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YLEISTÄ

0.1 JOHDANTO
Kemijoen rannat ovat houkutellut ihmisiä alueelle jo tuhansien vuosien ajan. Nykyisen asutuksen varhaisimmat todetut havainnot ovat kivikaudelta. Kirjattua arkistotietoakin Kemijokivarren asutuksesta on usean
sadan vuoden ajalta. Historian kirjojen mukaan asutuksen sijoituksen kirjaaminen ja siitä päättäminen on ollut
yksi tärkeimpiä asioita ainakin 1300 luvulta lähtien.
Nykyaikana kiinnostus jokivarsilla asumiseen johtuu synnyin juurista alueeseen, alueen luonnosta asuinympäristönä tai vapaa-ajanvieton elementtinä, ei niinkään elämisen ehtona. Luonnon antimien merkityksen
väheneminen elinehtona ei ole vähentänyt kiinnostusta alueeseen, pikemminkin lisännyt ja laajentanut
alueesta kiinnostuneiden piiriä.
Rovaniemen maalaiskunnassa on viimeisten vuosien aikana käyty valtuuston tasollakin keskustelua asutuksen
sijoittumisesta haja-asutusalueelle. Eniten keskustelua ovat synnyttäneet kaupungin lähialueet, joissa
rakentaminen on tiivistymässä siihen pisteeseen, että hallittu eteneminen vaatii keskitettyjä yhdyskuntarakenteen ratkaisuja.. Tällä yleiskaavalla Rovaniemen maalaiskunta päättää Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven alueiden tulevasta maankäytöstä oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla, joka täsmentää aikaisemmin
ohjeellisena laadittua Yläkemijoen yleiskaavaa.
Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaava laadittiin vuosien 1998 ja 1999 aikana ja se valmistuu
hyväksyttäväksi vuoden 2000 alussa. Vuoden 2000 alusta astui voimaan myös uusi Maankäyttö ja rakennuslaki. Kaavoituksen hyvin varhaisessa vaiheessa päätettiin, että tämä kaava laaditaan uuden lain aikana
hyväksyttäväksi ja siten uuden alin mukaiseksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Uusi lainsäädäntö
määrittelee aikaisempaa yksityiskohtaisemmin kaavojen sisällön ja myös kaavaselostuksen rakenteen. Uuden
mukainen kaavaselostus muodostuu niin massiiviseksi asiakirjaksi, että Oikaraisen ja Jyrhämäjärven
yleiskaavasta on laadittu tämä selostuksen tiivistelmä.
0.2 KAAVAJÄRJESTELMÄ
Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, joka tapahtuu lain säätämässä järjestyksessä. Vuoden 2000 alusta
voimaan astuneeseen Maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka tässä kaavaselostuksessa myöhemmin lyhennetään
MRL, on säädetty määräykset kaavoitusmenettelystä. MRL:n mukaan Suomen kaavoitusjärjestelmään kuuluu
kaksi tasoa; maakuntataso ja kuntataso. Maakuntatason maankäyttöä ohjaa maakuntakaava, jolla turvataan
maakunnallisten kysymysten lisäksi maakuntaa käsittävät valtakunnalliset maankäyttötavoitteet. Kuntatason
kaavoitus jakautuu kahteen kaavoitustasoon; yleiskaavoitus ja asemakaavoitus. Yleiskaavoitus voidaan
joissakin tapauksissa hoitaa myös useamman kunnan yhteisenä yleiskaavana.
Kunnassa maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteen sovittaminen tapahtuu yleiskaavoituksella. Yleiskaava voi olla tilanteesta ja tarpeesta riippuen joko hyvin yleispiirteinen strateginen suunnitelma
tai se voidaan laatia myös suoraan rakentamista ohjaavaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös osa-alueittain tai
toiminnoittain vaiheittain. Yleiskaava voidaan laatia oikeusvaikutuksiltaan joko sitovana tai ohjeellisena.
Yleiskaavan hyväksyy kunnan valtuusto. Yleiskaavaa koskevaa kunnan hyväksymispäätöstä ei saateta
vahvistamismenettelyyn. Yleiskaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä haetaan muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen (entinen Lääninoikeus). Ylin muutoksenhakuaste kaava-asioissa on korkein hallintooikeus.
Kaavoitusprosessin vuorovaikutteisuus on MRL:n keskeisiä tavoitteita. Lainsäädännöllä määrätään, että
kaikki osalliset tulee haastaa mukaan kaavoitukseen. Osallisilla tarkoitetaan tässä yhteydessä maanomistajia,
ja niitä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä niitä
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
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Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään aikaisempaa lainsäädäntöä yksityiskohtaisemmin kaavojen
sisältövaatimuksista. Yleiskaavan sisältövaatimuksissa erityistä huomiota kiinnitetään maiseman, rakennetun
ympäristön ja luonnonarvojen vaalimiseen, yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja
ekologiseen kestävyyteen sekä olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttöön, asumisen tarpeisiin ja
palveluiden saatavuuteen. Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleiskaavan sisältövaatimuksissa
korostetaan erikseen suunnitellun rakentamisen ja muun maankäytön sopeuttamista maisemaan ja muuhun
ympäristöön sekä erityisesti sitä, että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta ranta-aluetta.

0.3 YLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET
0.31
Oikeusvaikutteinen vai oikeusvaikutukseton yleiskaava
Maankäyttö- ja rakennuslaissa pääsäännöksi on tarkoitettu, että yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.
Yleiskaava on mahdollista laatia myös ilman oikeusvaikutuksia. Oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan
merkitys on kuitenkin varsin vähäinen. Oikeusvaikutukseton yleiskaava ei esimerkiksi poista ranta-alueen
suunnitteluvelvoitetta eikä siten poikkeusluvan tarvetta ranta-alueella.
Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan lähtökohtana on, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan
myöntämisen perusteena, mikä saavutetaan vain oikeusvaikutteisella yleiskavalla (MRL 44 ja 72 §:t).
0.32

Oikeusvaikutteinen yleiskaava

Yleiskaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin
alueiden käytön järjestämiseksi.
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista.
Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan.
Yleiskaava ei ole voimassa asemakaava-alueella.
Yleiskaava rakennusluvan myöntämisen perusteena
Rakennuslupa voidaan myöntää oikeusvaikutteisen yleiskaavan perusteella, kun kaavassa on erityisesti
määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 §).
Oikeusvaikutteisen yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 73 §) täyttyvät silloin, kun ranta-alueen rakennusoikeus osoitetaan maanomistajakohtaisesti rakentamiseen osoitetuille alueille ja muulle osalle ranta-aluetta
asetetaan MRL:n 43 §:n 2 momentin mukainen rakentamisrajoitus. Tällöin rakentaminen muulle kuin
rakentamiseen osoitetulle alueelle edellyttää ympäristökeskuksen myöntämää poikkeuslupaa.
Rantaosayleiskaavan muulla kuin ranta-alueella on ns. ehdollinen rakentamisrajoitus (MRL 43 § 1 mom).
Sinne ei saa myöntää rakennuslupaa siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteuttamista. Yksittäisen tavanomaisen rakennushankkeen ei yleensä voida katsoa vaikeuttavan yleiskaavan toteuttamista. Jos
rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee niin, että hanke vaikeuttaa yleiskaavan toteuttamista, on ennen
rakennusluvan myöntämistä saatava kunnan myöntämä poikkeamispäätös.
Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle
huomattavaa haittaa eikä kunta tai muu julkisyhteisö suorita kohtuullista korvausta.
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Toimenpiderajoitus (Maisematyölupa)
Yleiskaavassa voidaan määrätä, ettei maisemaa muuttavaa toimenpidettä saa suorittaa ilman MRL:n 128
§:ssä tarkoitettua lupaa. Lupa koskisi maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä eli kaivamista, louhimista,
tasoittamista ja täyttämistä sekä pyiden kaatamista tai näihin rinnastettavaa työtä. Lupaa ei tarvittaisi
yleiskaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden
suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole tarpeen hyväksytyn tiesuunnitelman
mukaiseen toimenpiteeseen eikä maa-aineslain mukaisen luvan mukaiseen maa-ainesten ottamiseen.
Kunnan lunastusmahdollisuus
Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan
suunnitelman mukaiseen yhdyskuntakehitykseen sekä alueen, joka on tarkoitettu kunnan tai kuntayhtymän
laitokselle tai muihin näiden tarpeisiin. Asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen
lunastettavaan alueeseen voi sisältyä myös virkistys- ja suojelualuetta.
0.4

