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Sijainti

Narkauksen osayleiskaava-alue sijaitsee kantatien 78 ja siitä erkanevan Jokelan paikallistien
varressa Narkauksen kylän alueella. Alue käsittää Narkausjärven , Vaskenjärven ja Jokilammen
ympäristön. Kaava-alue sijaitsee Rovaniemen maalaiskunnassa noin 31 kilometrin etäisyydellä
Rovaniemen keskustasta Ranuan suuntaan.
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Suunnittelutilanne

11.1

Maakuntakaava

Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Rovaniemen seudun maakuntakaava on
vahvistettu ympäristöminiteriössä 2.11.2001.
11.2

Yleiskaava

Narkauksen alueelta ei ole olemassa aikaisempaa yleiskaavaa.
11.4

Rakennusjärjestys

Rovaniemen maalaiskunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.2.2002 8§ ja
päätös on tullut lainvoimaiseksi 29.3.2002.
11.6

Rakennuskiellot

Alueella ei ole rakennuskieltopäätöstä. Ranta-alueelle rakentaminen on vaatinut poikkeusluvan.
Rantakaavan laatimisen tarpeellisuuspäätöstä ei ole tehty.
11.8

Pohjakartta

Pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen laatimaa peruskarttaa.
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Maanomistus

Narkauksen yleiskaava-alue on lähes kokonaan yksityisten omistamaa aluetta. Kunnalla on
muutama erillinen maa-alue koulun läheisyydessä ja Narkausjärven itäpuolella on valtion maa-alue.
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Väestö ja työpaikat

Narkauksen kylällä on n. 100 asukasta. Muutosalue tukeutuu pääasiassa oman kylän,Kivitaipaleen
Rovaniemen seudun palveluihin. Alueella toimii saha ja puutarhayritys. Kauppa- ja kirjastoauto
käyvät. Koulu on lakkautettu vuonna 1998.
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Rakennettu ympäristö

Alueella on 50 asuinrakennusta ja 14 loma-asuntoa. Toiminnassa olevia maatilojen talouskeskuksia
on muutama. Alueella on puutarhayritys ja saha.
Asutus on sijoittunut perinteisen nauhamaisesti Narkausjärven ja sitä myötäilevien kantatien ja
paikallisteiden ja yksityisteiden varsille. Asutuksen sijoittumiseen ovat vaikuttaneet myös lähellä

3
sijaitsevat pienemmät vesistöt, Jokilampi ja Vaskenjärvi, sekä kiinteistöjen omistussuhteet,
olemassa oleva infrastruktuuri ja peltojen sijainti. Erityisesti kyläkuvaa hallitsee maisemallisesti
luonnonkaunis Narkausniemi.
Narkausjärveen työntyvä Narkausniemi muodostaa kauniin kulttuuriympäristön perinteisine
pihapiireineen ja aukeine peltoineen. Niemessä on viisi valtakunnallisesti merkittävää
kulttuurihistoriallista vanhaa pihapiiriä, jotka ovat ryhmittyneet kiinteistörakenteellisesti kahteen
ryhmään.
Narkaus on elävä kylä, jonka rakennuskanta varsin kirjavaa. Kylän vanhimmat rakennukset ovat
1800-luvun lopulta. Vanhimmat pihapiirit ovat ryhmittyneet Narkausjärveen työntyvälle pitkälle
niemelle. Perinteiset, ennen 1960-lukua rakennetut pihapiirit ovat neliön tai suorakaiteen muotoisia,
kolmelta tai neljältä sivulta rajattuja, nurkistaan avoimia kokonaisuuksia. Peräpohjalainen tai
jälleenrakennuskauden 1½-kerroksinen asuinrakennus sijaitsee joko pääty tai julkisivu vesistöön
päin. Navettarakennus on päärakennusta vastapäätä tai sen kanssa kulmittain. Pihapiiriä täydentävät
varastorakennukset. Hieman erillään pihapiiristä sijaitsevat aitat, saunat ja ladot.
Narkauksen vanhoille päärakennuksille on ominaista korkea, puolitoistakerroksinen kuisti ja
kuusiruutuiset ikkunat. Alkuperäisessä asussaan olevia hirsisiä peräpohjalaispihapiirejä ei
kuitenkaan ole kuin pari jäljellä. Narkauksen asuinrakennusten ulkoverhouksena on joko pontti- tai
peiterimalaudoitus ja pääväreinä ovat punainen, valkoinen ja erilaiset vaaleat sävyt.
Ulkorakennukset ovat punaisia, hirsipintaisia tai peiterimoitettuja, lukuun ottamatta 1960-80luvuilta peräisin olevia tuotantorakennuksia. Hirsiset heinäladot ja aitat ovat maalaamattomia.
Rakennukset ovat harjakattoisia ja yleisimmät katemateriaalit ovat punainen tai
musta/tummanharmaa huopa ja kirkas tai värillinen pelti.
Uudempia 1960-80-luvuilla rakennettuja omakotitaloja on kylän keskustassa sekä Jokelantien
varrella ja mökkejä Narkausjärven rannoilla. Rakennusten mittasuhteet ja määrä sekä pihan
jäsentely poikkeavat perinteisestä pihapiiristä.
Tapio Pukeman tekemän selvityksen mukaan vanhojen tilojen päärakennuksia ja pihapiirejä
Narkauksessa ovat mm: Keskinarkaus, Vanhanarkaus, Tyvitalo, Aapin talo, Kangas eli Anttila,
Tommila, Kivipalo, Marjapalo, Pajari ja Kivalon Urheilijoiden talo (liite).
Rakennusten kunnossapitoa ei ole hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla ja rakennuksia on
muutettu uusilla tyyleillä ja materiaaleilla.
Lapin 4H-piiri on laatinut Lapin kyläraitit kuntoon hankkeen yhteydessä kyläraitin
hoitosuunnitelman Narkauksen kylälle.
Rakennukset ja pihapiirit näkyvät parhaiten kaavaselostuksen liitteenä olevasta Narkauksen talot
nimisestä selvityksestä.
Tiestön pituus on n. 12 kilometriä, josta kantatietä 78 on 1860 metriä ja Jokelan paikallistietä 2540
metriä. Loput tiet ovat yksityisteitä, joiden kunnossapidosta vastaa pääosin kunta. Kevytliikenneväyliä ei erikseen ole rakennettu.
Tiestön varressa kulkee voimansiirtolinjoja. Alueella on myös vesijohtoverkosto sekä viemäri
pienellä koulun ja Narkausniemen välisellä alueella. Virkistystä varten on Narkauksen koulun sekä
Kivalon urheilijoiden toimitalon alueet. Kaava-alueelta kulkee ulkoilureitti Vaskenkivalon
rinteelle, jossa on myös laavu. Kylän itäpuolelta kulkee moottorikelkkareitti Rovaniemeltä
Siikakämälle.
Nykyinen maankäyttö näkyy perusselvitysten yhteydessä tehdystä liitekartasta.
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15

Luonnonympäristö

15.1

Kallioperä

Yleiskaava-alue kuuluu svekokarelidiseen poimuttumisalueeseen ja sen kallioperä kallioperä on
graniittia( Suomen kartasto. Geologia Simonen, A. 1990).
Narkauksen kaava-alueella avokallioiden
maakerrosten peittämä.
15.2

osuus on vähäinen, koska kallioperä on paksujen

Maaperä ja rakennettavuus

Narkauksen ympäristö on yleensä tiivistä pohjamoreenia, mutta Narkausjärven itä- ja kaakkoisranta,
Vaskenjärven ranta ja Jokilammen lounaispää ovat osittain löysempää kumpumoreenia. Moreenin
päällä olevien hienojakoisempien
pintamaiden lajit eivät ole tiedossa, koska tarkkoja
maaperätutkimuksia ei ole tehty. Maastokäyntien yhteydessä havaitut hiekkarannat ja kallio
paljastumat on esitetty maisemaselvityskartalla (Liite).
Maaperästä on laadittu yleispiirteinen kartta, jossa on esitetty alueiden soveltuvuus rakentamiseen.
Pääosiltaan Narkauksen yleiskaava-alue soveltuu hyvin tai kohtalaisen hyvin rakentamiseen.
Huonoimmin rakentamiseen soveltuvia alueita on Narkausjärven kaakkoisrannalla, Jokilammen
lounaispää ja Narkausjoen rannalla sekä Vaskenjärven rannalla.

