat muuten jääneet ilman rakennuspaikkoja pienten tilojen jo rakennettujen paikkojen vuoksi
mitoitusalue III (MRL 72 §):
Puurusenperällä ja Sieväkarinniemen alueilla käytetään rantamitoitusta 7 rakennuspaikkaa rantakilometriä kohti, lähellä suunnittelualueen länsirajaa Puurusenperällä 5
rakennuspaikkaa rantakilometriä kohti. Näillä alueilla on ainoat rantaan tukeutuvan
rakentamisen mahdollisuudet. Muualla jyrkkä rantatörmä estää rantarakentamisen
lähelle rantaa, minkä lisäksi törmillä pitää huomioida sortumavaara. Tämän vuoksi rakentaminen tulee sijoittaa kauas rannasta. Törmien päälle tuleva rakentaminen ei ole
rantaan tukeutuvaa, koska puusto estää näkymiä ja jyrkkä, jopa vaarallinen törmä rannan hyödyntämistä virkistyskäyttöön.

Osalla emätiloista palstat ovat jakaantuneet eri mitoitusalueille, minkä vuoksi mitoitusta on sovellettu tasapuolisuusperiaatteen mukaisesti niin, että oleva rakentaminen yhdellä alueella ei
ole ollut este osoittaa uusia rakennuspaikkoja toisaalla. Tämä linjaus on valittu siksi, että Vanttauskosken rakennuspaine on vähäinen, ja rakennushankkeita halutaan lähtökohtaisesti mahdollistaa ja ohjata parhaille paikoille, ei rajoittaa.
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Mitoituksella alueelle on osoitettu 95 uutta rakennuspaikkaa. Tämä on enemmän kuin tavoitteeksi asetettiin, koska alueelle haluttiin osoittaa tiivis kyläkeskusta sekä hyödyntää kaikki rakentamiskelpoiset jokirannat.

Kuvaus alueittain ja toimialoittain
6.1.3.1 Elinkeinot
Elinkeinot jaetaan yleispiirteisesti alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin.
ALKUTUOTANTO
Alkutuotantoon kuuluvat täällä maa-, metsä- ja porotalous. Alueella ei ole yhtään toimivaa maatilakeskusta, mutta yksi porotila AMP on. Alueen pellot MT ovat naapurikylien viljelijöiden hoidossa ja ne ovat erittäin tärkeitä kyläkuvan ja sen vetovoiman kannalta, erityisesti maisemapellot MA. Isoimmat peltoalueet ovat Mustonniemessä ja pienempiä Patoniemessä ja Puurusenperällä.
Suunnittelualue sijoittuu Vanttauksen ja Niemelän paliskuntien alueelle. Vanttauksen paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 1 200 ja poronomistajia on 29, Niemelän paliskunnan vastaavat luvut ovat 1 400 eloporoa ja 44 poronomistajaa. Paliskuntien poronhoito tukeutuu luonnonlaitumien ympärivuotiseen käyttöön, ja poronhoidon kannattavuuden edellytys on vapaa
laidunnusoikeus (PHL 3 §).
Uusia harrastusviljely- ja laidunalueita MT-1 on esitetty uusien asuinryhmien keskelle tai olevien
reunalle. Näiltä alueilta yksityiset maanomistajat voisivat vuokrata tai myydä metsittymässä olevia vanhoja peltoalueita uusien tai olevien asukkaiden harrastus- tai elinkeinotoimintaa varten.
Näin alueet tulisivat hoidettua, kyläkuva kaunistuisi ja muuttuisi eläväksi ja vetovoimaiseksi
esim. laiduntavien eläinten ansiosta.
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Vanttauskoski sijoittuu poronhoitoalueelle ja koko suunnittelualuetta koskee seuraava yleiskaavamääräys:

Porojen tärkeimmät laidunalueet tai kokoamisalueet MP on osoitettu joen etelärannalle ja itärajalle.
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Metsätaloutta M voidaan harjoittaa koko suunnittelualueella ja siihen liittyviä rajoittavia kaavamääräyksiä ei ole. Vanttausjokivarsi ja Kolulampien ympäristö on merkitty MU-alueeksi, missä
metsien hoidossa tulisi huomioida alueen virkistyskäyttö. M-2 ja EV-1 jyrkännealueilla puuston
harventamisessa tulee huomioida maisemaan vaikuttavat asiat. Niissä puusto osaltaan estää
hiekkatörmien vyörymistä mutta toisaalta liian raskas puusto voi saada aikaan vyörymiä.

JALOSTUS
Alueella on Napapiirin Kala Oy:n kaksi kalankasvatuslaitosta KK-1 ja KK-2, jotka liittyvät Kemijokiyhtiön kalankasvatusvelvoitteisiin. Pohjoisrannalla olevat altaat ja rakennukset ovat poikaskasvatukseen, ja tautivaaran vuoksi yleinen liikkuminen alueella on kielletty. Etelärannalla kasvatetaan altaissa ja kasseissa kirjolohia joki-istutuksia varten. Laitokset työllistävät muutamia henkilöitä.
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Uusi työpaikka-alue T on osoitettu huoltamon länsipuolelle, missä nykyäänkin toimii kuormaautoilijan huoltohalli ja muita hylättyjä hallirakennuksia. Alue sopii erilaisille konealan yrittäjille.
Muunlaiset pienyritykset ja verstaat, jotka eivät aiheuta ympäristöhäiriötä, voidaan sijoittaa APtonteille. Tällaisia ovat mm. käsityöverstaat, eläinten kennelit ja erilaiset hoivapalvelut.

Vanttauskosken vesivoimalaitos on kauko-ohjauksessa eikä työllistä paikallisia asukkaita.
PALVELUT
Kylässä on hyvät ja monipuoliset palvelut. Julkiset palvelut PY on keskitetty vuonna 2004 valmistuneeseen Yläkemijoen kouluun, jossa sijaitsee peruskoululuokat 1-9, liikuntahalli ja kuntosali.
Koululta lähtevät yleiset ulkoilureitistöt kuten valaistu kuntorata ja latuverkosto. Koulun vieressä on urheilukenttä VU-1 ja jääkiekkokaukalo. Myös päiväkoti Viiriäinen on osa rakennuskompleksia, samoin neuvolan ja terveydenhoitajan vastaanotto sekä kotihoitopalvelun toimipiste. Vanhusten palveluasuntoja ja kunnan rivitaloja on kaupan pohjoispuolella Vanttausjärventien varrella. Lääkekaappi on info- ja palvelupiste Siulassa, missä sijaitsee myös kyläkirjasto, internet-verkkoyhteys, matkailuneuvonta ja kopiointipalvelut. Paikalla myydään karttoja ja postikortteja, kalastuslupia ja paikallisia käsityötuotteita. Nuorisotila Vantus on seurakunnan ja kaupungin ylläpitämissä tiloissa. Lisäksi kylässä sijaitsee Viirin kappeli ja seurakuntatalo sekä kauempana hautausmaa.
Tarvetta uusille julkisille palveluille ei ole.