Valtakunnallinen osallisuusohjelma

Rovaniemen maalaiskunta on mukana Sisäasiainministeriön valtakunnallisessa osallisuusohjelmassa
hankkeella " Kohti kuntalaisten parempaa elämää". Oikaraisen kylän yleiskaavoitus nimettiin yhdeksi
hankeen kuudesta osaprojektista nimellä "Kylän yhteinen tulevaisuus; asukkaiden osallisuus Oikaraisen
kylän yleiskaavan laadintaan".
Osallisuusohjelman myötä asukkaiden osallistumista kaavoitukseen ja heidän vaikutusmahdollisuuttaan
lopullisen kaavan sisältöön seurataan valtakunnallisen osallisuusohjelman puitteissa Hallinnon kehittämiskeskuksen HAUS:n toimesta. Osallisuusohjelman myötä Oikaraisen kylän yleiskaavoituksessa on erityistä
huomiota kiinnitetty kyläläisten osallistumiseen kaavoitukseen.
Osallisuusohjelma on kaavoituksen tavanomaisen kyselyn yhteydessä kysynyt kyläläisten mielipiteitä heidän
vaikutusmahdollisuuksista ja siitä, miten he kokevat mahdollisuutensa vaikuttaa kaavoitukseen. Jatkossa
osallisuusohjelman on tarkoitus paneutua kaavoituksesta tiedottamiseen ja tutkimukseen siitä, ovatko
kyläläiset saaneet ajantasaista tietoa kaavoituksen etenemisestä.
Osallisuusohjelman loppuraportti valmistui 29.10 1999. Raportti osoittaa Oikaraisen kyläläisten osallistuneen
varsin aktiivisesti kaavoitusta koskeviin tilaisuuksiin ja kyselyyn. Osallisuusohjelman selvityksen mukaan
maanomistajista 54 % osallistui kaavoituksesta järjestettyihin tiedotustilaisuuksiin.
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1.

OLOSUHTEET JA YMPÄRISTÖ

1.1 KANTATILASELVITYS
Rantayleiskaavoituksen maanomistustilanne on tapana selvittää ns. kantatilaselvityksenä, jolla inventoidaan
kaavoitettavan alueen maanomistus 1.1.1970 sekä sen jälkeen tapahtunut kiinteistöjaotuksen muutos.
Tämän yleiskaavan alueelta Jyrhämäjärven osalle laadittiin kantatilaselvitys perusselvitysten yhteydessä.
Oikaraisen kylän alueella (Kemijokivarressa) tällä kaavalla ohjataan taajaksi muodostuneen kylän maankäyttöä, josta vain pieni osa on loma-asutusta. Kemijokivarren osallekin kantatilaselvitys laadittiin.
1.2
1.21

LUONTOSELVITYS
Yleiskuvaus

Rovaniemen maalaiskunta on v. 1996 laatinut ensimmäisen asteen yleiskaavana (oikeusvaikutukseton)
Yläkemijoen yleiskaavan, jonka alueeseen Oikaraisen kylä ja Jyrhämäjärven alue kuuluvat. Tuossa
Yläkemijoen yleiskaavassa laadittiin yleispiirteinen selvitys alueen luonnon olosuhteista ja maisemasta. Tämän
Oikaraisen kylän yleiskaavoituksen kanssa samaan aikaan Kemijoki Oy on teettänyt VTT:llä Sierilän
voimalan ympäristövaikutusten arviointia. Näin ollen Oikaraisen alueesta on käytettävissä hyvin kattavat
selvitykset alueen luontoarvoista. Tämän kaavan selostukseen on koottu em. selvitysten luonto-osia
tiivistettynä.

Kuva 1. Jyrhämäjärven Luhtalahtea
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1.22 Suojelualueet ja -ohjelmat
Kaavoitettavlla alueella ei ole suojelualueita eikä suojeluohjelmiin kuuluvia alueita.
1.23 Vedet
Kaavoitettavan alueen vesistöstä vain pienvesistöt ovat luonnontilaisia. Kemijoen veden virtaamaa säätelee
Vanttauskosken voimala, Raudanjoen ja Jyrhämäjärven vedenpinnan korkeuden säätelee Permantokosken
voimala.
Veden laatu suunnittelualueen vesissä on hyvä (Sierilän YVA selostus).
Rovaniemen alueen tärkein pohjavesialue (Jokkavaaran pohjavesialue) sijoittuu kaavoitettavalle alueelle.
Jyrhämävaarassa sijaitsee Oikaraisen kylän vedenottamo.

Kuva 2. Raudanjoki yhtyy Kemijokeen

1.24

Yhteenveto luontoselvityksistä

Vaikka kaavoitettavalla alueella on vähän täysin luonnontilaista luontoa, luonnolla on silti merkittävä asema
yleiskaavan ratkaisuja tehtäessä. Kulttuurin kuluttamassa luonnossa vähäisetkin luontokohteet saavat suuren
arvon ja kaavaratkaisuilla tulee pyrkiä siihen, että tulevillekin sukupolville jää mahdollisimman paljon luontoa.
Tämän kaava-alueen ratkaisuissa Kemijoen tulvilla on tärkeä merkitys. Rakentamisalueiden suunnittelussa
tulvat tulee ottaa huomioon. Kemijoen vähäisillä saarilla on tärkeä merkitys luonnon monimuotoisuuden
säilyttämisessä, kun mannerrannat ovat suurelta osin asutus- ja viljelyskäytössä.
Jyrhämäjärvi on Permantokosken vaikutuksesta huolimatta luonnonarvoiltaan monimuotoinen järvi,
merkittävän kauniissa suurmaisemassa.
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1.3

MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ

1.31

Maisema

Oikaraisen kylän tai Jyrhämäjärven aluetta ei ole valtakunnallisissa selvityksissä eikä Lapin kulttuuriympäritöselvityksessäkään arvioitu erityisen arvokkaaksi maisema-alueeksi. Yläkemijoen yleiskaavoituksen
yhteydessä alueen maisemasta on tehty yleispiirteinen maisema-analyysi, jota on täsmenetty tämän yleiskaavan perusselvityksissä (Liitekartta 5. Sierilän voimalan YVA-selvityksissä on myös arvioitu Oikaraisen kylän
maisemaa.

Kuva 3. Oikaraisen kylän keskustan maatalousvaltaista kylämaisemaa.

Kultturimaisemana Oikaraisen kylä on Kemijokivarren kulttuurimaisemaa parhaimmillaan. Kylän keskusta
muodostaa Raudanjoen suistoineen hienon maisemakokonaisuuden ja Raudanjoen suun alapuoliset Kemijoen
rannat useine erittäin puhdaslinjaisine pihapiireineen muodostavat Oikaraisen kylästä yhden komeimmista
kylistä Rovaniemen lähi ympäristössä.
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Kuva 4. Kraatarin talon puhdaslinjainen piha Kemijoen etelätörmällä.

Kuva 5. Pysyvä- ja loma-asutus ovat Oikaraisella sijoittuneet rantatörmälle.
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Kuva 6. Jokkavaaran monttu maisemassa
Kaavoitettavalla alueella on tehty merkittäviä maisemamuutoksia, jotka ovat lähes maisemavaurioiksi
luokiteltavia. Nämä ovat Jokkavaaran monttu ja Permantokosken voimalaitoksen alakanava.
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1.32

Muinaismuistot

Oikaraisen kylä on kulttuuriympäristöä aina kivikaudelta saakka. Kaavoitettavalla alueella on Rovaniemen
seudun kiinteät muinaismuistot luettelossa mainittu kuusi kohdetta (n:ot 6, 41, 153,161,162 ja 185, joista
viimeisenä mainittu on todettu virheellisesti paikannetuksi).
Kohteista erikoisin on kohde n:o 41 (Somosen kirkko) ja toinen erityisen arvokas kohde n:o 6
(Jyrhämäjärven Järvensuu), josta on löydetty yksi pohjoismaiden kookkaimmista kivikirveistä

.
Kopio Sierilän voimakaitoksen YVA-selostuksesta, laatinut VTT, yhdyskuntatekniikka
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1.33

Rakennusperintö

Oikaraisen ja Jyrhämäjärven kylät tuhottiin viime sodassa täydellisesti. Niinpä Lapin kulttuuriperintö
inventoinnissakaan Oikaraisesta ei ole luetteloitu yhtään kohdetta. Oikaraisen tai Jyrhämäjärven kyliä ei
luettelossa arvoitu myöskään maisema-alueena erityisen arvokkaaksi. Tämän yleiskaavoituksen perusselvityksissä on rakennusperinnön kannalta merkittäviksi kohteiksi määritelty jälleenrakennusajan puhdaspiirteiset
maatilan talouskeskukset ja Raanupirtin pihapiiri, jonka rakennuset on tuotu pihaan 60-luvulla.
Lapin rakennusperintö teoksessa alueelta on mainittu Kuivalan pihapiiri ja Hakokönkään saha. Raudanjokivarressa Jyrhämäjärven yläpuolella, nykyisen Permantokosken alakanavan varressa n. 1800-1900 toimineesta
Hakokönkään sahasta on jäänteitä vielä maastossa.