15.3

Vedet

Puoliympyrässä on kolme vesistöä, joiden ympärille asutus on keskittynyt. Suurin ja
asutushistorialtaan tärkein niistä on Narkausjärvi. Narkausniemi ja järven alavat rannat houkuttivat
maanviljelystä kiinnostuneet uudisasukkaat jäämään ja raivaamaan viljavat rannat ja niemi pelloksi.
Olihan hyvä peltomaa ehkä tärkein seikka, joka vuosisadan vaihteen asutusta ohjasi. Jokilampi ei
koskaan saavuttanut niin merkittävää asemaa asutuksen houkuttimena kuin Narkausjärvi, mutta silti
sillä on huomattava osuus ns. toisen asutusaallon suunnan näyttäjänä. Vaskenjärvi on ylin vesistö,
joka laskee lyhyen matkaa Vaskenojaa pitkin Narkausjärveen. Vaikka se sijaitsee hyvin lähellä
Narkausjärveä ja kylän keskustaa on se näihin päiviin saakka pysynyt lähes erämaana. Sen valumaalue on hyvin pieni, kuten vedenjakajalla sijaitsevilla vesistöillä yleensä on. Korkeuseroa em.
järvien vesipinnoissa on vain vajaat pari metriä. Siitä huolimatta Vaskenojaan on joskus suunniteltu
vesimyllyä ja vielä nykyisinkin puhutaan myllyojasta ja myllyrannasta, joka sijaitsee Pajarin
rannassa.
Idästä Narkausjärveen laskee Syväoja, jonka valuma-alue sijaitsee Aitamaassa.
Kaakosta laskee valuma-alueeltaan suurin vesi; Kilvenjoki. Sen valuma-alue ulottuu syvälle
Kilvenaavan nevalakeuden itäpuolta aina Särki-Kämäjärven seudulle. Tämä vielä ”vuoristoseutua”
muistuttava Koivukivalon latvalampien vesistöalue on äärimmäisin alue, mistä Vähäjoen 700
neliökilometrin valuma-alue saa alkunsa. Särki-kämäjärven vesistö on taas pohjoisin Simojokeen
virtaava vesistö. Kappaleen matkaa itään päin mentäessä alkaa Kuohunkijoen valuma-alue, joka
laskee Kuohunkijokea myöten Kemijokeen. Kun palataan takaisin pohjoiseen, lähelle
tarkkailupistettä, vaikkapa Aittamaan nurkalle vaihtuu valuma-alue Kampsajokeen. Näin korkealla
valuma-alueen huipulla asuvien ei tarvitse olla huolissaan ainakaan suurtulvista, sillä sulamisvedet
ovat heti kohta tulvia tasaavissa järvissä. Kilvenjoki on paikoin hyvin koskinen ja keväisin veden
pauhu kuuluu kauas kun Peräjärvi ja Kilvenjärvi puskee vetensä laskuojaansa, mutta hyvin se silti
pysyy uomassaan.
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Maisemassa näistä laskuojista parhaiten erottuu Kilvenjoen suistoalue. Sen rantaniityt ovat alavia ja
ulottuvat pitkälle Narkausjärveen. Ennen vanhaan ne näkyivät hyvin joka paikkaan avoimen järven
yli ja kun ne vielä ulottuivat siellä täällä olevien niittylatojen myötä jokivartta pitkin kauas
erämaahankin niin joen merkitys korostui maisemaelementtinä entisestään. Vielä nykyisinkin niityt
erottuvat kituliaina jänkäkasvustona alavassa maastossa, mutta ladot ovat tästä maisemasta
kadonneet. Vaskenojalle ja Syväojalle ei tällaisia suistoja ole muodostunut. Päinvastoin kuin
Kilvenjoen, ne erottaa rantaviivasta pieninä poukamina, mutta ovat vaikeammin havaittavissa,
koska pieniä lahtia on muitakin.
Laskuojakin on merkitty hyvin, sillä se myös lähtee alavien rantaniittyjen saattelemana
Narkausjärven etelälaidalta ja aina siellä missä pelto tai niitty loppuu on joki vastassa. Avaraa
peltomaisemaa riittää yli Ranuantien jatkuen vielä puolisen kilometriä Karhuhakaan saakka, jossa
peltoaukea loppuu ja alkaa metsäinen vyöhyke Jokilampeen asti. Jos peltojen loppuminen tiesi sitä,
että joki on vastassa niin vielä varmempi merkki jokiuoman sijainnista on taustalla oleva sankka
sekametsä, joka alkaa heti jokirannasta läheltä Narkausjärveä sekametsän reunustamana aina
maantiesillalle saakka ja siitäkin edelleen koivuvaltaisena reunavyöhykkeenä ohi Vanhanarkauksen
pihapiirin ja viljelyaukioiden.
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15.4

Ilmasto

Narkauksen alueen vuotuinen keskilämpötila on n. 0 C. Lämpimin kuukausi on heinäkuu, jonka
keskilämpötila on n. + 15 C. Kylmin on tammikuu, jonka keskilämpötila on n. –13 C keskimäärin.
Vuotuinen sademäärä on keskimäärin n. 500 mm, josta lumena tulee n. 250 mm. pysyvä lumipeite
tulee yleensä loka- marraskuun vaihteessa. Paksuimmillaan lumipeite voi olla n. 80-100 cm.
Niin sanottu isoterminen nollakohta (vuorokautinen keskilämpötila yli 0 C) saavutetaan noin 20-25
huhtikuuta. Varsinainen kesä saapuu noin 5-10 kesäkuuta ja terminen kesä kestää n. 135
vuorokautta. Termisen talven (keskilämpötila alle 0 C) pituus on n. 180-185 vuorokautta.
Metsäinen Vaskikivalo suojaa suurilmastollisesti eteläisiltä tuulilta. Kylmät pohjoistuulet pääsevät
voimallisemmin puhaltamaan, koska suojaavia vaaroja ei tällä suunnalla ole. Erityisesti
Narkausniemi on tuulille altis, jonka vuoksi suojaava rantapuusto on tärkeä.
Pienilmastollisesti Narkausjärven ja Jokilammen välinen kangas ja Narkausjärven länsi- ja
pohjoispuoli ovat miellyttävimmät asuinpaikat. Narkausniemi soveltuu erityisesti viljelyyn.
15.5