Yksityisiä lähipalveluja PL ovat päivittäistavarakauppa K-market ja sen vieressä huoltoasema St1 kahvila- ja ravintolapalveluineen (Mikako). Huoltoaseman vieressä on lisäksi yksityinen korjaamohalli. Lisäksi palvelupiste Siulan naapurissa on käsityöpaja Paula. Muita yrityksiä ovat mm.
kaksi taksiyrittäjää ja käsityöyritys Virkanukke Ky sekä hoitokoti Tainan Tupa, jossa on 9 hoitopaikkaa.
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Uutta aluetta liiketiloille, jonka tarpeeksi on arvioitu 1000 k-m2, on varattu Vanttausjärventien
risteykseen olevaa kauppaa vastapäätä.

Vanttauskosken keskustan nykyisiä palvelurakennuksia.
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6.1.3.2 Asuminen ja loma-asuminen
Alueella on nykyään 79 asuntoa ja 22 loma-asuntoa. Kylän kasvuprosentiksi on määritelty 40%
eli noin 50 uutta rakennuspaikkaa.
Uusi asutus on haluttu keskittää lähelle palveluja mutta kuitenkin niin, että alueet ovat maisemiltaan ja maastoltaan vetovoimaisia ja hyvin rakentamiseen sopivia. Asutus keskittyy pääteiden risteyksen sektoreihin. Niistä maisemallisesti vetovoimaisin lienee Vitamäki lounaiskulmalla, missä uusi asutus sijoittuu isoille AP-tonteille korkean rantatörmän päälle. Kaakkoiskulmalla uusi pientaloasutus AO sijoittuu Törmälän talon eli vanhimman asuinpaikan pohjoispuolelle etelärinteeseen. Tässä asukkailla on lyhyt matka yhteiseen rantaan.
Koilliskulmalla uudet asutusryhmät on viety hieman etäämmälle maantiestä Törmäsenkankaan
loivaan etelärinteeseen. Niiden keskelle esitetään laidun- ja viljelyaluetta, joka avartaisi kylämaisemaa, mahdollistaisi uusille asukkaille maaseudun harrastukset ja siten parantaisi tonttien vetovoimaa. Nämä isot AP-tontit sijoittuvat lähelle olevia ulkoilureittejä ja niistä pääsee suoraan
pohjoisosan metsiin, Kolulammille ja Vanttausjoelle. AP-alueille voi rakentaa työ- ja liiketiloja,
jotka eivät aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle. AO-alueet taas ovat painotetusti asumiseen
tarkoitettuja alueita.
Yhteensä uusia asuinrakennuspaikkoja on osoitettu seuraavasti:
Puurusenperä 7 kpl
Törmänen 11 kpl
Vanttausjoki 8 kpl

Vitamäki 17 kpl
Törmäsenkangas 26 kpl
Patoniemi 5 kpl

yhteensä 74 kpl

Mitoitettuja asuin- ja loma-asuntoalueita koskee rakentamisrajoitus eli MRL 43.2§ (sivu 36: MRL
44§:n / 72§:n mukaisesti käsiteltävä alue). Rajoitus perustuu alueiden rakentamisen tasapuoliseen mitoitukseen ja toisaalta alueilla sijaitseviin sortuviin ja vyöryviin rantatörmiin, mitkä eivät
ole rakentamiselle sopivia alueita (MRL 116§)
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Uutta loma-asutusta on osoitettu vyöhykkeille, jossa sitä nykyäänkin on kuten Puurusenperälle,
Vanttausjokisuulle ja uutena metsähallituksen maalle Sieväkarinniemeen, yhteensä 15 uutta rakennuspaikkaa. Lisäksi on osoitettu 2 kämppätonttia RK Puurosen Kolulammelle.
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Loma-asutusta Mustonniemen jyrkässä rinteessä.

Rakentamisen sijoittelua ja tapaa ohjataan seuraavalla yleiskaavamääräyksellä:
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6.1.3.3 Virkistyspalvelut
Alueelle on osoitettu koulun urheilukenttäalue VU-1, rannoille lähivirkistysalueita VL ja Vanttausjoki-Kolulammen alueelle Metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta MU.

Olevat lähivirkistusalueet VL ovat Puurusenperällä ja Vanttausjokisuulla. Siellä on veneenlaskuluiskat ja laavut. Vanttausjokisuulla on lisäksi venelaituri ja uimapaikka. Uusi lähivirkistysalue on
osoitettu Sieväkarinniemeen, missä se liittyy loma- ja matkailualueeseen. Lisäksi pohjoisrannalla
Vanttausjokisuun laavulle johtava purolaakso on merkitty lähivirkistysalueeksi, jota pitkin viheryhteystarve kulkee, maantien alitse. Myös ydinkeskustassa Törmäsen ja Koskelan talojen välissä
oleva rinne on merkitty lähivirkistysalueeksi, missä on olevat ulkoilureitit, laavu ja moottorikelkkareitti.

Padon yläpuolisen altaan rantojen virkistysalueet VL, matkailupalvelut RM ja reitit.

Maisemallisesti monimuotoiset alueet on merkitty metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta MU. Alueella onkin jo olevia ulkoilu- ja moottorikelkkareittejä. Ulkoiluvyöhykkeen
varaaminen Vanttausjärven suuntaan on perusteltua, jos alueellista matkailu- ja ulkoiluverkostoa halutaan kehittää maakuntakaavan tavoitteiden mukaan.
Lisäksi kaavaan on osoitettu olevat ulkoilureitit ja ladut sekä moottorikelkkareitit. Uusia ulkoilureitin yhteystarpeita on osoitettu Puurusenrannalta Törmäseen ja uudelta Törmäsenkankaan
asuinalueelta Vanttausjoelle, mistä oleva reitistö jatkuu taustan vaaroille. Tärkein yhteystarve
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on joen ylitys siltaa pitkin, mihin ulkoilureitti ja moottorikelkkareitti tulisi siirtää nykyiseltä, vaaralliselta paikalta voimalaitoksen yläpuolelta.