Kuva 7. Raanupirtin pihapiiri

Tämän yleiskaavoituksen perusselvitystyössä maisemassa ja rakennusperinnön kannalta arvokkaiksi
pihapiireiksi arvioitiin:
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Kariniemi
RN:o 25:23
Kraatari
RN:o 64:36
Ahola
RN:o 134:1
Kuvassa oleva Raanupirtti
Vanharanta RN:o 38:12
Järvensuu
RN:o 37:13

Kohteiden sijainti on esitetty liitekartoissa 7 ja 8.
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1.4
1.41

VÄESTÖ, ELINKEINOT JA PALVELUT
Väestö

Rovaniemen maalaiskunnan väestölaskennoissa Oikaraisen kylän väestö lasketaan osa-alueena KoskenkyläOikarainen, jossa väestö on 1990-luvulla ollut jopa 20 % kasvava. Oikaraisen osalla väestön kasvun ei
arvioida olevan näin voimakasta, sillä kasvu keskittyy Koskenkylään. Oikaraisen alueen pysyvä väestö on n.
450 henkeä, josta tällä kaavalla kaavoitettavalla alueella asuu lähes 400 henkeä. Väestö väheni 1960-1980
välillä, mutta viime vuosina väheneminen on pysähtynyt.
1.42

Elinkeinot

Oikaraisen kylässä pysyviä työpaikkoja on alle kymmenen. Alueella ei tällä hetkellä toimi kolua ja paria
maatilaa lukuun ottamatta muita työpaikkoja. Lossi työllistää kesällä kolme henkeä ja talvellakin jäätien
hoidossa osan vuotta saman määrän. Oikaraisen kylällä on historiassa suuriakin työnantajia, esim. Hakokönkään saha ja Raanupirtti. Viime vuosina alueen merkittävin työpaikkojen luoja on liikenne.
Jokkavaaran maa-aineksen otto työllistää välillisesti Oikaraisen kylässäkin toimivia liikenneyrittäjiä ja lukuisia
kylän ulkopuolella asuvia liikenteen harjoittajia. Permantokosken voimalakin työllistää, mutta kiinteitä
työpaikkoja sielläkään ei ole.
Oikaraisen ja Jyrhämäjärven työväestöstä suuri osa käy tällä hetkellä päivittäin työssä Rovaniemellä. Myös
muualla kylän ulkopuolella käydään metsätyössä ja poronhoitotöissä.

1.43

Palvelut

Oikaraisen kylässä toimii ala-asteen koulu, jonka oppilasmäärä on 1990-1998 pysynyt yli 30:nä.
Muita julkisia palveluita Oikaraisessa ei ole. Kylässä ei ole kauppaa eikä postia.
Oikaraisen kylässä toimii useitakin matkailuyrityksiä, mutta kaikki toimivat tilaus perusteisesti eikä
niidenkään palvelut ole kyläläisten päivittäin käytettävissä.
Oikaraisen kylän asukkaiden on hankittava päivittäispalvelunsa Saarenkylästä tai Rovaniemeltä, jonne matkaa
on n. 20 km.
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2.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2.1

LÄHTÖKOHDAT

2.11

Suunnittelualue

Kaavoitettava alue käsittää Oikaraisen kylän alueen Sieriniemestä Kemijokivartta ala virtaan päin, käsittäen
joen molemmat rannat. Koskenkylän puolella (eteläranta) alue yltää Pajuojaan saakka, johon Koskenkylän
yleiskaava rajoittuu ja pohjoisrannalla alue päättyy Vaaralan yleiskaavan rajaan, joka on Lämpsän kohdalla.
Näin ollen tämän yleiskaavan valmistuttua Rovaniemen maalaiskunnan yleiskaavoitus Ylä- Kemijoella on
katkeamaton Saarenkylästä Sieriniemeen.
Jyrhämäjärven osalta kaavoitettava alue käsittää Jyrhämäjärven rannat kokonaan ja Raudanjoen Permantokosken voimalaitoksen yläpuolelle. Permantokosken säännöstely yltää Olkkajärveen, joten käytännössä
Permantokosken voimalan yläpuolelta alkaa Olkkajärvi.
Suunnitelualueen sijainti liitekartta 1.
2.12

Seutukaava

Lapin seutukaava laadittiin vaiheittain niin, että Lapin ensimmäinen seutukaava oli vahvistettu koko Lapin
alueelle v. 1992.
Seutukaavan uudistaminen Lapissa on tehty seutukunnittain. Rovaniemen seutukunnan uudistettu seutukaava
oli Oikaraisen yleiskaavoituksen käynnistyessä virallisesti nähtävillä. Yleiskaavan valmistuessa
kaavaehdotusvaiheeseen Rovaniemen seudun seutukaava oli vahvistettavana ympäristöministeriössä.
Ote vahvistettujen seutukaavojen yhdistelmästä liitteenä 2. ja Rovaniemen seudun seutukaavasta 2.1.
Seutukaavan tavoitteet esitellään kohdassa 2.22
2.13

Rovaniemen maalaiskunnan aikaisemmat kaavoitustoimenpiteet

Rovaniemen maalaiskunnan kunnanvaltuusto on v. 1996 hyväksynyt Yläkemijoen yleiskaavan (1. asteen
yleiskaava), jossa on pääpiirteissään määritetty Oikaraisen kylän maankäytön tavoitteet.
Oikaraisen kylän yleiskaavalla täsmennetään ja vahvistetaan Yläkemijoen yleiskaavan hyväksymisen
yhteydessä asetettuja maankäyttötavoitteita.
Yleiskaava laaditaan käsittämään Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven alueet.
2.14

Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavoituksen suunnitteluohjelma.

Yleiskaavoituksen ohjelman mukaan kaava laaditaan vuosien 1998 ja 1999 aikana.
Kun yleiskaavan hyväksyminen tulee tapahtumaan v. 2000 puolella, tulee kaava olemaan uuden maankäyttöja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Maankäyttö- ja rakennuslain sisältö- ja menettelytapavaatimukset on otettu huomioon kaavan kaikissa käsittelyvaiheissa.
Suunnitteluohjelman mukaisesti tavoitekeskustelu käytiin kesällä 1998. Kaavaluonnos oli
rakennusasetuksen 154 :n mukaisesti alustavasti nähtävillä 21.1.-10.2.1999 välisen ajan.
Nyt kaavaehdotus on valmistunut virallisesti nähtäville pantavaksi.

vanhan
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2.2
2.21

TAVOITTEET
Tavoitekeskustelun lähtökohdat

Tavoitekeskustelu ja tavoitteista päättäminen ovat ratkaisevia kohtia kaavoitustyössä. Oikaraisen kylän
yleiskaavoituksessa eri tahojen tavoitteiden kartoitukselle on asetettu suuri merkitys.
Kylän asukkaat ovat kaavoitustyön aloitushetkestä alkaen osallistuneet erittäin aktiivisesti kaavoitustyöhön ja
ovat työryhminä, yksittäisinä asukkaina ja maanomistajina esittäneet runsaasti näkemyksiään tavoitteista kylän
yleisestä kehittämisestä ja henkilökohtaisista tavoitteistaan.
Tilakohtaisia tai henkilökohtaisia kyselylomakkeita ennakkokyselyssä on palautettu yli 70. Vastanneiden
omistuksessa on yli 50 asuinrakennusta ja 10 loma-asuntoa. Vastanneet omistavat n. 60 tilaa, joista 16:lla on
yhteensä n. 80 ha viljeltyä peltoa.
Vastaajat toivovat 41:lle tilalle lisää rakennusoikeutta, yhteensä 120 asunnolle ja 20 loma-asunnolle.
Oikaraisen kylällä asuu tällä hetkellä n. 300 asukasta. Kyselyssä kylän asukasluvun tavoitteeksi on esitetty
450-2000 henkeä. Enemmistö asettaisi tavoitteeksi n. 700-900 hengen asukasluvun.
Tonttikooksi esitettiin 1000 m2 - 1 ha. Enemmistön mielestä sopiva tonttikoko olisi 2500 - 3000 m2.
2.22

Seutukaavoituksen tavoitteet

Lapin vaiheittain laaditussa seutukaavassa Oikaraisen yleiskaavan alueelle on vahvistettu seuraavat alue- ja
kohdevaraukset:
AT 383
OIKARAINEN
"Maaseutualuesuunnitelman talouskylän keskus(>G1)
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja
joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
Alueelle mahdollisesti laadittavissa tarkemmissa kaavoissa on pyrittävä nykyisen asutuksen
täydentämiseen.
Asutuksen laajentamiseen on varauduttava siinä määrin, kuin alueen elinkeinotoimintojen tarve
vaatii.
Suositukset:
Rakentamisessa tulisi antaa erityistä painoa miljöökuvan säilyttämiselle ja parantamiselle.