Kasvillisuus

Kuiviin kankaisiin luetaan kuuluvaksi variksenmarja-kanervatyypin (ECT) kuivat kankaat, joiden
kenttäkerroksessa vallitsevat variksenmarja, kanerva, metsälauha ja paikoin mustikka. Pohjalla
esiintyy jäkäliä enemmän runsaammin kuin sammalia. Kuivien kankaiden ryhmään on sijoitettu
myös joitakin variksenmarja-puolukkatyypin (EVT) kuivahkoja kankaita, joiden puusto on yleensä
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mäntyvaltaista, mutta kuusta ja koivua esiintyy sekapuuna. Kenttäkerroksessa vallitsevat mm.
variksenmarja ja puolukka. Sammalisto peittää 60-90 prosenttia maanpinnasta, valtalajinaan
seinäsammal. Kuivia kankaita esiintyy kaava-alueella vesistöjen välisillä kannaksilla sekä
Vaskikivalon rinteellä. Varsinaisia karukkokankaita ei suunnittelualueella ole.
Tuoreisiin kankaisiin on luokiteltu puolukka-mustikkatyypin (VMT) tuoreet kankaat sekä
seinäsammal-mustikkatyypin (HMT) tuoreet kankaat. Molempien tyyppien valtapuuna on kuusi.
Puolukka-mustikkatyypillä valtapuuna voi olla mäntykin. Molemmissa tyypeissä varvusto on
yhtäjaksoista ja rehevää. Samoin tuoreisiin kankaisiin on luettu useimmat sekametsät, jotka eivät
kuitenkaan ole niin lehtipuuvaltaisia tai lehtomaisia, että niiden kulutuskestävyys olisi merkittävästi
heikentynyt. Tuoreita kankaita on pinta-alaltaan suunnittelualueen metsistä eniten. Etenkin
Jokilammen pohjoispuoli ja Vaskenjärven ympäristö.
Lehtipuuvaltaisiin metsiin on puolestaan luettu kaikki jokivarsien ja järvenrantojen
lehtimetsävyöhykkeet sekä muut lähes pelkästään lehtipuuta kasvavat metsät. Lajistona on
tyypillistä jokivarsikoivikoiden lajistoa kuten mm. mesiangervo metsäkurjenpolvi.
Soiden kohdalla tyydytään melko karkeaan luokitteluun, eli suot voidaan jakaa puustoisiin soihin ja
avosoihin. Puustoisia soita on suunnittelualueella suurin osa, avosoita vain yksittäisiä pieniä.
Puustoiset suot ovat tyypiltään pääasiassa rämettä. Suunnittelualueella soita on eniten Vaskenjärven
ympärillä ja Narkausjärven etelärannalla.
Maisemaselvityskarttaan on merkitty myös hakkuualueet ja haitallisesti pensittyneet alueet on
eroteltu viljelykäytössä olevista pelloista. Maatalouden vähenemisen johdosta maiseman
pensittyminen ja umpeen kasvaminen on suuri ongelma koko kunnan alueella.
Kaava-alueella
kohteita:
1.
2.
3.
4.

tai sen välittömässä läheisyydessä esiintyy seuraavia uhanalaisiksi luokiteltuja

Metsänemä esiintymä Jokilammen pohjoisreunalla
Tikankontti esiintymä Jokilammen pohjoispuolella aivan kaava-alueen reunalla
lehtolaikka Jokilammen pohjoisreunalla
Lettoinen suoalue pikku Vaskenjärven pohjoispuolella. Alueella on mm.
tikankonttia ja viherraunioista
5. Mielenkiintoinen kalkkivaikutteinen suo Narkausjärven itöpuolella
6. Rantaväkäsammal esiintymä aivan Jokilammen pohjoisrannalla

Tiedot on kerätty Lapin
ympäristökeskuksen
uhanalaiskortostosta.
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Lisäksi kaava-alueen lähellä sijaitsevat Narkauksen-Katiskon lehdot. Alue koostuu Katisko-ojan
lehdosta, Narkauksen Kalkkimaan lehdosta ja viidestä erillisestä pienestä lehtolaikusta.
Lehtolaikuista kaksi sijaitsee Narkauksen Kalkkimaan läheisyydessä ja kolme Niesikivalon rinteillä.
Lehdot sijaitsevat Lapin kolmion alueella ja poikkeuksellisen kalkkirikkaalla seudulla. Näistä
lehdoista varsinkin Narkauksen kalkkimaa on ollut jo kauan kasvitutkijoiden mielenkiinnon
kohteena kuten muukin Narkauksen ympäristö. 1950-luvulla Helsingin yliopisto järjesti
kasvitieteen kenttäkursseja Narkauksen Kalkkimaassa. Mielenkiinto aluetta kohtaan lopahti
ilmeisesti sen seurauksena, että Narkauksen Kalkkimaan mielenkiintoisimmat osat hakattiin 1950ja 1960-lukujen vaihteessa.
1980- luvun puolivälissä huomattiin Narkauksen Kalkkimaan elpyneen huomattavassa määrin
suoritetuista hakkuista. Mielenkiinto virisi edesmenneen Jorma Kyrjen suorittamien tutkimusten
ansiosta. Nykyään Kalkkimaan lehto ei päällepäin näytä kunnolta lehdolta, mutta alueen kasvilajisto
on poikkeuksellisen monipuolinen ja arvokas. Narkauksen Kalkkimaa on yksi suomen 17
tunnetusta ja yksi Rovaniemen maalaiskunnan tunnetusta lehtonoidanlukon esiintymisalueesta.
Lehtomaassa on lähes puolet Suomen tunnetuista lehtonoidanlukkoyksilöistä. Alueella esiintyy
harvinaisista putkilokasvilajeista lisäksi mm. vuoriloikko, viherraunioinen, sananjalka, hentokorte,
puna- ja mustakonnanmarja, mansikka, lehtomatara, näsiä, pohjan-sinivalvatti, lääte, nuppisara,
sormisara, kanervisara, keltasara, koiranvehnä, metsänemä, neidonkenkä ja tikankontti. Alueen
tikankonttikasvusto on runsas ja näyttäisi olevan edelleen runsastumassa. Hakkuita edeltäneestä
kasvilajistosta ei ole tällä hetkellä sellaista tietoa joka auttaisi selvittämään, onko alueella esiintynyt
sellaisia lajeja jotka eivät Kalkkimaassa enää esiinny. Uhanalaisista sammalista alueella esiintyy
mm. pohjanjalosammal ja nokkalehväsammal.
Katisko-ojan lehto on puronvarsilehtoa. Katiskolammesta lähtiessään puro on aluksi louhikkoista ja
muuttuu sitten rauhallisemmaksi lehtomaisen korven puroksi. Puusto puron varressa on lähinnä
järeää kuusikkoa. Paikoin on runsaasti lehtipuuta. Puronvarren rehevimmät osat ovat puron
yläpäässä heti Katiskolammen alapuolella. Alueen kasvilajistoon kuuluu mm. tervaleppä,
sananjalka, kaiheorvokki villihumala, velholehti, näsiä, lehtomatara, lääte ja kotkansiipi.
Villihumalan osalta esiintymä on Suomen pohjoisin. Puron varressa on pieni suo, joka on aikoinaan
nimetty Humalajängäksi, ilmeisesti humalaesiintymän mukaan. Myös sananjalan ja tervalepän
osalta esiintymä on lähes Suomen pohjoisimpia.
Lehtolaikut, jotka täydentävät Narkauksen-Katiskon lehtoaluetta, ovat pienialaisia alueen
rehevimpiä
kohtia.
Kaikki kohteet
on
hakattu aikoinaan.
Narkauksen-Katiskon
lehtoaluekokonaisuudesta ainoastaan Katisko-ojan varsi on luonnontilainen. Pienillä lehtolaikuilla
esiintyy jonkin verran vaateliaitakin kasvilajeja kuten puna- ja mustakonnanmarjaa, näsiää,
sananjalkaa, mansikkaa ja kotkansiipeä. Lajistollisesti rikkaimpia kohtia ovat kuitenkin Katiskoojan varsi ja Narkauksen Kalkkimaa. Lehtojensuojelukohteiden lisäksi Narkauksen seudulla on
runsaasti suojelemattomia vaateliaiden ja uhanalaisten kasvilajien esiintymispaikkoja.
(Rovaniemen maalaiskunnan ympäristötoimen julkaisu, Natura 2000 luontokohteet)
Narkauksen yleiskaava-alueen läheisyydessä sijaitsee myös Kakariaavan soidensuojelualue. Se on
pinta-alaltaan noin 380 ha. Se on lähes kokonaan aukeaa suota. Rajauksen sisällä on
luonnontilainen, rehevä aapasuo jokseenkin reunojaan myöten. Suon ympäristöt on pääosin hakattu
ja ojitettu. Suojelualue on perustettu v. 1985 entisen luonnonhoitometsän paikalle. Suo on
rauhoitettu erityisesti rehevien suotyyppien ja vaateliaiden suokasvien suojelemiseksi, mutta se
lienee myös linnustoltaan arvokas.
Soidensuojelutoimikunta (Häyrinen & Ruuhijärvi 1969) esitti aikoinaan Kakariaapaa
rauhoitettavaksi pari sataa hehtaaria laajempana. Suon sanottiin olevan lähes ainoa valtionmaalta
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löydetty Kemijoen suupuolen rehevää lettokasvillisuutta säilyttävä alue. Muina tällaisina mainittiin
vain Runkauksen luonnonpuisto Tervolassa sekä sittemmin melkoisesti hakattu ja ojitettu
Niesikivalon seutu. Kakariaavan keskeinen avosuokokonaisuus
luonnonhoitometsäksi ja muutettiin sitten soidensuojelualueeksi.