Viheryhteystarpeita, jotka kuvaavat maaston ekologisia käytäviä eläimille ja ihmisille, on osoitettu Kolulammilta Vanttausjokivarteen ja sitä pitkin jokisuulle kahtena haarana, jatkuen joen
toisella puolella Sieväkarinniemestä Hietaperälle. Länsiosan viheryhteystarve alkaa myös Kolulammilta ja etenee Törmäsenkankaan lakikivikoita myötäillen, Vitamäen rinnettä tai puronuomaa pitkin alas jokirantaan ja siitä joen yli Hyypiönharjun päähän ja Sadinojan tai Vähäojan rotkolaaksoa pitkin Hietaperälle.
Kemijoelle on merkitty veneily- ja melontareitti, joka yhdistää rannan olevia ja uusia laavupaikkoja Puurusenperältä Hyypiöniemeen ja yläaltaalla Törmäsestä Vanttausjokisuulle ja siitä Sieväkarinniemeen, Soudunkorvaan ja Hautausmaan rantaan. Veneilyyn liittyy kalastusharrastus, johon seudulla on monipuoliset mahdollisuudet.

Vanttausjokisuun laavu ja kalastuskielto Puurosen Kolulammella.
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Uusia matkailupalvelujen alueita RM on osoitettu ydinkeskustan risteysalueelle, Iso Kolulammen tuntumaan ja Sieväkarinniemeen. Nämä ovat tyypiltään pieniä lomakyliä, jotka voivat tarjota huone- tai
huoneistomajoitusta. Potentiaalinen isompi alue matkailupalveluille on Iso-Kolulammen itäpää, missä
voi sijaita esim. leirintäalue tai karavaanarialue. Alueelta on lyhyt matka ulkoilureitistöihin ja lampien
rannoille. Sieväkarinniemestä taas on hyvät yhteydet sekä joelle että Hietaperänvaaran lammille ja
raviineille. Risteysalueen huoneistot tarjoavat ympärivuotista majoitusta lähellä palveluja.
Aluevaraukset tukevat maakuntakaavan merkintää matkailun vetovoima-alueesta ja maaseudun kehittämisen kohdealueesta.
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Alueen reitistöt ja opasteet ovat ikääntyneet. Reittien varrelle kyliin olisi tarpeen kehittää mm. majoitus- ja ohjelmapalveluja käyttäjämäärien lisäämiseksi.

6.1.3.4 Liikenne ja tekninen huolto
Suunnittelualuetta halkaisee Rovaniemi-Kuusamo kantatie, joka on liikenteellisesti vilkkain
väylä. Sen 55 dB ennustettu melualue vuonna 2030 ulottuu maksimissaan noin 80 metrin etäisyydelle. Loma-asutuksen meluraja 45 dB ulottuu huomattavasti laajemmalle. Melualueelle ei
ole osoitettu uutta rakentamista ja tämä on peruste, miksi Valtatien varteen keskustan länsipuolelle ei ole osoitettu uutta asutusta.
Muiden maanteiden liikenne on niin vähäistä, että melualueella ei ole vaikutusta asutuksen sijoittumiseen.

Meluvyöhykekartta, missä oranssin alueen päivämelu on yli 55 dB ja tummanvihreän yli 45 dB.

Uusia tieyhteyksiä on esitetty uusille asuinalueille, vaikka ne sijoittuvatkin pääteiden lähelle. Uuteen tieverkkoon, joka on sijoitettu olevan vesiverkoston viereen, voidaan liittää myös osa olevasta asutuksesta, jolloin liittymät maantielle vähentyisivät.
Moottoeikelkkareitin ja ulkoilureitin yhteystarve on merkitty kaupalta voimalaitoksen sillan
kautta etelärannalle ja Vanttausjoelta hautausmaan risteykseen asukastoiveen mukaisesti.
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Uusi asutus on sijoitettu pääosin olevan vesi- ja viemäriverkoston lähelle, jolloin verkoston hyötysuhdetta saadaan parannettua ja vesihuollon rakentaminen tulee muuttajalle halvemmaksi.
Jätevedenpuhdistamo ET on etelärannalla maanteiden risteyksessä. Pohjavedenottamo ET on
Kolulammella Vanttausjärventien varressa. Verkostot ja laitteet on merkitty kaavakartalle.
Alueella on Vanttauskosken voimalaitos sähkökenttineen EN ja tukimuureineen sekä siitä kaakkoon, valtakunnanverkkoon suuntaava 110 kV voimalinja EN. Toinen voimalinja ylittää Kemijoen
Soudunkorvasta Mustonniemeen kohti Auttia ja Kemijärveä. Voimalaitoksen omistaa Kemijoki
Oy. Voimalaitoksen teho on 95 MW ja sähköntuotanto keskivesivuonna 448 GWh / a. Laitos on
rakennettu vuosina 1967-72 ja pudotuskorkeus on 22 m.
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Alueen rakentamista rajoittavat monet tekniset seikat, joista merkittävimmät ovat vaarallisen
jyrkät ja korkeat rannat, alavilla rannoilla tulvavaara ja valtatien varrella meluhäiriö sekä vanhon
kaatopaikan suojavyöhyke.
Rannan rakentamiseen sopimattomat vyörymävaara-alueet on määritellyt konsultin kartoittaja.
Turvallinen rakentamisalue määräytyy karkeasti ottaen jokitörmän alareunasta noin kaltevuudessa 1:2,7. Kartalta on määritetty ohjelmallisesti, käyttäen Maanmittauslaitoksen 2 metrin ruutuaineistoa, tämän 1:2,7 kaltevuuden ja sitä jyrkemmän kaltevuuden omaavat alueet läheltä jokitörmän rantaa. Sen jälkeen on määritetty näiltä alueilta jokitörmän korkeus, eli on laskettu
rannan tai lähellä rantaa olevan jokitörmän alareunan ja jokitörmän ylimmän jyrkän kohdan korkeusero. Tämän jälkeen laskettiin korkeuden mukaan turvallinen rakennusetäisyys käyttäen laskentakaavaa korkeusero / 0,37. Esim. 10 korkean törmän turvallinen rakennusetäisyys on noin
27m ja 30m korkean 81m. Lisäksi etenevän eroosion varmuusvaraksi on määritetty 30m maaperäselvityksessä annetun ohjeen mukaan. Suojavyöhyke on merkitty kaavakartalle. Laskelma
vielä tarkistettiin elokuussa 2015, eikä rajauksiin tullut merkittävää muutosta. Laskennan suurin
epävarmuus on maaperän kerrosrakenteessa ja pohjaveden korkeudessa. Näiden tekijöiden
määrittäminen on välttämätöntä luotettavien laskentatuloksen saamiseksi. Tarkemmista pohjatutkimustuloksista riippuen suojaetäisyys voi kasvaa tai hieman pienentyä.
Rannan louheverhous on rakennettu säännöstelyrajan korkeuteen ja siinä ei ole huomioitu tulvaa, joka poikkeustilanteessa voi ylittää säännöstelyrajan (R Kaikkonen, Kemijokiyhtiö). Eroosion
estävä louheverhous ei juurikaan vaikuta törmän stabiliteettiin. Se estää pienempiä liukusortumia ja edesauttaa puiden kasvua rantatörmään.