RA 107
JYRHÄMÄJÄRVI (seutukaavan 3.osa)
Sijainti ja kuvaus:
Alue sijaitsee Jyrhämäjärven koillispuolisella ranta-alueella n. 4 km Oikaraisen kylästä koilliseen.
Maa-alue on peitteistä ja jonkin verran kosteahkoa, rantavesistö heikkoa. maapinta-ala on 86 ha ja
rantaviivaa 1,7 km. Jyrhämäjärven pinta-ala on 275 ha. Alueesta yksityiset omistavat 80 % ja
yhtiöt 20 %.
Varausperuste:
Alue on varattu maastokatselmuksen perusteella normaaliin loma-asutukseen soveltuvaksi alueeksi.
RA 631
JYRHÄMÄJÄRVI (seutukaavan 1.osa)
Sijainti ja kuvaus:
Alue sijaitsee n. 1 km Oikaraisen kylästä Rovaniemelle johtavaa maantietä rajoittuen eteläosasta
Raudanjokeen. Maaperä on korpea, niittyä ja rämettä, MT- ja VT-tyyppiä.
Peitteisyys on hyvä. Ranta on loiva pääasiassa muta- ja moreenipohjainen. Alueen halki johtaa
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maantie. Pysyvää asutusta alueella on viisi taloutta. Lähin kyläyhteisö on Oikaraisen kylä. Alueen
lähimmät palvelut maalaistalojen palveluja lukuun ottamatta sijaitsevat Oikaraisen kylässä ja
Rovaniemen kaupungissa (n.20 km:n etäisyydellä). Näkyvyys alueelta on kohtalainen. Alueella on rantaviivaa
2000 m.
Toteuttamisohjeet:
Loma-asunnot tulisi rakentaa pääasiassa keskitetysti välttäen rantarakentamista.
EO 856
JOKKAVAARA
(seutukaavan 4.osa)
Sijainti ja kuvaus:
Kohde. Soravaltainen esiintymä Oikaraisessa. Alueella sijaitsee tärkeä pohjavesialue, joka rajoittaa
maa-ainesten ottoa.
Määräykset ja suositukset:
Merkinnällä osoitetaan merkittäviä maa-ainesten otto-alueita.
Ottamistoiminnan loputtua alue tulee saattaa luontaiseen kasvulliseen tilaan.
S3 996
JOKKAVAARAN POHJAVESIALUE (seutukaavan 1.osa)
Sijainti ja kuvaus:
I luokan pohjavesialue. Antoisuus 4500 m3/vrk.
Määräykset ja suositukset:
Merkinnällä osoitetaan pohjavesien suojelualueita.
Rakentaminen on sallittua siten, että otetaan huomioon suojelun vaatimat erityistoimenpiteet.
Ennen aluetta koskeviin toimenpiteisiin ryhtymistä on hankittava vesiensuojeluviranomaisten
lausunto.
M1 1004
OIKARAINEN-JOKELA (seutukaavan 4.osa)
Sijainti ja kuvaus:
Aluevaraukseen kuuluu Kemijokirantaa Koskenkylästä Jokelaan asti. Oikaraisen kohdalla alueva
raukseen sisältyy Jyrhämäjärvi ranta-alueineen aina Permantokoskelle saakka. Aluetta luonnehtivat
erityisesti kauniit joenrantamaisemat.
Aluemääräykset: Suunnittelumääräys:
Alueen maisema-arvot tulee suunnittelussa säilyttää.
Määräykset ja suositukset:
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää
alueiden pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta myös muihin tarkoituksiin.
Alueelle ei ole tarkoitettu suunniteltavaksi rakennuslain 4 :n mukaista taaja-asutusta.
Loma-asutuksen ohjaus tapahtuu rakennuslain mukaisesti, tarvittaessa rantakaavalla.
Loma-asuntoja ei saa sijoittaa maisemallisesti aroille alueille eikä rakennuspaikkoja tule osoittaa
tulvauhka-alueille.
Poro- ja riistatalouden sekä turvetuotannon toiminta edellytykset on turvattava.
Metsänkäsittelyä suunniteltaessa alueella mahdollisesti sijaitsevan moottorikelkkareitin tilalle tulee
tarvit- taessa osoittaa korvaava yhteys.
Suositukset:
Metsien käsittelyssä tulee ottaa maisemanhoidolliset näkökohdat huomioon.
N:o1004:
Alueen maisema-arvot tulee säilyttää.
z 734 KEMIJÄRVI-PERMANTOKOSKI (seutukaavan 3.osa)
Sijainti ja kuvaus:
100 kV:n johto
z 735 PERMANTOKOSKI-VALAJASKOSKI (seutukaavan 3.osa)
Sijainti ja kuvaus:
110 kV:n johto
laivaväylä merkintä Kemijoessa.
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2.23

Kylän asettamat tavoitteet

Oikaraisen kylätoimikunnan nimeämä yleiskaavoitustyöryhmä valmisteli kylän tavoitteita kokouksessaan
13.8.
Tavoitteeksi asetettiin:
- kylää tulee kehittää tasapuolisesti molemmilla puolilla jokea
- rakennusoikeutta tulee osoittaa koko kylän alueelle maanomistajia tasapuolisesti kohdellen
- rakentaminen tulee ohjata kylän perinteistä väljää kylärakennetta tukien
- rakennusoikeudella ei tule tähdätä johonkin tiettyyn väkilukuun, vaan ensisijaisena tavoitteena on osoittaa
tiloille tasapuolisesti mahdollisuus rakentamiseen
- liikenneverkko tulee osoittaa riittäväksi; kantatie ja Koskenkyläntiet tulee varustaa kevyenliikenteen väylillä, sillalle tulee osoittaa paikka.
Oikaraisen kylätoimikunta käsitteli työryhmän esitystä kokouksessaan
24.8.
Kylätoimikunta yhtyi työryhmän asettamiin tavoitteisiin. Kylätoimikunta päätti järjestää yleisen keskustelutilaisuuden kaavoituksesta. Keskustelutilaisuuteen kutsutaan alustajiksi ja vastaajiksi edustajat Lapin liitosta,
Lapin ympäristökeskuksesta , Tielaitoksesta ja kunnasta.
Tilaisuus pidettiin 21.9.
2.24

Rovaniemen maalaiskunnan tavoitteet

Rovaniemen maalaiskunta kävi valtuustokeskustelun kunnan kaavoituksen, maapolitiikan ja niihin liittyvien
asioiden hoidosta vuosien 1998-1999 vaihteessa.
Kunnan yleiskaavoituspolitiikalle asetettiin tavoitteeksi se, että kaavoituksen keinoin tuetaan kunnan kaikkia
osia tasapuolisesti. Kaavoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kaavoituksesta kunnalle aiheutuvat
velvoitteet. Kaavaratkaisu tulee tehdä mahdollisimman taloudelliseksi ja kaavoissa tulee ottaa huomioon
mahdollinen vesihuollon järjestäminen. Kaavaselostuksessa tulee tuoda esille maanomistajien velvolisuus
sitoutua osallistumaan kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksiin, silloin kun yleisen vesi- ja viemärijärjestelmän rakentaminen tulee ajankohtaiseksi.