rauhoitettiin

ensin

Kakariaapa kuvataan lierosammal-rimpilettojen luonnehtimaksi suokokonaisuudeksi, jolla tavataan
myös mm. varsinaisia lettoja, lettorämeitä ja lettokorpia. Keskiosissa ovat runsaita mm. liereäsara ja
vaaleasara, myös lettosaraa on tavattu. Reunamilta mainitaan lettorikko, tikankontti, nuijasara,
runsas rimpivesiherne ja niittynätkelmä, mutta ei ole varmaa onko niitä nykyisen suojelualueen
sisällä.
Vaikka suojelualueen ympäristö lienee ainakin pääosin ojitettu, kannattaisi sieltä vielä etsiä
mahdollisesti säilyneitä pieniä lettokohteita. Parhaat lienevät Kakarijärven ympäristössä.
15.6

Eläimistö

Alueella toimii Narkauksen kalastuskunta, joka vastaa Narkausjärven kalastusasioista. Narkauksen
kalastuskunnan alkukokous on pidetty 31.5.1953 Pauli Pitkäniemen luona Narkauksessa.
Kokousasioina on ollut mm. Lapin lääninhallituksen hyväksymät kalastuskunnan säännöt;
kalanpoikasten istutusta on päätetty jatkaa…
Kalanpoikasia on istutettu Narkausjärveen jo paljon aiemmin. Narkauksen kalastuskuntaa voitaneen
pitää jo ”viisikymppisenä” ja edelleen toimivana.
Kalanistutuksia kalastuskunnan vesistöihin on tehty vuosittain. Kalastuskunnan vesialueisiin kuuluu
Narkausjärven lisäksi Peräjärvi, Vaskenjärvi, Narkauksen Jokilampi ja Ouonlampi. Vesialuetta on
yhteensä noin 390 hehtaaria.
Järvissä kalastettiin aiemmin huomattavasti enemmän kuin nykypäivänä, sillä kala oli huomattava
ruuan jatke. Nyky-yhteiskunnassa kalastus on harrastus, eikä saalis ole aina välttämätön. On
kuitenkin selvää se, että jos kalaa ei saa, niin pyyntikin jää vähiin. Toisaalta taas jos vesistö on
alikalastettu saattaa käydä niin että varsinkin istutetut kalat lähtevät vaeltamaan jokia pitkin muihin
vesistöihin.
Kesällä 2000 tehtiin kalastustempaus, jolloin Narkausjärvi verkotettiin yhteispyynnillä ja kalaa
tulikin ihan ”pataan” saakka. Kesän 2000 siikasaaliit ovat olleet hyviä.
Narkausjärvestä on pyydetty roskakalaa useampana vuotena paunetilla ja nuottauksella ja saaliit
ovat olleet huomattavia. Järvi kaipaisi myös kaislojen niittoa, rehevöityminen näkyy järven rantaalueilla selvästi. (kalastuskunnan puheenjohtaja Jouko Kestilä).
Riistan kannalta tärkeitä luontotyyppejä ovat kosteikot, jotka tarjoavat suojaa ja ravintoa
kanalinnuille sekä hirville ja poroille. Muun muassa puron varsien metsiköissä elää pyitä.
Narkausjärvellä pesivät pohjoiset sorsalinnut, kahlaajat metsäkanalinnut ja pikkulinnut…
Nisäkkäistä tavanomaisimmat ovat hirvet, jänikset, oravat, pienpedot (kettu, näätä, minkki) sekä
pikkujyrsijät. Myös karhuja on tavattu lähistöllä olevilla laajoilla metsäalueilla.
16