Sortuvat ranta-alueet. Rantoja, missä ei ole olevaa tai suunniteltua rakentamista, ei ole selvitetty.
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Kosteudelle alttiiden rakennusosien alin rakennuskorkeus ja rakentamisalueen raja on määritelty Lapin ELY:ltä saadusta lähtötietoaineistosta. (Kemijoki: Seitakorva-Valajaskoski, Virtauslaskennan tulos tulvan HQ 1/100 padotus, kartta 1:20 000, KAT Kemijoki Arctic Technology Oy,
29.4.2005) Kartan korkeusluvut on muunnettu N 2000 korkeusjärjestelmään ja niihin lisätty voimalan alapuolella 0,5 m ja yläpuolella 1,5m vettymishaitta. (kuva sivulla 12)
Melualueista kaavakartalle on esitetty 55 dB raja. Rajaus on saatu tätä suunnitelmaa varten tehdystä meluselvityksestä.(kuva sivulla 43)

YLEISKAAVAMÄÄRÄYS:
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6.1.3.5 Erityisominaisuudet
Alueen erityisominaisuuksia ovat arvokkaat luontokohteet ja alueet, Hyypiöharjun suojeltu harjualue, Kolulammen pohjavesialue sekä arvokkaat kulttuuriympäristöalueet pihapiireineen.
Arvokkaiden luontokohteiden (luo) osalta metsien hoitotoimissa tulee noudattaa Metsälain 10,
10a ja 10b pykäliä
Harjujensuojelualueiden merkinnät sh-1 ja sh-2 sisältävät määräyksen metsälain 5b §:n noudattamisesta: Hakkuu erityiskohteissa. Jos hakkuun kohteella on metsän monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai metsän monikäytön kannalta erityistä merkitystä, hakkuu voidaan
tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla. Tutkimus-, opetus- tai muussa erityiskäytössä oleva metsä voidaan käsitellä sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. Erityiskohteissa toteutettavat käsittelyalueen toimenpiteet ja niiden perustelut on esitettävä metsänkäyttöilmoituksessa.
Nämä on merkitty kaavakartalle seuraavilla suojelumerkinnöillä:
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Arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevat yleiskaavamerkinnät ja -määräykset:
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Kulttuurimaisema-alueista Mustonnimeen ei ole mitoitettu rakentamista vaan sinne rakentamisesta
päätetään tapauskohtaisesti suunnittelutarveratkaisulla. Silloin tulee noudattaa kaavamääräyksen
periaatteita. Uudisrakentaminen tulee sijoittaa metsäsaarekkeisiin tai pellon reunalle.

Viirin vanha kappeli ja hautausmaa sijoittuu suunnittelualueen itärajalle. Alue on vihitty käyttöön
vuonna 1937 ja on siten suhteellisen uusi. Kappelirakennuksen lisäksi alueella on Wäinö Aaltosen
suunnittelema sankarivainajien muistomerkki. 3 hehtaarin alueella, missä on 3250 hautasijaa, on
vielä hyvin tilaa uusille haudoille – paikoista on käytetty noin 1100. Hautausmaa vaikuttaa ympäristön
maankäyttöön siten (hiljaisuus, hautarauha), että sen viereen ei ole soveliasta sijoittaa rakentamista.

Suurin osa suunnittelualueen rantatörmistä on luontaisesti hyvin jyrkkiä ja korkeita, mikä käytännössä estää rannan käyttöä virkistykseen ja rakentamiseen. Alueet ovat pääosin Kemijokiyhtiön omistuksessa ja he hoitavat jyrkänteiden puustoa tarpeen mukaan siten, että ne riittävästi tukevat rinnettä mutta eivät aiheuta painollaan uusia vyörymiä.
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Suunnittelualueen vanhin pihapiiri, Törmälä.
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6.2 Vertailevat tarkastelut
Nykytilanne
Suunnitelman mukaan alueelle voisi tulla noin 100 uutta asuinpaikkaa, joista 21 on loma-asuntoja ja 74 asuntoja. Asutus painottuu Vanttausjärventien risteyksen sektoreihin neljään ryhmään. Niistä yksi on kaupungin maalla ja valtaosa yksityisten mailla, mikä tekee toteutuksesta
epävarmaa. Uusi asutus sijoittuu omiin ryhmiinsä olevan asutuksen viereen lähelle vesi- ja viemäriverkostoa, mikä tukee olevan rakenteen säilymistä ja tehostaa sen käyttöä. Ryhmät edellyttävät uusien teiden rakentamista. Kaikkiaan uutta tietä tulee vajaa 3 km. Enintään puolet tai
kolmannes uusista rakennuspaikoista voinee toteutua, joten rakentaminen tulee aloittaa olevaan rakenteeseen liittyvänä, ei irrallisina saarekkeina kaukaisimmasta kulmasta. Uusista asuintonteista 38 sijoittuu olevan tiestön varteen ja loma-asunnoista 13.
Uudet rakennuspaikat sijoittuvat metsäiseen maastoon, joten tyylillisiä ristiriitoja uuden ja vanhan asutuksen tai suojeltavien alueiden ja kohteiden kesken ei synny.
Maisemallisesti kyläkuva voi parantua rakentamisen myötä, varsinkin jos metsittyvät pellot avataan laidun- ja viljelyalueiksi esitetyillä keskeisillä paikoilla.
Valtakunnalliset ja seudulliset intressit
Maakuntakaavassa esitetyt valtakunnalliset ja seudulliset maankäyttövaraukset on esitetty
tässä yleiskaavassa.

