2.25

Viranomaistavoitteet

Edellä kohdasta 2.22 ilmenevät vahvistetun seutukaavan Oikaraisen yleiskaavoitukselle asettamat suunnittelutavoitteet ja suunnittelun rajoitteet.
Lapin ympäristökeskuksessa käytiin ensimmäinen neuvottelu seutukaavan asettamista vaatimuksista
Oikaraisen yleiskaavalle 2.7. Neuvottelussa todettiin, että kyläläisten tavoite rakentamisen ohjaamisesta
molemmille puolille jokea, laajentaa kylän asutusta entistä laajemmalle alueelle. Seutukaavassa kylätaajama
on osoitettu kylän keskustaan, koulun kohdalle. Suurin osa kaavoitettavaa aluetta on M 1- aluetta, jolle ei saa
sijoittaa taaja-asutusta ja alueen käytölle on muutenkin tiukat seutukaavamääräykset.
Neuvottelun yhteenvetona päätettiin, että tulee järjestää viranomaisten yhteisneuvottelu jo kaavoituksen tässä
vaiheessa, jotta kaava voidaan laatia niin, että seutukaava ei tule asettamaan estettä kaavan vahvistamiselle.
Viranomaisneuvottelu järjestettiin 8.9. Neuvottelun yhteenvetona todettiin:
- Oikaraisen kylän yleiskaavalla voidaan käsitellä tasavertaisesti koko kylän aluetta molemmilla puolen jokea
- lopullisen kaavaratkaisun vaikutukset luontoon ja ympäristöön tulee arvioida kaavaselostuksessa riittävän
kattavasti
- kaavaselostuksessa tulee lisäksi arvioida valitun ratkaisun vaikutusta kunta- ja yhteiskuntatalouteen, ja
perustella kaavaratkaisu myös tältä osin.
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2.3

VAIHTOEHTOJEN TARKASTELU

Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavoituksen tavoitekeskustelu vaiheessa tutkittiin kaavoituksen eri
vaihtoehtoja. Vaihtoehtoisina ratkaisumalleina tutkittiin:
1.
Maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella yleiskaavalla koko kaavoitettavalla alueella.
2.
Yleiskaavalla määritetään alueet joille laaditaan detaljikaavoja ja vain osa alueesta ratkaistaan tämän
kaavoituksen yhteydessä oikeusvaikutteisena yleiskavana.
3.
0-vaihtoehto, yleiskaavaa ei laadita
Tavoitekeskustelun tuloksena kaavoituksen tavoitteeksi asetettiin vaihtoehto 1. Oikeusvaikutteinen
yleiskaava koko kaavoitettavalle alueelle niin, että alueelle ei ole tarpeen tämän yleiskaavan aikatähtäyksellä
(n. 10-15v) laatia detaljikaavoja.
Oikaraisen kylän osalla tavoitteeksi asetettiin laatia pääasiassa pysyvän asutuksen ohjaamiseen tähtäävä
oikeusvaikutteinen yleiskaava niin, että rakennusluvat voidaan ratkaista yleiskaavan perusteella.
Jyrhämäjärvellä yleiskaavan pääasiallinen käyttötarkoitus tulee olemaan loma-asutuksen ohjaaminen
maanomistajien kesken tasapuolisesti niin, että rakennusluvat voidaan ratkaista yleiskaavaan perustuen, ilman
poikkeuslupa menettelyä.

3.

YHTEENVETO SELVITYKSISTÄ

3.1

KANTATILASELVITYS

Kantatilatarkastelu on tehty Jyrhämäjärven osalle. Jyrhämäjärven 15,5 km rantaviiva on jakautunut 76
kantatilayksikön alueelle. Kantatilat ovat vielä 1970 jälkeen jakaantuneet niin, että kesällä 1998
Jyrhämäjärvellä oli 118 tilayksikköä. Keskimäärin tilalla on siten 131 m rantaviivaa ja kantatilayksiköllä
keskimäärin 203 m rantaviivaa. Jyrhämäjärven rannat ovat siis pirstoutuneet keskimääräisesti pieniksi tiloiksi.
Käytännössä pirstoutuminen on totaalista, sillä Jyrhämäjärvellä ei ole yhtään yli 1 km pituista yhden tilan
rantaosuutta. Kun osa tiloista on käyttänyt rantaa rakentamiseen tehokkaasti, muodostaa kiinteistöjaotus
hyvin selkeän pakkotekijän yleiskaavoitukselle. Kaavoituksen tavoitteena on osoittaa maankäyttö kantatilojen
suhteen tasapuolisesti.
3.2

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

Oikaraisen kyläalue on kokonaan vanhaa kulttuurimaisemaa, jossa suurin osa maa-alueesta on ollut
maatalouskäytössä ja loppu osa kylän lähialueena tehokkaassa metsätalouskäytössä. Maatalouskulttuurikin
on jo siinä määrin nykyaikaistunut, että Oikaraisen kylällä ei ole yhtään perinnebiotoopiksi määritettyä
kohdetta. Oikaraisen kylän luontoarvot ovat suurmaisemassa ja pienipiirteisissä luontokohteissa, kuten
Somosensaari, Sierijoen suisto ja Hanninojan korpi.
Jyrhämäjärven alueella arvokkaimpia luontoarvoja ovat itse järvi ja etenkin sen komeat rantamaisemat.
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Kuva 8. Jyrhämäjärven maisemaa
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia ovat Jyrhämäjärven Luhtalahden, Perälammen salmen ja
Perälammen matalikot ja alavat rannat.
3.3

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Oikaraisen kylä on muinaista asuntoaluetta. Muinaismuistolain mukaiset tiedossa olevat kohteet tulee merkitä
yleiskaavaan.
Rakennusperinnön kannalta arvokkaimmat kohteet alueelta ovat tuhoutuneet. Jälleenrakennusajan
rakennusperintö esiintyy Oikaraisen kylässä edukseen. Oikaraisen kylässä rakennuskanta sijoittuu yleensä
aivan rantatörmälle, joka useimmiten on myös selvästi korkeammalla kuin törmän takana oleva maasto, joka
useissa kohdin on aina ollut tulvien uhkaama. Siellä missä maasto nousee selkeästi rannasta ylöspäin,
Oikaraisen kylän rakentamistyyliin on kuulunut rakentaa etäälle rantatörmästä.
3.4

VÄESTÖ, ELINKEINOT JA PALVELUT

Oikaraisen kylän väestön kehitys on ollut selvästi edullisempi kuin kauempana jokivarressa sijaitsevissa
kylissä. Aivan viime vuosina uusia asukkaita on sijoittunut kylään ja Jyrhämäjärvellekin, jossa pysyvän
asutuksen määrä kuitenkin edelleen on vähäinen.
Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavan tavoitteena ei ole merkittävästi vaikuttaa Rovaniemen seudun
väestöjakautumaan. Oikaraisen aktiivisen kylän tavoitteena on kaavoituksen keinoin tukea mahdollisuutta
sijoittua asumaan Oikaraisen kylään tai rakentaa loma-asunto, jopa pysyvä asunto, Jyrhämäjärvelle.
Nykyaikainen elinkeinorakenne ei suosi työpaikkojen muodostumista Oikaraisen kylän tapaiseen
asuntokylään. Yleiskaavallakaan ei ole tavoitteena erityisesti korostaa elinkeinotoiminnan kehittymistä.
Yleiskaavalla toivotaan voitavan turvata asutuksen säilyminen ja sen myötä palveluvarustuksen säilyminen
nykyisellään, jopa kehittyvän tämän hetkisestä.

18
3.5

TAVOITTEET

Rovaniemen maalasikunnan tavoite on tukea kylien elinvoimaisuutta kunnan kaikissa osissa. Kunta on
kaikissa kehittämistoimissaan erityisesti arvostanut kylien omatoimista aktiivisuutta, jossa Oikaraisen kylä on
esimerkillinen.
Yleiskaavan tavoitekeskustelun yhteydessä kylällä, Rovaniemen maalaiskunnan viranomais- ja
luottamuselimissä sekä kaavoituksesta käydyissä viranomaisneuvotteluissa on yksimielisesti pidetty
kannustettavana Oikaraisen kylän aktiivisuutta kehittää kyläänsä asuntokylänä. Kyläläisten palaute
kaavoituksen eri käsittelyvaiheissa on ollut kaavaehdotuksen tavoitteita tukeva. Kaavaehdotuksen
yksityiskohtiin Oikaraisen ja Jyrhämäjärven asukkaat ja maanomistajat ovat kyllä sanoneet aktiivisesti
mielipiteensä ja niitä voidaan hyvin pitkälle kaavaehdotuksessa noudattaa.
Oikaraisen kylän yleiskaavoitukselle asettamat tavoitteet ovat joiltakin osin lievästi poikkeavia tällä hetkellä
voimassa olevasta seutukaavasta. Poikkeamiset ovat vähäisiä ja seutukaavaa uudistettaessa
maakuntakaavaksi käydyssä tavoitekeskustelussa on todettu uuden maakuntakaavan tavoitteet
yhdenmukaisiksi tämän Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavoituksen kanssa.
4.