Maisema ja kyläkuva

Narkaus kuuluu Peräpohjolan jokimaahan, joksi Tornionjoen, Kemijoen ja Ounasjoen alajuoksujen
leveitä laaksoja ympäröivää seutua kutsutaan. Kylä sijaitsee maisema-alueen kaakkoisosassa. Täällä
kohoaa yksittäisiä vaaroja ja vaaraselänteitä, joiden rinteitä kiertävät jääkauden vaikutuksesta
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syntyneet rantakivikot. Vaarat ja muut maisema-alueen luonnonmuodostumat, kuten drumliinit,
järvet, joet ja suoalueet, ovat suuntautuneet lounaasta koilliseen mannerjäätikön kulkusuunnan
mukaan. Näin suuntautuu myös Narkauksen kohdalla mäkimaata halkova 100 km pitkä Kivalon
vaarajono. Kylän eteläpuolella kohoaa Vaskikivalo ja kauempana itäkoillisessa Niesikivalo yli 200
m korkeuteen.
Suurin osa maisema-alueen kasvillisuudesta edustaa pohjoisboreaalista vyöhykettä karuine
mäntyvaltaisine sekametsineen. Kasvillisuus muuttuu rehevämmäksi vain jokivarsilla ja järvien
läheisyydessä. Narkaus kuitenkin kuuluu poikkeuksellisen kalkkirikkaaseen Lapin kolmion letto- ja
lehtokeskukseen. Siksi rehevät sekametsät, joissa kasvaa runsaasti lehtipuita, erityisesti haapaa, ovat
alueelle tyypillisiä. Narkauksen-Katiskon lehtoalue rikkaine kasvi- ja eläinlajistoineen on jo kauan
kiinnostanut luonnontieteilijöitä. Alueeseen kuuluvat Katisko-ojan ja Kalkkimaan lehdot ja
useampia lehtolaikkuja sekä Kalkkimaan läheisyydessä että Niesikivalon rinteillä.
Narkausjärvi ja myöskin Jokilampi tunnetaan rehevistä, osittain vaateliaitakin vesikasveja
sisältävästä kasvillisuudestaan. Tästä johtuen järvien hoitotoimet olisi suunniteltava huolellisesti
(esim kaislikkojen niitto).
Elävän ja hoidetunnäköinen Narkauksen kylä muodostuu selvästi vanhemmasta ja uudemmasta
asuinalueesta. Vanha asutus on kehittynyt Jokilammen ja Narkausjärven väliin jäävälle kannakselle,
Narkausniemeen ja Narkausjärven luoteisrannalle. Tämä rakenteeltaan melko ehyt avoin viljely- ja
asutusalue on kylän toiminnallinen keskipiste, kyläkeskus. Kannaksen poikki kulkeva kantatie jakaa
kyläkeskuksen kahtia. Kylän laajat viljelyaukeat ja asutuskenttä avautuvat viehättävästi ohikulkijan
silmien eteen. Kivitaipaleesta päin tultaessa peltoaukea on koko kannaksen levyinen. Tässä kohtaa
ovat näkymät sekä Narkausjärvelle että Jokilammelle tuoneet kylään vielä entistä enemmän
avaruutta ja kauneutta. Rannan kasvusto on kuitenkin piilottanut näkymät joko osin tai kokonaan.
Kantatien uusi linjaus on synnyttänyt ongelman kyläkeskuksen liikenteelliseen solmukohtaan.
Muutoin idyllistä maalaismaisemaa rikkoo ankea jäsentymätön levähdys- ja risteysalue. Tässä
kohtaa tiealue muuttuu lähimaisemaa hallitsevaksi tekijäksi, joka vie huomion pääasialta.
Narkausniemen valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa rikkoo loma-asutus, joka ei sovi
vanhaan idyllisen rakennuskantaan. Lisäksi mökkien pihapiirit on metsitetty vierasperäisellä,
paremminkin taajamien viherrakentamiseen kuuluvalla kasvilajistolla. Rannoilla kasvava tiheä
puusto ja pensaikko sulkee paikoin täysin näkymät järvelle. Kyläläiset ovatkin jo useampaan
otteeseen esittäneet toivomuksensa Narkausniemen perinteisen ilmeen palauttamisesta.
Uudempi asutus on levittäytynyt kantatietä pitkin. Kivitaipaleesta päin tultaessa Narkauksen
kyläalueen voidaan katsoa alkavan Iso ja Pikku Palolampien väliin jäävästä kannaksesta, jonka
poikki kantatie kulkee. Iso Palolammen rannalla sijaitsee Lamminrannan leirikeskus. Yksi
Rovaniemen maalaiskunnan lukuisista moottorikelkkareiteistä risteää leirikeskuksen kohdalla.
Palolampien jälkeen ennen kyläkeskusta metsäistä kantatietä rytmittävät muutamat osin jo puuston
ja pensaikon taakse piiloutuneet pihapiirit. Etelän suunnassa kylä rajautuu hyvin selvästi
Vaskikivaloon, joka toimii siten kylän eteläisenä porttina.
Maisemaa voidaan tarkastella kahtena alueellisesti eri laajuisena käsitteenä. Lähimaisema on
muutaman kymmenen metrin säteellä havainnoitsijasta oleva maiseman osa. Tämän miljöön
muovaamat lähistöllä sijaitsevat rakennus-, kasvillisuus- ja maastomuodot hyvinkin selvärajaiseksi
pienmaisemaksi (esim. pihatila, asuinkenttä, lyhyt tieosuus, pienialainen viljelys). Kaukomaisema
taas on laaja näkyvissä oleva maisema katsottuna luontevalta tarkkailupaikalta (tie, ranta, talo,
maaston kohta).
Kulttuurimaiseman laatuun vaikuttavia osatekijöitä ovat esim. esteettisesti korkeatasoinen tai
ilmeeltään yhtenäinen rakennuskanta, maastoon mukautuva, mahdollisesti myös historiallisesti
merkittävä kulkuväylä, yhtenäiset viljelykset sekä luonnon- ja kulttuurimaiseman elementtien
(pellot, tie, ranta, metsänreuna) harmonia.
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Taajamissa ympäristöllisesti arvokas kohde tarkoittaa sitä, että rakennus liittyy vakiintuneeseen
historialliseen miljööseen tai perinteistä rakennuskantaa sisältävään kokonaisuuteen. Historialliset
tekijät luovat maiseman sisällön antamalla ympäristölle ajallista syvyyttä ja mielenkiintoisuutta.
Asutus- ja elinkeinohistorian dokumentit eivät aina ole suoraan luettavissa maisemasta, vaan niiden
merkitys selviää vasta kun tarkkailijalla on tietoa maisemaa muokanneista tapahtumista ja
prosesseista. Osa maiseman historiallisesta sisällöstä voi olla itse paikalla perimätietona.
Maiseman kohdalla on tarpeen korostaa erästä suurelta osin esteettistä seikkaa. Yksityiset
rakennukset ovat monesti arvokkaita nimenomaan kokonaisuuden osina esim. talorivien rajaamassa
katutilassa tai talonpoikaisrakennusten ryhmään kuuluvina. Tällaisen kokonaisuuden arvo pienenee
tai jopa häviää, jos jokin sen oleellinen osa poistetaan tai sitä muutetaan.
Rovaniemen maalaiskunta sijoittuu lähes kokonaan Peräpohjolan vaara- ja jokiseudulle. Ainoastaan
pieni eteläinen osa kuuluu Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutuun, joka alkaa maalaiskunnan
eteläosia halkovan Kivalojen vaarajonon eteläpuolelta. Siellä maasto on suhteellisen tasaista,
suurten suoerämaiden peittämää aluetta, jossa siellä täällä kohoaa laakeita kivikkoisia
moreenimaita.
Heti Kivalojen pohjoispuolelta maisemat muuttuvat voimakkaasti, maastonmuodot kohoavat
suhteellisen jyrkkäpiirteisiksi vaaroiksi. Vaarojen väliin jää pienialaisia suoalueita ja vähäisessä
määrin myös järvi- ja lampialueita.
Kasvillisuudeltaan maalaiskunta kuuluu pohjoisboreaaliseen vyöhykkeeseen, mikä pääosin näkyy
karuina mäntyvaltaisina sekametsinä. Rehevimmät alueet sijaitsevat luonnollisesti jokivarsilla ja
joidenkin järvien tuntumassa. Viljelty ala on lähes kokonaan nurmea; karjanhoidon ohella alkaa
myös poronhoito olla merkittävä elinkeino.
Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuksien ja Peräpohjolan vaaramaisemien vaihettumisvyöhyke sijoittuu
juuri Narkaus – Saarikämän alueelle siten, että Narkauksen kylän kaukomaisema on Kivalojonon
ansiosta jo vaaramaisemaa päinvastoin kuin Saarikämän, jonka hallitsevin maisema elementti on
tasaisuus.
Kivalojono kiertää Narkauksen kylää puoliympyrän muotoisena. Itään asettuu Niesikivalo ja
Selkärankakivalo, kaakosta näkyy Isokivalo ja Koivukivalo, etelään piirtyy Kilvenkivalo ja
Vaskikivalon jylhät maisemat, läntistä maisemaa hallitsee Jokilammenkivalo. Pohjoista kohti
maasto näyttää tasaiselta, ehkä hieman kumpuilevalta, mutta Vaskikivalon päältä myös pohjoisen
suunnasta näkyy vaaroja, josta korkeimpana kohoaa Ounasvaara. Pimeinä talvi-iltoina Kivaloon
näkyy hyvin myös Rovaniemen kaupungin valojen kajo.
Vaskikivalo on korkein maastokohta Narkauksen välittömässä lähimaisemassa. Se kohoaa n.218
metriä merenpinnan yläpuolelle ja vaikka korkealla asutaan muutenkin niin korkeuseroa esim.
Narkausjärven vesipintaan on peräti seitsemänkymmentä metriä. Niesikivalon huippu on taas
vastaavasti n. viisikymmentä metriä korkeampi kuin Vaskikivalon huippu. Se onkin korkeimpia
kohtia koko Kivalojonossa, mutta sen merkitys niin maisemassa kuin saavutettavuudessaan ei ole
niin merkittävä kuin Vaskikivalon, josta voidaan hyvällä syyllä sanoa, että se on kylän tärkeimpiä,
ellei peräti tärkein lähivirkistysalue. Kivalon huippua ei koskaan ole vesi peittänyt, koska
Anculysjärven vesipinnan on oletettu olleen n. 215 metriä nykyisestä merenpinnasta. Mutta aivan
huipun tuntumassa on pirunpeltoja osoittamassa kuinka lähellä muinaisjärven rantaviiva onkaan
kulkenut pienen pienen saaren ympärillä.
Kivaloa peitti vielä neljäkymmentä luvulla sankka mäntyvaltainen metsikkö, mutta saman
vuosikymmenen lopulla aloitettiin valtavat hakkuut valtion mailla. Kivalo menetti puolet
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puustostansa, koska koko länsirinne Kivalon laelta aina Jokilammen Kivaloon hakattiin lähes
puuttomaksi. Elpyminen on lähtenyt hitaasti käyntiin ja nykyisin se erottuu maisemassa varttuneena
taimikkona. Raja valtion maiden ja yksityisten maiden välillä näkyi pitkään selvänä, koska puita oli
vain yksityismetsissä ja raja oli viivasuora pohjoisrinteen louhikosta, Kivalon laen poikki, aina
Pikku- Lihalammille saakka. Myöhemmin tilanne on muuttunut siten, että hakkaamatonta,
alkuperäistä puustoa on enää jäljellä pohjoisrinteen louhikkoisilla rinteillä. Puusto siellä on
ikimetsää ja luonnonarvoiltaan mittaamattoman arvokas jos mittarina pidetään sen läheisyyttä
virkistysalueena
niin
maisemallisten
seikkojensa
puolesta
kuin
marjastusmaana.
Paikallishistoriassakin sillä on oma merkityksensä, sillä
onhan siellä vietetty monet
keskiyönauringon valvojaiset eli juhannukset. Nimimännyt on vieläkin todisteena siitä vanhasta
ajasta kun nuoriso ja miksei vanhempikin väkikin kapusi katsomaan keskiyön aurinkoa lähimmän
vaaran laelle, tässä tapauksessa Vaskikivalon laelle ja käynti ikuistettiin puukolla veistämällä nimi
tai nimet männyn kylkeen. Teollisuuspuunahan näin vanhan ja kituliaan metsän arvo on olematon,
mutta hakkuutekniikan kehittyessä ja monenlaisen puun tarve saattaa joskus uhata tätäkin metsää
jos sen arvoa ei ajoissa tunnusteta.
Narkauksen kylää luonnehtii Vaskikivalon lisäksi rehevä Narkausjärven ympäristö asutuksineen,
peltoineen ja niittyineen. Maisemakuvassa hyvin näkyvä elementti Narkausjärvi on lähes ovaalin
muotoinen ja maisemaa hallitseva Narkausjärvi työntyy pitkälle selälle muodostaen samalla
suojaisat lahdet järven lounaispäähän.
Kyläkuvan keskittymänä voitaneen pitää Narkausniemeä ja Narkausjärven ja Jokilammen välistä
maakannasta, jolla esimerkiksi koulukin on sijainnut. Asutuksen sijoittumiseen on vaikuttanut
kiinteistöolot, vesistöt, pellot ja infrastruktuuri. Vanhempi asutus on sijoittunut rannan tuntumaan ja
Narkausjärveä sivuavien teiden, kantatien ja Jokelan tien, varteen tai niistä lähtevien pistoteiden
päihin maaston korkeimmille kohdille.
Pellot ja niityt ovat enimmäkseen tiiviisti vanhan asutuksen ympärillä vesistöjen ranta-alueilla. Osa
pelloista on poistunut viljelykäytöstä, pensittynyt ja rämettynyt.
Vielä viljelykäytössä olevat pellot ja vanhojen talojen pihapiirit muodostavat avoimia ja erityisen
kauniita tiloja maisemakuvassa, joista mainittakoon erityisesti Narkausniemen alue.
Kylää ja kaava-aluetta halkovilta kantatieltä ja Jokelan tieltä ei avaudu juurikaan näkymiä järvelle
maiseman umpeen kasvamisen johdosta. Vasta kun kuljetaan Narkausniemen tietä kaunis
järvimaisema avautuu. Niemestä onkin näkymä koko järvelle.
Muita tärkeitä näkymiä ja maiseman avautumiskohtia on koulunalue ja Narkausjoen sillan seutu.
Lisäksi peltoaukean avautumiskohta tultaessa Rovaniemeltä päin Jokelan tiehaaran ohi.
Virkistyskäytön lisäämiseksi on maanomistajan luvalla Lapin ympäristökeskus ja kylätoimikunta
teetättänyt Kivalon suurimman pirunpellon laitaan laavun, jotta kävijät voivat levähtää ja nauttia
eväänsä vaikkapa nuotion loisteessa. Ensisijaisen tärkeää onkin, että tulien teko tapahtuu
keskitetysti vain yhteen paikkaan, johon polttopuut voidaan tuoda muualta. Onhan päivän selvää,
että jos jokainen tekee nuotionsa paikalla olevista keloista tai juurakoista paikan luontoarvo vähenee
koko ajan. Makkaran paistaminen ei saa muodostua itse tarkoitukseksi vaikka se nykyajan ihmiselle
onkin elämys. Jopa syttöpuiden tai tuohen ottaminen luonnosta saattaa johtaa kestämättömään
tilanteeseen, sillä elpymiseen kuluu satoja vuosia. Lisääntyvän käytön myötä reitit kohteisiin tulisi
merkata ja ohjata kulkemaan esim. pitkosta pitkin. Silloin säästettäisiin luontoa eroosiolta ja kulku
eri kohteisiin luonnollisesti helpottuisi. Matkailun edistyessä herkän ja ainutlaatuisen luonnon
huomioiminen ennakkoon säästää luontoa ja säilyttää siten myös vetovoimaisuutensa.
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Erityispiirteet ja suojelukohteet