Hyypiöharjun harjujensuojelualue on esitetty suojelumerkinnällä sh, eikä alueelle ole esitetty uutta rakentamista.
Tieverkko ja voimalaitos EN voimalinjoineen on esitetty yleiskaavaan nykyisen tilanteen
mukaisena, samoin moottorikelkka- ja ulkoilureitistöt.
Vanttauskoskea kehitetään Yläkemijoen keskuskylänä hyödyntäen, tiivistäen ja eheyttäen
olevaa rakennetta.
Väestönkehitysarvio on muodostettu samoin kuin muissa Rovaniemen palvelukylissä eli se
on noin 100 asukasta.
Yhtenäisille ja maisemallisesti tärkeille pelloille MA ei ole osoitettu rakentamista.
Malminetsintään ei ole otettu kantaa.
Porotaloutta MP voidaan alueella jatkaa.
Ranta-alueelle on osoitettu hyvin vähän rakentamista, joten yli puolet siitä jää vapaaksi ja
arvokkaat alueet säilyvät rakentamattomina.
Rakentamista ei ole osoitettu maisemallisesti aroille paikoille kuten niemenkärkiin tai rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden huipuille.
Metsänkäsittelyyn on otettu kantaa kaavamerkinnöissä M-2 ja EV-1 alueen erityisen jyrkillä
törmillä, jotka sijoittuvat pääosin vesistöjen rannoille tai teiden varsille.
Rannan olevista virkistyskohteista on osoitettu ekologiset käytävät Vanttausjokivarteen ja
taustan vaaroille ja selänteille.
Melu-, tulva- ja vyörymäalueet on selvitetty ja niille ei ole osoitettu rakentamista.
Rakentaminen ei uhkaa vesistöjä, koska valtaosa uudesta rakentamisesta voidaan liittää
olevaan viemäriverkostoon.
Pohjavesialueelle on osoitettu kaksi olevaa rakennuspaikkaa sekä poistettu siellä olevan
suolahallin aluevaraus T. Oleva pohjavedenottamo turvaa kasvavan vedentarpeen.
Muinaismuistokohteita sivuaa oleva tie ja viheryhteystarve, joten alueen jatkosuunnittelussa Sieväkariniemen kohde tulee huomioida tarkemmin.
Arvokkailla kulttuuriympäristöalueilla uusi rakentaminen on osoitettu peltojen reunoille tai
niiden välisiin metsäsaarekkeisiin etäälle olevista, arvokkaista pihapiireistä. Viirinkylän maisema-alueen arvokkaat piirteet säilytetään ja niityt pyritään pitämään avoimina (MA).
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Valmisteilla olevan uuden maakuntakaavan tavoitteista on huomioitu matkailun vetovoimaalue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue sekä maaseudun kehittämisen kohdealue. Nämä ilmenevät matkailupalvelujen kolmena RM-aluevarauksena, VL ja MU-1 virkistysalueina ja keskustan T ja AP-merkinnöissä, millä mahdollistetaan pienyrittäjyys asumiseen liittyen.
Matkailu tukee olevan kylän kehittymistä ja asutusta.
Tavoitteet
Rovaniemen alueidenkäytön strategiassa tavoitteena on:











kehittää Vanttauskoskea kyläverkoston palvelukylänä > asutuksen lisääminen yleiskaavalla
kehittää kevyen liikenteen verkostoja sekä liikenneyhteyksiä > yhteys hautausmaalle ja ulkoiluyhteys joen yli sillalla, alikäytävä Vanttausjokisuun uimarannalle
palvelut tulee turvata > asukaspohjan ylläpito ja kasvattaminen, matkailun kehittäminen
rakennetta tiivistää > uusi rakentamisen painopiste risteyksen ja koulun lähellä
kehittää elinkeinoja > T-alueen laajennus, pienyrittäjätontit AP uusilla ja olevilla tonteilla
Matkailutoimintoja tulee kehittää kylämatkailuun, perhe- ja omatoimimatkailun tarpeeseen > kolme lomakylää, joista yksi leirintäalue, kaikki perheyrityksiä
Reitistöjä tulee kehittää joen suuntaisesti ja siitä etelään ja pohjoiseen > maasto estää joen
suuntaiset reitistöt, korostettu yhteyksiä rannasta jokilaaksoihin
Päätiestö on matkailuteitä, joihin liittyy palvelujen ja kulttuuriympäristöjen huomiointi >
arvokkaat aluekokonaisuudet on merkitty kaavaan, olevat ja uudet palvelut sijoittuvat näkyvästi risteykseen
yleiskaavan kasvutavoite 100 asukasta, 50 asuntoa > ositettu aluetta 1,5 kertaisesti tavoitteeseen nähden
liiketilan lisätarve 1000 k-m2 > uusi lähipalvelualue PL pääteiden risteyksessä

6.3 Virallinen nähtävillepano, lausunnot ja muistutukset, päätökset
Yleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.11.-18.12.2015 välisen ajan. Siitä saatiin 11 lausuntoa ja 10 muistutusta.
Kaupungin lautakunnista antoivat lausuntonsa Yläkemijoen aluelautakunta, perusturvalautakunta, vapaa-ajanlautakunta, koulutuslautakunta ja ympäristölautakunta. Niillä ei ollut muutoksia aiheuttavaa huomautettavaa kaavan sisältöön. Lisäksi saatiin lausunto Kemijokiyhtiöltä, jolla
ei myöskään ollut huomautettavaa.
Viranomaislausunnot saatiin Paliskuntain yhdistykseltä, Museovirastolta, Lapin Liitolta, Lapin
Maakuntamuseolta sekä Lapin ELY:ltä. Paliskunnilla ja museoviranomaisilla ei ollut huomautettavaa. Lapin Liitto esitti selostuksen täydentämistä uusimmalla maakuntakaavan ehdotusaineistolla ja kalatiemerkinnän muokkaamista. ELY-keskuksen lausunnossa oli runsaasti muutosesityksiä kaavamääräysten teksteihin ja esitystavan selkeyteen. He esittivät kaavan uutta kuulemisvaihetta runsaiden pienten muutosten takia. Suuri osa muutoksista on kuitenkin teknisluonteisia,
juridisia viittauksia lakipykäliin. Pohjavesialueelle esitettiin runsaasti uusia toimintojen rajoituksia, joista pyydettiin alueen maanomistajilta erillinen suostumus muutoksiin. Hajarakentamista
ja harjunsuojelualueiden metsänhoitoa koskevat määräykset täsmennettiin täydentämällä yleiskaavamääräystä 1 ja viittaamalla Metsälakiin.
Yksityisiltä maanomistajilta saatiin 10 muistutusta, jotka huomioitiin mahdollisimman pitkälle
valittajan eduksi. Hyypiöharjulle lisättiin oleva lomarakennus, Puurosenperällä kahta tonttia hieman laajennettiin rantaan päin ja niiden välinen virkistyskaista poistettiin sekä muutettiin kaksi
pientä maisemapeltopalaa M-alueeksi. Iso Kolulammelta poistettiin kaikki uudet lomarakennuspaikat sekä etelärannalta MU-merkintä ja virkistysreitin yhteystarve. Uusi moottorikelkkareitin
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yhteystarve osoitettiin kanavan rantaan itärajalle. Kevytliikenteen yhteystarve siirrettiin Kuusamontien risteykseen pois metsän puolelta. Vanha raitinpohja poistettiin ja ulkoilureitit siirrettiin
kirkon kohdalta. Korpilehdon kohdalle lisättiin uusi rakennuspaikka ja hautausmaan kohdan yksityismaan merkintä muutettiin M:ksi, jolloin siihen ehkä voi saada toivotun loma-asunnon rakennusluvan suunnittelutarveratkaisulla.
Muutokset muotoiltiin niin, että ne ovat vähäisiä ja teknisluontoisia, joten yleiskaavaehdotusta
ei tarvitse laittaa uudelleen nähtäville.
Korjausten jälkeen kaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu huhtikuussa, missä käsiteltiin
muutosten merkittävyyttä ja tarvetta uudelle osallisten kuulemiskierrokselle.