KAAVAN VAIKUTUKSET

4.1

YHDYSKUNTARAKENNE

Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavalla ei ole tarkoitus vaikuttaa Rovaniemen maalaiskunnan tai
Rovaniemen seudun yhdyskuntarakenteeseen. Yleiskaavalla osoitetaan aluetta pysyvän asumisen tarpeisiin
300 uuden asukkaan tarvitsema määrä. Kylän asukasluku voi siten tämän oikeusvaikutteisen yleiskaavan
perusteella kaksinkertaistua nykyisestä. Kasvun oletetaan ajoittuvan pidemmälle aikavälille kuin tämän
yleiskaavan aikatähtäys (n. 15 v.). Näin oletetaan että, vuonna 2015 vielä suuri osa tässä
yleiskaavaehdotuksessa osoitetuista pysyvän asutuksen rakennuspaikoista on rakentamattomana.
Oikaraisen kylän keskeisimmillä ja parhailla rakennuspaikoilla rakentamisen odotetaan kuitenkin merkittävästi
vilkastuvan, kun rakentaminen voidaan suunnitella pitkäjänteisesti tietoisena siitä, mihin saa rakentaa.
Rovaniemen maalaiskunta on varautunut tämän yleiskaavan laatimisen yhteydessä tehdyllä
vesihuoltoselvityksellä tehostamaan Oikaraisen kylän keskeisen osan viemäröintijärjestelmää.
Yleiskaavamääräyksin turvataan rakentamisen eteneminen niin, että yhdyskunttatekniikan rakentaminen
voidaan hoitaa rakentamisen tehokkuuden vaatimassa järjestyksessä. Rovaniemen maalaiskunta on tämän
yleiskaavoituksen alkuvaiheeseen ajoittuneessa maapoliittisessa keskustelussa päättänyt menettelytavat, miten
yleiskaava-alueilla aikanaan tarpeelliseksi tulevaan keskitettyyn viemäriverkostoon tulee kaikkien kaavan
mukaan rakennusoikeutensa saaneiden liittyä.
Rovaniemen maalaiskunnan kaavoituskäytäntöön kuuluu, että kunnan kaikki hallintokunnat osallistuvat
kaavoituksen valmisteluun. Oikaraisen ja Jyrhämäjärven yleiskaava kaavaehdotuksen mukaisella mitoituksella
aiheuta uusia velvoitteita kunnan sivistys-, terveydenhuolto eikä tekniselle toimelle. Yleiskaavaehdotuksen
mukaan kaava tukee Oikaraisen kylän maltillista kehittämistä, mikä on mahdollista kunnan yleisten
kehittämisohjelmien raameissa.
4.2

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Yleiskaavaehdotuksen mukainen rakentamisen määrä on merkittävä, kaksinkertaistaahan se
asuinrakennuspaikkojen määrän kylällä. Rakentaminen on osoitettu kyläläisten ja maanomistajien asettaman
tavoitteen mukaisesti Oikaraisen kylän perinteistä rakentamistapaa kunnioittaen niin, että kylän ilme
maalasikylänä säilyy. Merkittävää rakentamisen keskittymistä on osoitettu vain kylän keskustaan, jossa on jo
aikaisemmin muodostunut taajaa asutusta kunnan ohjauksessa. Hajarakentamisena sijoittuva uusi asutus
sijoittuu vanhaan rakennuskantaan ja rakennettuun ympäristöön sulautuen niin, että merkittävää rakennetun
ympäristön muutosta kylän muilla alueilla ei tule havaitsemaan.
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Kuva 9. Rakennukset sijoittuvat aukean reunaan metsänsuojaan.
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Kuva: V Tiensuu
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Kuva: V Tiensuu
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4.3

LUONTO

Kaavaehdotuksen vaikutukset luonnon kannalta erityisen arvokkaisiin alueisiin on pyritty minimoimaan.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen merkittäville alueille ei ole osoitettu uutta maankäyttöä. Kun
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohtyeita on kaavoituksen muodossa tuotu esille, voidaan
olettaa luonnon arvojen tulevan entistä paremmin tietoon ja siten entistä paremmin huomioon otetuksi
muissakin kuin kaavalla suoraan ohjattavissa toimenpiteissä.
Oikaraisen ja Jyrhämäjärven yleiskaavassa kaava-alueen suurimmat saaret, Somosensaari ja Nuottisaari ovat
olleet erityisen huomion kohteena. Kaavaehdotuksessa kumpikin saari on osoitettu kokonaisuudessaan
virkistysalueeksi, vaikka kummassakin on vanhastaan loma-asutusta. Saariin ei ole osoitettu uutta lomaasutusta eikä vanhaakaan loma-asutusta ole kaavassa osoitettu rakennuspaikoiksi. Vanhoja rakennuskia saa
olemassa olevien rakennuslupien puitteissa kunnostaa ja ylläpitää, mutta uudisrakennuksia rakennuspaikoille
ei kaavaehdotuksen mukaan ole tarkoitus rakentaa. Tämä saarten maankäytön ratkaiseminen oli tämän
yleiskaavan ehkä eniten eriäviä mielipiteitä aiheuttanut kysymys, joka suunnittelun kaikissa käsittelyvaiheissa
on ratkaistu samalla tavalla kuin tässä kaavaehdotuksessa.
Jyrhämäjärven alueella loma-asutus käyttää kaavaehdotuksen mukaan 21 uudella loma-asunnon
rakennuspaikalla n. 1 km aikaisemmin käyttämätöntä rantaviivaa. Jyrhämäjärvelle rakentamiselta vapaaksi jää
yli 10 km laskennassa käytetystä 15,5 km rantaviivasta. Lasketussa rantaviivassa on mukana kaikki
Jyrhämäjärven tasossa oleva rakennuskelpoinen rantaviiva Perälammelta Raudanjoen vanhassa koskessa
olevalle pohjapadolle. Varsinaisen Jyrhämäjärven osalla rakentamiselta vapaaksi jäävä rantaviiva on
tilajaotuksen tapaan pirstoutunut hyvin pieniksi pätkiksi, mille ei tiloja tasapuolisesti kohdellen voi mitään.
Jyrhämäjärven varsinaisen järven alueella rakentamiselta vapaaksi jää yli 250 m pitkänä rantaosuutena rantaa
neljässä kohteessa n. 1,5 km, Jyrhämäjärven n. 8 km rantaviivasta. Rakentamiseen rantaviivasta osoitetaan
3,2 km, kun omarantaisen rakennuspaikan lasketaan käyttävän 50 m rantaviivaa ja ei omarantaisen 25 m
rantaviivaa. Kaikkiaan rakentamiselta vapaaksi jää siis runsaasti yli puolet Jyrhämäjärven rantaviivasta, mutta
vapaaksi jäävä rantaviiva on pieninä palasina rakennuspaikkojen lomassa. Yleiskaavakartalla Lomaasuntoalueeksi osoitettu alue on kaavan pohjakartan mittakaavasta johtuen laajempi kuin kaavassa määrätty
määrä loma-asuntoja todellisuudessa tulee käyttämään aluetta. Edellä laskennassa käytetty 50
m/rakennuspaikka on pitkäaikaisen seurannan mukaan todennäköinen loma-asunnon rakennuspaikan
rantaviivan pituus.
4.4