Lappia ja koko Suomen nykyistä aluetta noin 10 000 vuotta sitten kattanut jäämassa luo
käytännössä ajallisen takarajan ihmisen esihistorialle maassamme. Jäätikkö- ja lämpökausien
vuorottelun seurauksena Lapinkin moreenikerrostumiin hautautui kasvi- ja eläinkunnan jäännöksiä.
Ihmisen oleskelusta ei kuitenkaan ole löydetty merkkejä viime jääkautta edeltävältä ajalta, vaikka
sekin on varteenotettava mahdollisuus.
Mannerjään vetäytyminen alkoi noin 15 000 vuotta sitten, ja sen reuna siirtyi Pohjanlahden alueelle
noin 8000 eKr. Lopullisesti suuret jäämassat kaikkosivat tunturisoliin noin 7000 eKr. Sulavaa
jäätikköä seurasi tundramainen kasvillisuus ja tähän ympäristöön sopeutuneet eläimet. Mesoliittisen
kivikauden
metsästäjä-kalastajat
seurasivat
saaliseläimiään
silloisille
Anculysjärven
muinaisrannoille. Tuon suuren järven poukamat ulottuivat noin 9000 vuotta sitten nykyisen
Pelkosenniemen kunnan alueelle asti.
Tanskan salmien avautuminen noin 6000 eKr. laski vedenpinnan, vapautti uusia alueita asutukseen
ja muutti järven Litorinamereksi. Sen korkein rantavaihe erottuu valleina Pohjanlahden alueella
noin 90 – 100 m meren pinnan yläpuolella (mpy) olevilla vaaranrinteillä. Meren ranta ulottui
Rovaniemen jokivarsissa ohi Oikaraisten ja Tapionkylän. Jäämassan yli 500 m alaspäin puristaman
maankuoren nousu oli aluksi nopeaa, mutta kohoaminen hidastui Rovaniemen korkeudella
kivikauden lopulla ja alle metrin vauhtiin sataa vuotta kohti. Maannousun vuoksi noin 3000 eKr.
ajoittuvat muinaisasuinpaikat ovat nykyisin noin 60 m mpy. samankaltaisia, mutta
voimakkuudeltaan vähäisempiä muutoksia tapahtui myös Lapin pohjoisten kuntien järvialtaissa.
Lisäksi jokivarsien luontoa koskevista muutoksista on huomattava jokiuoman etenkin
moreenimailla tapahtunut vaihtelu.
Ilmaston muuttuminen kuivasta yhä kosteampaan ja lämpimämpään suuntaan aiheutti suuria
muutoksia kasvillisuudessa ja eläimistössä. Alkuvaiheen pajut, katajat ja koivut väistyivät tihenevän
mäntymetsän ja lopulta lehtipuuston vallatessa alaa. Ns. Atlanttisen lämpökauden (n.5500-2500
eKr.) aikana ilmaston on arvioitu olleen pari astetta nykyistä keskiarvoa ylempänä. Kuusen
leviäminen idästä alkoi saavuttaa Suomen nykyisen rajan noin 2000 eKr., ja ilmaston viilentyessä
kuusiraja siirtyi yhä pohjoisemmaksi. Kylmintä aikaa on arveltu vietetyn ajanlaskuvaihdetta
edeltävinä vuosisatoina.
Esihistoriallinen aika Suomessa kattaa noin 90% koko ihmisyhteisön kehityskaaresta. Maaperämme
on säilönyt tuosta 8000 vuoden ajanjaksosta rajallisen ja valikoituneen näytteen, jonka ”lukeminen”
ja tulkitseminen edellyttää pitkäjänteistä ja työlästä aineiston kokoamista. Jokainen löytö voi tuoda
merkittävän lisän Suomen asutushistorian alkutaipaleiden ymmärtämiseen. Inhimillinen uteliaisuus
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on kulttuurissakin keskeinen liikkeelle paneva voima, ja menneisyydellä katsotaan olevan niin
opettava kuin itsetuntoa kehittävä ulottuvuutensa. Kunnioitus kadonneiden sukupolvien työtä ja
muistomerkkejä kohtaan on kaikille sivistysvaltioille tunnusomaista.
Muinaismuistolain (17.6.1963/295) mukaan kaikki kajoaminen kiinteään muinoisjäännökseen ilman
lain perusteella annettua lupaa on kiellettyä (1§). Tällaisina toimenpiteinä mainitaan laissa
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu kajoaminen. Kielto
koskee myös maanomistajia, joille pyritään ilmoittamaan heidän mailtaan todetut
muinaisjäännökset. Käytännössä kaikkia maanomistajia ei kohtuullisena pidettävässä ajassa
tavoiteta. On kuitenkin huomattava, että muinaismuistolaki rauhoittaa luettelemansa kiinteät
muinaisjäännökset (2§) ilman erityistoimenpiteitä.
(Lapin seutukaavaliiton julkaisu n:o 122, A/1992, s. 3-4.)
Lapin seutukaavaliiton vuonna 1992 tekemän selvityksen mukaan Narkauksen alueelta on löydetty
kaksi kohdetta:
Pitkäniemi (263) oli kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee Narkausniemen
etelärannan pelloilla.
Pitkäniemi II (570) oli kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee Narkausniemen
päässä peltotörmällä.
Edellä mainitut muinaisjäännökset kuuluvat II-luokkaan, joka tarkoittaa, että rauhoitusalueen
lähempi määrittely edellyttää lisätutkimuksia. Muinaisjäännösten sijainti näkyy tarkemmin
yleiskaavakartalta.
Narkausniemen alue on mainittu kohteena museoviraston ja ympäristöministeriön vuonna 1993
julkaisemassa selvityksessä ”Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt”.
Narkausniemssä sijaitsee neljä kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusryhmää:
Keskinarkaus:

asuinrakennus 1882-85, puoji-talli, kellari, sauna, elohuone, kesänavetta,
venehuone (yhteinen Vanhanarkauksen kanssa)
Vanhanarkaus:
asuinrakennus ja venehuone-aitta rakennettu 1900-luvun alussa sekä
1950-luvulla rakennettu sauna
Tyvitalo (Uusinarkaus): rak. n. 1904, asuinrakennus ja kesänavetta, 1970-luvulla rakennetun
navetan alla vanha kellari
Aapintalo:
rak. n. 1920-luvulla, asuinrakennus 1925, navetta, luhti-aitta-talli, puojirakennus, jossa kesäkeittiö-sauna
Anttila (Vanhakangas): rak. 1910-luvulla, asuinrakennus 1918, navetta, talli-puoti, sauna, lato,
aitta (nyk. siirretty toiseen pihapiiriin) ja riihi-elohuone, kunnan
rakentama iso käymälä, maakellari
Narkausjärveen työntyvä Narkausniemi muodostaa kauniin kulttuuriympäristön perinteisille
pihapiireineen ja aukeine peltoineen. Sitä pidetään valtakunnallisesti merkittävänä
kulttuurihistoriallisena ympäristönä. Niemellä on yhteensä neljä vanhaa rakennuskantaa sisältävää
pihapiiriä, jotka ovat ryhmittyneet kahdeksi ryppääksi niemen tyveen ja keskiosaan. Ryppäitten
väliin ja niemen päähän on viime vuosien aikana rakennettu muutama kesämökki. Mökit yhdessä
istutusten kanssa ovat sulkeneet niemen perinteisen avoimia näkymiä. Rakennusten lomitse kulkee
tie niemen päähän saakka, joka vanhojen pihapiirien kanssa muodostaa idyllistä raittimaisemaa.
Narkausniemen tyvessä sijaitseva Anttilan tila on ehjimpänä säilynyt peräpohjalainen pihapiiri.
Muiden pihapiirien vanhaa talousrakennuskantaa on purettu tai uusittu jossain määrin. Tilojen
päärakennukset ovat kaikissa säilyneet ja ovat vielä asuin- tai kesäkäytössä.
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Narkausjärvestä noin neljä kilometriä koilliseen sijaitsevan Kampsajärven kaakkoisrannalla sijaitsee
varsin ehjänä säilynyt peräpohjalainen Kampsalan pihapiiri, joka on Lapin rakennusperintö -kirjan
mukaan muodostunut 1800-luvun lopulla. Saman kirjan mukaan pitkänomaisen Kampsajärven
koillisrantaa olisi asuttu jo 1600-luvulla. Todennäköisesti se on ollut erämaajärven antimien
nautintaan perustuvaa kausiasutusta. Kampsalan talolla on ollut myös kotitarvemylly, joka sijaitsee
Kampsavaaran eteläpuolella virtaavan Katiskonojan varrella.
Kampsajärvestä kolmisen kilometriä etelään ja Narkausjärvestä saman verran itään sijaitsee
Kalkkimaan selännealue. Se nimensä mukaisesti sisältää runsaasti kalkkipitoista maa-ainesta.
Alueen eteläreunalla onkin jäänteet ainakin kolmesta kalkinpolttouunista, joita on viimeksi käytetty
tiettävästi 1940-luvun lopulla jälleenrakentamisen yhteydessä. Kalkkipitoisen maaperän ansiosta
Kampsajärven ja Narkausjärven välinen seutu on kasvillisuudeltaan hyvin rehevää ja siellä sijaitsee
mm. lehtojensuojelualue.
17.1