7 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET
Kaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain yleisten säädösten sekä erityisesti
39 § (yleiskaavan sisältövaatimukset) edellyttämällä tavalla. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset:
1.
2.
3.
4.
5.

ympäristövaikutukset
yhdyskuntataloudelliset,
sosiaaliset,
kulttuuriset ja
muut vaikutukset.

Arvioinnin perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät ja välilliset vaikutukset:







ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön;
maaseutuun.

Jos vaikutukset ulottuvat toisen kunnan alueelle, tulee kaavan vaikutuksia selvitettäessä olla
tarpeellisessa määrin yhteydessä tähän kuntaan.

7.1 Arviointimenetelmät
Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta tehtyihin selvityksiin, olemassa olevaan perustietoon, maastokäynteihin, osallisilta ja viranomaisilta saataviin lähtötietoihin ja palautteeseen,
sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin.

7.2 Ympäristövaikutukset
Luontoselvityksen mukaiset erityiset luontokohteet ja -alueet on huomioitu kaavaratkaisussa,
eikä luontoselvityksessä merkittäviksi esitetyille alueille on merkitty muuttuvaa maankäyttöä.
Lisäksi Vanttausjoki ja joen laakso on esitetty merkittävänä viher- ja virkistysväylänä, mikä osaltaan turvaa alueen luontoarvojen säilymistä. Jokilaaksoa myötäilevä rakentamaton vihervyöhyke ja yhteystarve turvaa eläinten liikkumisen alueelta toiselle ja talvisin joen yli jäätä pitkin
vastarannan alaville kohdille Sieväkariniemeen.
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Hyypiöniemi on harjujensuojeluohjelmaan kuuluvaa aluetta, ja alueella on jonkin verran olevaa
rakentamista. Osayleiskaavassa alueelle ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja, vaan alueen
mahdolliset rakennushankkeet toteutetaan suunnittelutarveratkaisuin. Täten alueen suojelutarpeet ja luontoarvot voidaan huomioida aina hankekohtaisesti. Samalla voidaan suojella harjumaisemaa. Vyörymävaara-alue kattaa vetovoimaisimmat alueet, mikä osaltaan suojelee maisemaa.
Hietaperänvaara on maisemallisesti merkittävä harjumuodostuma, jonka länsi- ja luoteisrinteillä
on rantavalleja ja tasanteita, itäsivun taas on muinaiseen joenmutkaan jokieroosion vaikutuksesta jyrkäksi kulunut ja rinteellä on jokivalleja ja terasseja sekä itäreunassa Mustankurujen raviineja. Uudet rakennuspaikat on osoitettu Sieväkarinniemeen tällaisille ”terasseille”. Lisäksi alueelle on merkitty VL-aluetta (lähivirkistysalue) ja M-2 –aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen
alue, jonka metsän hoidossa on huomioitava toimenpiteiden maisemalliset vaikutukset ja vyörymävaara). Länsiosassa uudet rakennuspaikat täydentävät olevaa rakennuskantaa sijoittuen
peltojen ja metsän reunavyöhykkeelle kylämäistä rakennetta muodostamaan. Rakentaminen
voidaan toteuttaa siten, että muodostuman maisema tai Kemijokimaisema ei häiriinny, sillä alue
on pääosin metsäistä. Itäisemmiltä uusilta rakennuspaikoilta taas on mahdollista saada kauniita
jokinäkymiä. ”Terassit” ovat hyviä rakentamiselle ja antavat rakentamismahdollisuuden alueella, jossa muualla vyörymävaara estää rakentamisen jokitörmälle. Mustonkurun raviinit jäävät kaava-alueen ulkopuolelle. Uudet rakennuspaikat hyödyntävät olevaa tiestöä ja vesijohtoverkostoa sekä täydentävät alueella olevaa rakennuskantaa, joten vaikutusten katsotaan olevan
pääosin positiivisia, eikä liiaksi muodostumaa muokkaavia. Maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi, geologiset vaikutukset on huomioitu sortumavaaran osalta, eivätkä alueen biologiset tai
monikäytön arvot vaarannu.
Maisemaselvityksen mukaisia maamerkkejä ja näköalapaikkoja on pyritty korostamaan kaavan
avulla siten, että kylärakenteen kehittyessä kohteet olisivat entistä keskeisempiä ja paremmin
näkyvissä. Näköalapaikat on pääosin säilytetty rakentamisalueiden ulkopuolella, vain Sievänkarinniemeen on osoitettu uusia lomarakentamisen mahdollisuuksia näköalapaikalle. Kohde on
maisemaltaan vetovoimainen.
Maisemaselvityksen mukaiset avoimet alueet eli käytännössä pellot on pyritty säilyttämään
avoimina, ja uudet rakennuspaikat ohjaamaan pääosin metsäisille alueille. Vanttauskosken kylän yksi ongelma on pusikoituminen ja näkymien umpeenkasvu, mihin rakennuspaikkojen sijoittelulla on pyritty vaikuttamaan. Avointen alueiden huomiointi säilyttää myös näkymiä.
Jyrkät jokitörmät on huomioitu rakentamisen sijoittelussa jo sortumavaaran vuoksi. Törmät ovat
niin jyrkkiä ja puustoisia, että ne estävät laajalti rannan käytön sekä näkymät joelle. Tämän
vuoksi rantaan tukeutuvia rakennuspaikkoja on vain muutamia Puurusenperällä ja Sievänkarinniemessä. Metsäisille alueille on lisäksi annettu suosituksia metsänkäsittelyille maisema-arvojen
säilyttämiseksi.