MAISEMA

Yleiskaavaehdotuksessa osoitetaan suurmaisemassa merkittävään Jokkavaaraan maa-ainesten ottoaluetta,
samalla rajauksella, jolla alue oli rajattu aikaisemmin laadittuun Ylä-Kemijoen yleiskaavaan. Sama maaainesten ottoalue on myös vahvistetussa seutukaavassa. Maa-ainesten ottosuunnitelmia hyväksyttäessä tulee
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ottamisella ei kohtuuttomasti lisätä suurmaiseman maisemavauriota ja
jälkihoidossa maisema saatetaan mahdollisimman hyvin kaukomaisemaan sopivaksi.
Kaukomaisemassa arvokkaille alueille ei muita uusia käyttömuotoja yleiskaavalla osoiteta.
Pienmaisemakohteet on kaavaehdotuksen ratkaisuissa otettu huomioon. Kulttuuriympäristön kannalta
arvokkaimmat kohteet on osoitettu yleiskaavaan ja niiden ympäristöä rakennettaessa maiseman olemassa
olevat arvot tulee ottaa huomioon. Edellä sivuilla 17-19 on ohjeita rakentamisen sijoittamisesta maisemaan
soveltuvasti.
Sierilän voimalaitos on osoitettu kaavaehdotukseen vaihtoehdon 1. Mukaisena. Tämän yleiskaavoituksen
kaikissa käsittelyvaiheissa on korostettu, että voimala osoitetaan kaavaan aluevarauksena, jonka
toteuttaminen tapahtuu vesioikeuden päätösten mukaisesti. Jos voimala ei toteudu vaihtoehdon 1. mukaisena
tai jää kokonaan rakentamatta, alueelle on laadittava yleiskaavan muutos.
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4.5

LIIKENNE

Oikaraisen kylän yleiskaavaehdotuksessa on kaksi merkittävää liikennettä käsittelevää esitystä; Sierilän silta ja
kevyenliikenteen väylät sekä kantatiehen, että Koskenkyläntiehen. Nämä liikenteeseen liittyvät ratkaisut olivat
eniten esille tuotuja tarpeita alueen kehittämisessä, kun kaavoituksen aluksi kyläläisiltä kysyttiin tavoitteita
kaavoitukselle. Kevyenliikenteen väylät on todettu yksimielisesti tarpeellisiksi. Väylien linjauksesta on
kaavoituksen aikana käyty vilkastakin keskustelua ja keskustelun pohjalta on tutkittu kaikki mahdolliset
vaihtoehdot. Kaavaehdotuksessa oleva esitys on todettu liikenneturvallisuuden kannalta parhaaksi.
Sierilän sillalle kaavassa esitetään paikka. Siltasuunnittelu ja siihen liittyvä tiesuunnittelu lopullisesti määrittää
sillan yksityiskohtaisen sijoittumisen ja tilatarpeen sekä yhteydet kantatielle. Siltaan on kaavaehdotuksessa
esitetty sijoittuvaksi kevyenliikenteen ja moottorikelkkaliikenteen kaistat.
Joukkoliikenteen järjestämiseen kaavaehdotus ei aseta uusia vaatimuksia eikä esitä uusia ratkaisumalleja.
Oikaraisen kylän väestön kasvaessa ja Sierilän sillan valmistuttua joukkoliikenteen järjestäminen ns.
heiluriliikenteenä on helppo järjestää.
4.6

TEKNINEN HUOLTO

Rovaniemen maalaiskunta on kaavoituspoliittisessa ohjelmassaan v. 1999 alussa määrittänyt periaatteet
teknisen huollon rakentamisen velvoitteista yleiskaavoja ratkaistaessa. Tämän Oikaraisen kylän ja
Jyrhämäjärven yleiskaavan ratkaisuissa ja kaavamääräyksissä on tuon kaavoituspoliittisen ohjelman
viitoittamat ohjeet otettu huomioon. Kaavamääräyksin määrätään rakennuspaikan koko riittävän suureksi,
että silloin kun rakennusta ei voi liittää viemäriin, kiinteistökohtainen imeyttäminen on tilan vuoksi
mahdollista.
Kaikessa rakentamisessa tulee ottaa huomioon mahdollisuus liittää rakennukset myöhemmin toteutettavaan
yleisen viemäriverkostoon.
Oikaraisen kylän alueesta suuri osa on Jokkavaaran vedenottamon suoja-aluetta. Kaavamääräyksellä
määrätään, että tällä alueella ei saa järjestää kiinteistökohtaista imeytystä. Tällä alueelle jätevedet tulee kerätä
kaksinkertaisesti varmistettuun tiiviiseen säiliöön pois kuljetettavaksi. Pohjavesialueelle kannattanee
valmistella viemäröinnin toteuttamista vesiensuojeluhankkeena.
Tiestön rakentaminen yleiskaava-alueella tapahtuu yksityistielain mukaisessa järjestyksessä.
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5.

KAAVAN SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN

5.1

VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

Oikaraisen ja Jyrhämäjärven alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä suojelualueita eikä muitakaan
valtakunnallisia suunnittelutavoitteita.
Uuden MRL:n mukaiset valtakunnalliset tavoitteet ovat valmisteltavana, mutta eivät ole käytettävissä tästä
yleiskaavasta päätettäessä.
5.2

SEUDULLISET TAVOITTEET

Rovaniemen maalaiskunnassa on voimassa Lapin vaiheittain laadittu seutukaava. Seutukaaavojen yhdistelmä
on liitteenä 2 ja seutukaavavaraukset on esitelty tekstin kohdassa 2.22.
Lapin maakuntakaavan latiminen tehdään seutukunnittain. Rovaniemen seutukunnan maakuntakaava on
alistettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Rovaniemen seutukunnan maakuntakaavan tavoitteet on
valmisteltu rinnan Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavoituksen kanssa ja uudistetun seutukaavan
tavoitteet ovat yhtenevät yleiskaavan tavoitteiden kanssa.

5.3

ROVANIEMEN MAALAISKUNNAN AIKAISEMMAT KAAVOITUKSET

Rovaniemen maalaiskunta laati v. 1996 Yläkemijoen yleiskaavan, joka laadittiin ns. 1. Asteen yleiskaavana,
jota ei alistettu vahvistettavaksi. Yläkemijoen yleiskaavoituksessa päätetyt periaatteet on tässä
yleiskaavaehdotuksessa täytetty hyvinkin tarkasti, jopa useimpien aluevarausten osalta samalla rajauksella.
Rovaniemen maalaiskunnan valtuuston v. 1999 alussa päättämät periaatteet yleiskaavoitukselle on tässä
yleiskaavaehdotuksessa täytetty.

6.

SUUNNITTELUN VAIHEET

6.1

OSALLISET JA VUOROVAIKUTTEISUUS

6.11

Osallistaminen ja tiedotus

Kuten aikaisemmin on jo tuotu esille, Oikaraisen kylän yleiskaavoitus oli osana Rovaniemen maalaiskunnan
osallisuusohjelmaa. Osallisuusohjelma korosti kaavoituksen vuorovaikutteisuutta, joka kaavan laatimisen
aikana on tullut lakisääteiseksi.
Oikaraisen kylän asukkaat ovat koko kaavoituksen ajan osallistuneet erityisen aktiivisesti kaavasta käytyyn
keskusteluun. Kylällä toimii aktiivinen kylätoimikunta ja osallisuusohjelmaa ja kaavoitusta varten oli kylä
nimennyt erillisen työryhmän.
Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavoituksen hyvin varhaisessa vaiheessa saatiin ensimmäiset esitykset
uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi julkisuuteen. Tässä esityksessä esiteltiin kaavoituksen uusi
suunnitteluvaihe, osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tätä Oikaraisen kylän yleiskaavoitusta varten ladittiin
heti osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kirjattiin kaavan osallistahot. Arvioinnin osalta ensimmäiset
mallit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta olivat lopullista suppeampia. Kaavaluonnos on sen alustavasti
nähtävillä ollessa toimitettu OAS:ssa mainituille osallisille, joskin palautetta on saatu vain kylältä.
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Oikaraisen kylän yleiskaavoitusta on kaavaluonnoksia valmisteltaessa käsitelty seuraavissa kokouksissa,
neuvotteluissa ja esittelytilaisuuksissa:
1998
26.3.
7.4.
5.5.
5.5.
1.6.
1.6.
2.7.
18.7.
13.8.
24.8.
8.9.
21.9.
5.11.
26.11.

Oikaraisen kylätoimikunta
Yleinen esittelytilaisuus koululla
Kaavoituksen esittely koululaisille koululla
Oikaraisen kaavatyöryhmä
Rovakaira Oy
Kemijoki Oy
Lapin ympäristökeskus
Marjetan tori Oikaraisessa
Oikaraisen kaavatyöryhmä
Kylätoimikunta
Viranomaisneuvottelu kunnassa
Kaavoitus seminaari Oikaraisen koululla
Kunnan johtoryhmän kokous
Oikaraisen kaavatyöryhmä

1999
11.1.
21.1. - 10.2.
21.1.
8.2.
9.2.
9.2.
17.2.
9.9.

Kylätoimikunta
Alustava nähtävillä olo
Luonnoksen esittely Oikaraisen koululla
Tielaitos Lapin tiepiiri
Kemijoki Oy
Metsähallitus Laatumaa
Oikaraisen kaavatyöryhmä
Kylätoimikunta

2000
19.1.
31.1.
27.3.-25.4.
13.12.

Kunnan johtoryhmän kokous
Kunnanhallitus
Julkinen nähtävillä olo
Viranomaisneuvottelu kunnassa

2001
11.1.
10.5.

Viranomaisneuvottelun jatko kunnassa
Neuvottelu ympäristökeskuksessa
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7.

YLEISKAAVA

7.1

YLEISPERUSTELU

Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavaehdotus on valmisteltu edellä esitellyn prosessin tuotteena.
Vaikka yleiskaavaluonnoksen laatimisessa suuri paino on asetettu maanomistajien kyselyssä esittämille
tavoitteille, luonnos ei läheskään täytä kyläläisten kyselyyn vastatessaan asettamia tilakohtaisia tavoitteita.
Luonnoksen sisältöön vaikuttavat:
- maanomistajien tavoitteet
- kylän yhteiset tavoitteet
- kunnan kaavoitukselle asettamat yleistavoitteet
- luonnon tilan inventointi
- nykyinen maankäyttö
- rakennuskannan inventointi
- Yläkemijoen osayleiskaava
- seutukaava
Yleiskaavaluonnoksen yleistavoitteena on osoittaa rakentamista tasaisesti kylän aluetta täydentäen.
Rakentaminen esitetään sijoittuvaksi olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen. Rakentamistapaa ohjataan
rakennuspaikkojen sijoittelulla Oikaraisen kylän ominaiseen hajarakentamismuotoon. Kaavamaisia ratkaisuja
on tarkoituksella vältetty.
Kaikki rantaan rajoittuva rakentaminen on osoitettu irti rantaviivasta. Rantaan on osoitettu maa- ja
metsätalousalueeksi se alue, joka jää jokavuotisen tulvan alle.
Oikaraisen kylän yleiskaavan erityispiirteitä ovat Jokkavaaran pohjavesialueen asettamat vaatimukset ja
Kemijoen tulvan huomioon ottaminen rakentamisen sijoittelussa.
Jyrhämäjärven osalla kaavaratkaisun merkittävimpänä tekijänä on rantayleiskaavoituksen tyypillisin tekijä,
rakennusoikeuden jakaminen maanomistajien suhteen tasapuolisesti, MRL:n vaatimukset vapaasta rantaosuudesta huomioon ottaen.
Yleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät on esitetty MRL:n voimaan tulon yhteydessä julkistettujen uusien
yleiskaavamerkintöjen mukaisesti. Kaavamääräykset on muokattu MRL:n oikeusvaikutteiselle yleiskaavalla
asettamien vaatimusten ja Rovaniemen maalaiskunnan kaavoituspoliittisen ohjelman vaatimusten mukaisesti.
7.2

POIKKEAMINEN SEUTUKAAVASTA

Rovaniemen maalaiskunnassa on voimassa Lapin vaiheittain laadittu seutukaava. Seutukaaavojen yhdistelmä
on liitteenä 2 ja seutukaavavaraukset on esitelty tekstin kohdassa 2.22.
Lapin seutukaavan uudistaminen tehdään seutukunnittain. Rovaniemen seutukunnan seutukaavaehdotus on
alistettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.
Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaava poikkeaa voimassa olevasta seutukaavasta. Lapin liitto on
lausunnossaan ja viranomaisneuvotteluissa esittämissään kannanotoissa pitänyt poikkeamista perusteltuna,
kun voimassa oleva seutukaava on Rovaniemen seutukunnan seutukaavaa laadittaessa todettu
vanhentuneeksi (MRL 210 § 2. mom.).
Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavaehdotus on vahvistettavaksi alistetun Rovaniemen seutukunnan
maakuntakaavaehdotuksen
mukainen.
Yleiskaavasta
käydyssä
viranomaisneuvotteluissa
yleiskaavaehdotuksen selvitysten, aluevarausten ja perustelujen on todettu täyttävän MRL 28 §:n
vaatimukset.
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7.2

KOKONAISMITOITUS

Virallisesti nähtäville asetettavassa kaavaluonnoksessa Oikaraisen kylälle esitetään sijoittuvaksi siellä olevien
n. 150 pysyvän asunnon lisäksi n. 80 uutta asuintalon rakennuspaikkaa. Jyrhämäjärven luvut mukaan laskien
kaavoitettavalla Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven alueelle sijoittuisi n. 260 asuntoa. Luonnoksen mukaan
asuntokuntakoolla 2,5 Oikaraisen väestötavoite olisi n. 650 henkeä. Kun kylässä asuu tällä hetkellä n. 400
henkeä, kasvuksi muodostuu n. 250 uutta asukasta.
Nykyisistä asunnoista n.110 on yksityisten mailla olevia omakotitalotontteja tai maatilojen talouskeskuksia.
Kunnan maille palstoitussuunnitelmalla muodostetuilla rakennuspaikoilla on n. 30 asuntoa. Kaavaluonnoksen
mukaan yksityisten maille esitetään n. 110 uutta rakennuspaikkaa ja kunnan maille n. 10 uutta rakennuspaikkaa.
Loma-asuntojen rakennuspaikkoja kaavoitettavalla alueella on yli 116. Niistä n. puolet Jyrhämäjärven
alueella ja toinen puoli Kemijoen rannoilla. Kaavaluonnoksessa esitetään jokivarteen vain 13 uutta lomaasunnon rakennuspaikka ja Jyrhämäjärvelle 27 uutta rakennuspaikkaa.
Loma-asutuksen mitoitusluvuksi Jyrhämäjärven 16,2 km rantaviivalla muodostuu 3,5 loma-asuntoa /
rantaviiva km. Pysyvä asutus, niistä omarantaiset 35 kertoimella 1 ja muut 26 kertoimella 0,5 kertoen,
huomioon ottaen kaavaehdotuksen mitoitusluvuksi tulee 6,4/ rantaviiva km.
MITOITUSTILASTOT:
Oikaraisen kylä:
Asuinrakennusten paikkoja
Väestö

Olevat
149
300

Uudet
141
200

Yht.
290
500

Loma-asuntojen rakennuspaikkoja
Loma-asukkaita

46
150

13
30

59
180

Oikaraisen kylän rantaviivan mitoitus:
Rantaviivaa kaava-alueella
Kantatiloja 228
138 kantatilalla rantaviivaa, keskim.
414 kiinteistöä
218 kiinteistöllä rantaviivaa, keskim.

26 290 m
190,5 m/kantatila
120,5 m/kiinteistö

Pysyvien asuntojen rakennuspaikkoja
11 / rantaviiva km, josta uusia 5,4 / rantaviiva km.
Asuinrakennusten rakennuspaikoista omarantaisia 140,
Omarantaisia pysyviä asuinrakennuksia 5,3 / rantaviiva km
Loma-asunnon rakennuspaikkoja
2,2 / rantaviiva km, josta uusia 0,5 / rantaviiva km.
Omarantaisia rak.paikkoja yht.
7,5 / rantaviiva km
Jyrhämäjärvi:
Asuinrakennusten paikkoja
Väestö

31
65

30
85

61
150

Loma-asuntojen rakennuspaikkoja
Loma-asukkaita

30
102

27
63

57
165

Loma-asuntojen rakennuspaikkoja
Pysyvien asuntojen rakennuspaikkoja

3,5 / rantaviiva km
2,9/ rantaviiva km
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Rantaviivan jakautuminen Jyrhämäjärvellä:
Rantaviivaa 16 200 m.
Omarantaisia rakennuspaikkoja 61 + 35=96 kpl, rantaa 50 m/ rak.paikka =
Vapaata rantaviivaa 11 400 m.
Yhtenäistä vapaata rantaa yli 1 km rantaosuuksina vain Perälammin päässä
Jyrhämäjärven rannoista yli 0,5 vapaita rantaosuuksia 4 aluetta, yhteensä
Jyrhämäjärven rannasta 0,2 km- 0,5 km vapaita osuuksia 6 aluetta, yhteensä
Alle 0,2 km rantaosuuksina vapaita kohtia 18 aluetta yhteensä

Rovaniemellä 10. päivänä toukokuuta 2001.

Tapani Honkanen
maanmitt.tekn.

4 800 m rantaviivasta.
4 000 m
2 200 m
1 800 m
3 400 m
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