Vähäojan raviini.
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Puurusenperäntien luonne on huomioitu osoittamalla alueelle lisää rakennuspaikkoja parhaiten
soveltuville kohdille. Tiejakso jatkuu itään koulun eteläpuolelta, ja tämän alueen tiivistäminen
on yksi kaavan päätavoitteista. Alueelle on mahdollista toteuttaa miellyttävää, tiivistä kyläympäristöä olevan raitin varrelle.
Vanttauskoskelta on tunnistettu arvokkaita rakennuskohteita ja pihapiirejä sekä paikallisesti arvokkaita aluekokonaisuuksia. Rakennuskohteiden ja pihapiirien säilymistä on tuettu huomioimalla ne uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa sekä peltoalueiden määrittelyssä maisemapelloiksi. Puurusenperällä uutta rakentamista on sijoitettu harkiten olevan arvokkaaseen aluekokonaisuuteen, samoin kuin kappelin alueella ja Patoniemessä. Mustoniemen alue on jätetty mitoituksen ulkopuolelle. Alueen rakennuspaine on vähäinen, ja hankkeet voidaan toteuttaa suunnittelutarveratkaisuin, jolloin alueen luonne voidaan huomioida hankekohtaisesti, ja löytää jokaiselle alueelle haluavalle rakentajalle paras mahdollinen ratkaisu.
Muinaismuistokohteet ja niiden lähiympäristö on jätetty rakentamisesta vapaiksi. Myös liikennemelualueet, tulvauhan alaiset alueet ja sortumavaarassa olevat rannat on jätetty rakentamisesta ja muusta muuttuvasta maankäytöstä vapaiksi. Pilaantuneet maat on selvitetty, ja ne tulee
huomioida alueiden käyttöä suunniteltaessa.
Rakentaminen tuo aina vaikutuksia vesistöihin. Vanttauskoskella on oleva jätevesiverkosto, jota
voidaan laajentaa eniten tiivistyvälle kylän osalle. Tämä vähentää vesistökuormitusta. Muita
kuormittavia toimintoja ovat kalankasvatuslaitokset, jotka ovat kuitenkin jo olemassa ja niitä
säädellään lupamenettelyn kautta. Pohjavesialueelle ei ole osoitettu pilaantumisvaaraa aiheuttavia toimintoja, ja oleville rakennuspaikoille annetaan määräys vesien käsittelystä ja pohjaveden suojelusta.

Vanttausjokisuu

7.3 Taloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisussa on mitoitettu vain kylän keskeiset alueet, minkä vuoksi osayleiskaavan mukainen rakentaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta ja mahdollistaa olemassa olevien verkostojen
tehokkaan hyödyntämisen ja mahdolliset laajennukset.
Osayleiskaava koskee pääasiassa yksityisten omistamia maa-alueita ja rakennuspaikkoja, minkä
vuoksi taloudelliset vaikutukset kohdistuvat pääosin maanomistajiin ja asukkaisiin. Vanttauskoskella on myös valtion, seurakunnan ja Rovaniemen kaupungin omistamia maa-alueita, joita on
käsitelty kaavatyössä kuten yksityistenkin omistuksessa olevia. Alueen rakentamisen kustannukset koituvat rakentajille, jotka huolehtivat itse tonttiteistä sekä vesi- ja jätevesihuollon kustan-
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nuksista. Uudet liittyjät kustantavat lähtökohtaisesti myös mahdolliset verkostojen laajennustarpeet. Rovaniemen kaupungin ja mahdollisesti muun julkisen rahoituksen osalle jää kevyenliikenteen reittien jatkaminen sekä mahdollisesti yhteystarpeiden osoittamat reittien jatkojen toteutukset. Rantojen VL-alueet, virkistyskohteet ja rantapuustot ovat pääosin yksityisten ja Kemijoki Oy:n omistamilla maa-alueilla.
Vanttauskosken ja sen lähialueiden palvelu- ja työpaikkamäärä on pienehkö, ja usea alueella
asuva käy töissä esim. Rovaniemen keskustassa. Alueen elinkeinotoiminnan kehittymistä on
osayleiskaavassa tuettu osoittamalla alueelle pientalovaltaisia asuntoalueita (AP), joilla on sallittu työ- ja liiketilat, mikäli nämä eivät haittaa ympäröivää asutusta. Näille alueille voi siis perustaa yritystoimintaa, esim. parturi-kampaamoja, käsityöverstaita jne. Lisäksi osayleiskaavalla
mahdollistetaan olemassa olevien palvelujen säilyminen, kehittäminen ja pienimuotoinen laajeneminen.
Yleiskaavan vaikutukset poroelinkeinolle arvioidaan vähäisiksi, koska uudet rakennuspaikat on
pääosin esitetty olevan kylärakenteen täydennykseksi eikä uusia laajempia asumisen alueita ole
esitetty. Lisäksi uudet rakennuspaikat on esitetty olevan tieverkon yhteyteen hyödyntäen myös
olevaa vesi- ja viemäriverkostoa. Myös alueen korkeusvaihtelut estänevät porojen laajamittaista
liikehdintää alueella. Alueen virkistys- ja viheryhteydet ovat samalla ekologisia käytäviä, joita
porotkin voivat hyödyntää. Nämä ovat maastoltaan (huomioiden myös korkeusvaihtelut) alueita, joilla eläinten liikkuminen on mahdollista.

7.4 Sosiaaliset vaikutukset
Vanttauskoski ja koko Yläkemijoen alue voidaan katsoa maaseutumaiseksi alueeksi, jossa Vanttauskoski muodostaa merkittävimmän kyläalueen, palvelukylän koko laajalle alueelle. Yläkemijoella on lisäksi muita vahvoja kyliä, loma-asutusta ja matkailua sekä muita maaseudulle tyypillisiä elinkeinoja. Vanttauskoski keskuskylänä tarjoaa palveluja koko alueelle, ja vireä keskuskylä
toimii elinvoiman tuojana säteillen vaikutuksia ympärilleen. Vireä keskuskylä myös mahdollistaa
yhteisön kehittymisen positiiviseksi voimavaraksi ja yhdeksi vetovoimatekijäksi. Osayleiskaavassa on tämän vuoksi mahdollistettu kylän palveluiden ja elinkeinojen kehittäminen, viihtyisä
kyläkeskus sekä ympäristön vetovoimatekijöiden korostaminen mm. viher- ja virkistysyhteyksillä. Tärkeää ovat myös yhteydet Yläkemijoen muille alueille mm. moottorikelkka- ja virkistysreitistöin.
Kylän keskeisten alueiden tiivistämisellä ja vetovoimaisimpien alueiden mitoituksella on tavoiteltu kyläkuvaa kehittävää, alueen vetovoimatekijät tunnistavaa kaavaratkaisua. Alueen rakennuspaikkojen määrä on suurempi kuin alkuperäinen tavoite oli, mutta tällä tavalla pyritään takaamaan se, että kaikille alueelle muuttajille löytyy rakennuspaikka. Alueen rakennuspaine on
vähäinen, ja rakennushankkeet halutaan lähtökohtaisesti mahdollistaa.
Vanttauskoskella on runsaasti olevia virkistysmahdollisuuksia sekä erilaisia reitistöjä. Mikäli
osayleiskaavan mukainen uusi rakentaminen toteutuu edes osittain, turvataan kylän vetovoimaisuus, palvelujen säilymismahdollisuudet sekä virkistyskohteiden ja –reittien säilyminen sekä
mahdollinen jatkuminen. Lisäksi voidaan kohentaa kyläkuvaa. Nämä tekijät taas osaltaan lisäävät alueen kiinnostavuutta, mikä luo positiivista kierrettä alueen kehittymiselle. Vetovoimainen
ja vireä palvelukylä osaltaan säteilee elinvoimaa ympäröivälle palvelualueelle, mikä voi myös
kehittyä sekä asumisen että loma-asumisen alueena. Alueelle jää edelleen laajoja metsäisiä ja
muita rakentamattomia alueita, joilla virkistyskäyttö on mahdollista ns. jokamiehen oikeudella.
Riskinä on, että alueen rakennuspaikat eivät toteudu kuin muutamilta osin, ja alueen elinvoima
hiipuu nykyisestä. Tällaisen kehityksen myötä kyläkuva heikkenee entisestään, ja alueen rakenne hajoaa. Tätä on pyritty hillitsemään mitoittamalla vain keskeisimmät kyläalueet, joille uusien asukkaiden toivotaan lähtökohtaisesti sijoittuvan. Nämä alueet ovat saavutettavuudeltaan
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parhaita, palvelujen säilymistä tukevia alueita. Alueelle on määritetty sekä tiiviimpiä että väljempiä tontteja, jotta jokainen rakentaja voi löytää itselleen parhaiten soveltuvan ratkaisun.
Vanttauskosken kylä on lähtökohtaisesti vakituisen asumisen aluetta, mutta jo olevien lomaasuntokäytössä olevien rakennuspaikkojen läheisyyteen sekä etäämmällä palveluista olevaan
Sievänkarinniemeen on osoitettu loma-asuntoalueita (RA). Alueen matkailutoimintaa on tuettu
RM-merkinnöillä keskeisellä kyläalueella, Sievänkarinniemessä sekä Kolulampien läheisyydessä
merkittävimpien virkistys- ja viheralueiden läheisyydessä.
Todennäköistä on, että usea alueen työikäinen käy muualla kuin suunnittelualueella päivittäin
töissä. Rakentamisen lisääminen lisää näin ollen liikennettä päätieverkostolla. Kevyenliikenteen
verkoston jatkamisella pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta. Lisäksi kyläkeskuksesta länteen, Rovaniemen suuntaan ei suositella uutta rakentamista, mikä vähentää liikkumistarvetta
vilkkaimmalla tiestönosalla.

8 YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN
8.1 Toteuttamisen vaiheittaisuus
Alueen asutuksen kasvu tulee suunnitella järjestelmällisesti siten, että ensin pyritään toteuttamaan olevan tiestön ja vesihuollon piirissä olevat alueet. Verkoston toiminta-alue ulottuu 100
metrin päähän olevista linjoista. Tieto myynnissä olevista yksityisistä ja kaupungin tonteista tulisi
olla helposti ja keskitetysti saatavilla esim. kaupungin tonttipörssin kautta. Uudet alueet tulisi
pyrkiä toteuttamaan järjestelmällisesti alue kerrallaan.
Virkistysalueet ja vihervyöhykkeet tulee huomioida metsien käsittelyssä, kun ne tulevat maanomistajille ajankohtaisiksi. Yleensäkin alueen metsiä tulisi harventaa ja hoitaa, jotta jokinäkymiä
saataisiin enemmän yhteiseen nautintaan ja alueen vetovoimaa lisättyä.
Matkailun kehittyminen riippuu siitä, löytyykö alueille toteuttajia ja toiminnan harjoittajia. Palvelu- ja ohjelmatarjonta, yrittäjien seudullinen verkostoituminen sekä riittävä markkinointi parantaa lomakylien vetovoimaa ja turvaa niiden elinvoiman.

8.2 Detaljikaavoitus, muu suunnittelu ja toteuttamistoimenpiteet
Asukaskyselyn mukaan alueella ei ole tarpeen laatia tarkempia asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja.
Yleiskaavassa osoitetuille tonteille saa suoraan rakennusluvan kaupungilta, jos tontit sijoittuvat
§:ien 44 ja 72 rajauksen sisäpuolelle, punaisella pisteellä osoitetulle tilalle. (§:n alue rajaus kaavakartan nimiölehdellä ja kaavakartalla). Em. rajauksen ulkopuolelle voidaan hakea rakennuslupia asumiseen suunnittelutarveratkaisun perusteella. Lupa voidaan myöntää, mikäli paikka täyttää MRL 137 ja 116 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.
Vähiten rajoitteita luvan myöntämiseen on M-alueilla. Sunnitelman tavoitteena on kuitenkin kaiken rakentamisen sijoittuminen AP ja AO sekä RM- ja RA-alueille olevan rakenteen yhteyteen.

Rakentamisen tavasta on annettu seuraavat yleiskaavamääräykset:
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Suojeltavien rakennusten korjausohjeita ja suosituksia sekä ohjeita uudisrakennusten sijoittamisesta suojelukohteen yhteyteen tai arvokkaaseen kulttuuriympäristöön on kulttuuriympäristöselvitysraportin lopussa.

8.3 Epävarmuustekijät
Alueen rakentuminen on epävarmaa, sillä muuttohalukkuudesta alueelle ei ole tutkimusta. Väestökehitys on ollut pitkään laskeva ja olevat asunnot ovat siirtyneet loma-asuntokäyttöön.
Suunnan muuttuminen vaatii isompaa arvojen muutosta ja taloudellista murrosta.
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8.4 Haittojen vähentämistoimenpiteet
Alueella on muutamia tunnistettuja ympäristöhaittoja, jotka on merkitty kaavakartalle. Tielaitoksen halli pohjavesialueella on osoitettu metsätalousalueeksi. Hautausmaan kohdalle ei ole
osoitettu rakentamista. Sortumavaaralliset rannat on kartoitettu maaperäselvityksen mukaan.
Niille ei ole osoitettu uutta rakentamista ja oleviakin rakennuksia saa vain ylläpitää mutta ei rakentaa uutta. Myöskään kulkureittejä ei ole osoitettu jyrkille rinteille. Metsien käsittelystä on
annettu kaavamääräys, jolla turvataan maisema-arvot ja estetään jyrkänteiden enempi sortuminen.

Oulussa 16.02.2016
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