Historia

Saamenkielestä johtuvan Narkaus -nimen merkityksestä ei ole varmaa tietoa. Se viittaa
todennäköisesti Narkausniemeen (njarga = niemi), mutta se saattaa johtua myös sanasta nargu
(pano), jonka vuoksi narkauslaiset puhuvat kylästään "lemmenpaikkana".
Narkauksessa on ollut pysyvää asutusta 1600-luvulta lähtien. Ihmiset elivät luontaistaloudessa.
Pienimuotoinen maanviljelys, poronhoito, metsästys, kalastus ja marjastus antoivat leivän.
Narkauksen 1. talo perustettiin vuonna 1851 ja seuraavat 1880-luvulla. 1900-luvun vaihteessa
kylällä oli jo kymmenen kantatilaa. Vanhimmat tilat ovat Pajari, Niemi, Puotila, Kampsa, Tyvitalo
sekä kaksi Jokilampi nimistä taloa.
Maantie rakennettiin Rovaniemeltä Narkauksen kautta Ranualle 1920-luvulla. Aikaisemmin
kuljettiin talvisin porolla ja hevosella, kesällä kävellen. Kirkkomatka Rovaniemelle kuljettiin
kesällä ensin hevosella Ylikörkköön ja sieltä laivalla Kemijokea myöten. Kävelypitkospolku kulki
Taipaleen, Issakaisen ja Rantavälin kautta Pöykkölään. Posti kannettiin kesällä jalkaisin ja talvella
hevoskyydissä. Linja- ja postiautoliikenne alkoivat 1930-luvun alkupuolella.
Lapin sodan eräät ankarimmista taisteluista käytiin lähellä Narkauksen kylää. Narkaus säästyi
kuitenkin sodista pienehköillä vaurioilla; vain yksi talo paloi. Kylässä onkin pystyssä vielä useita
peräpohjalaisrakennuksia.
Sodan jälkeen vuonna 1947 kylään rakennettiin ensimmäinen lautarakenteinen asuinrakennus.
Saman vuoden syksyllä valmistui Kivalon Urheilijoiden hirsinen seurantalo.
Narkauksen koulu rakennettiin 1940-luvun lopulla. Koulun tontin lahjoittivat Keskinarkauksen ja
Uusinarkauksen perikunnat. Rakennukset on rakennettu osittain talkoilla ja osittain kunnan varoin.
Pihapiirissä on kuusi hirsirakenteista rakennusta: koulurakennus, asuntola, talonmiehen asunto,
rantasauna, navetta ja varastorakennus. Myös sähköt hankittiin kylään talkoilla vuosina 1950-51.
Kyläläiset lahjoittivat tolpat ja pystyttivät ne itse.
1960-luvulta 1990-luvulle asti jatkunut muutto Rovaniemelle ja eteläisemmän Suomen
kasvukeskuksiin on verottanut kylän elinvoimaa. Taloja on jäänyt tyhjilleen ja tiloja on autioitunut.
Paluumuuttajiakin on tullut ja Narkauksen, Saari-Kämän ja Siikakämän alueella on tällä hetkellä
yhteensä noin 115 lomamökkiä.
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Ympäristön häiriötekijät

Maisemakuvassa näkyviä häiriötekijöitä ovat mm. rakentamisen aiheuttamat häiritsevät tekijät,
maa-ainesten ottamisesta ja hakkuista aiheutuneet ympäristövauriot. Ne voivat haitata myös
maiseman toimintaa, esim. puuttomuus rinteillä aiheuttaa pintavesien kulkuun muutoksia.

Kaava-alueella ei ole suuria hakkuuaukeita, mutta lähellä esim. Kivalojen rinteillä sekä Jokelan ja
Jokilammen teiden varsilla on. Sähkölinja kulkee Ranuantien suuntaisesti. Lisäksi Narkausjärven ja
Jokilammen välisillä peltoaukeilla kulkee sähkölinjoja.
Maisemallisesti haavoittuvimpia alueita ovat lakialueet ja rantavyöhyke, joilla ei saisi suorittaa
avohakkuita. Ranta-alueella tapahtuvassa metsän käsittelyssä tulee jättää rantaviivasta lukien
vähintään 50-100 metrin suojavyöhyke.
Ranuantien varren puusto suojaa osaltaan liikennemelulta.
Ilma, maaperä ja ympäristö ovat Narkauksessa vielä puhtaita. Narkausjärvi , Jokilampi ja
Vaskenjärvi ovat kohtalaisen puhtaita, mutta veden huonosta vaihtuvuudesta johtuen kuormitusta ei
kärsi lisätä.
19

Maankäytön rajoitukset

Yleiskaava-alueen maankäytön kannalta ovat rajoitteisia alueita kulutusherkät karut kangasmaat,
jyrkähköt rinteet sekä soiset ja soistuvat maat.

2

TAVOITTEET

Rovaniemen maalaiskunnan maapoliittisessa ohjelmassa vuodelta 1992 on mm. seuraavia
tavoitteita:
-

nykyaikainen, luonnonläheinen ja palveluhenkinen kotikunta
tonttien saaminen rakentajille oikealta paikalta oikeaan aikaan ja kohtuullisilla ehdoilla
valinnan mahdollisuus tonttien sijainnissa ja koossa
rakennusoikeuden jakaminen suhteellisen tasapuolisesti ottaen huomioon tilojen koon ja
sijainnin
valmiin teknisen huollon ja palveluverkon piirissä olevien alueiden täydentävä ja eheyttävä
rakentaminen
rakennuslupien myöntämisen helpottaminen
teknisen huollon rakentamisen helpottaminen

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Uuteen maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden
tarkoituksena on edistää hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista alueiden käyttöä
koskevissa päätöksissä, edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa ja
turvata alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Edellä mainituissa tavoitteissa ilmaistaan valtioneuvoston näkemys valtakunnallisesti merkittävistä alueidenkäytön kysymyksistä. Tavoitteet konkretisoidaan ja ratkaistaan maakuntakaavassa ja nk. kuntakaavoissa sekä valtion eri viranomaisten toiminnassa.
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Rovaniemen maakuntakaavassa Narkaus on merkitty ”Muu kylä” (AT 338) kaavamerkinnällä ja
kyläaluetta koskeva merkintä maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), jota saa pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin, kuten
haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asutukseen. Yleiskaava toteuttaa tältä osin maakuntakaavaa.
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ryhmitellään seuraavasti: toimiva aluerakenne, eheytyvä
yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto, Helsingin seudun erityiskysymykset ja luonto- ja
kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Narkaus on n. 100:n asukkaan suuruinen maaseutukylä, jonka asukasluku on ollut vähenevä.
Kaavalla eheytetään yhdyskuntarakennetta sijoittamalla uutta rakentamista olemassa olevan
rakennuskannan, kunnallistekniikan ja tiestön yhteyteen.
Narkausniemessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennusryhmä. Näiden rakennusten
purkaminen tai siirtäminen purkamista merkitsevällä tavalla on kiellettyä. Purkamiseen on haettava
rakennusvalvontaviranomaisen lupa eikä sitä tule myöntää ilman pakottavaa syytä. Rakentamistavalle on annettu erityisiä vaatimuksia. Luonnonympäristöä ei saa olennaisesti muuttaa.
Yleiskaavaan sisältyy myös pohjavesialue. Yleiskaavamääräyksen mukaan tällä alueella on
liityttävä yleiseen viemäriin.
Muiltakaan osin Narkauksen yleiskaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden kanssa.
Maakuntakaava
Maakuntakaavassa Narkauksen kaava-alueen keskus on kyläaluetta eli AT-aluetta. 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.
Kaava-alue on osittain M-aluetta eli maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan
käyttää alueiden pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta
myös muihin tarkoituksiin, kuten haja-asutusluenteiseen pysyvään ja loma-asutukseen sekä
jokamiehenoikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn.
Maakuntakaavassa on osoitettu myös moottorikelkkareitti.
Maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun ottamatta hyville, yhtenäisille tai
maisemallisesti tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä yksityiskohtaisemmassa kaavassa ole
rakentamiseen sopivaksi osoitettu.
Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen tulisi olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.
Rakennuksia ei tulisi sijoittaa maisemallisesti aroille paikoille, kuten kapeisiin niemenkärkiin ja
kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden huipulle.
Maisemalliset tekijät on otettava huomioon kaikissa metsänkäsittelytoimenpiteissä erityisesti
asutuksen läheisyydessä, ulkoilualueilla, teiden varsilla, vaarojen rinteillä ja vesistöjen rannoilla.
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Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut
kulttuuriympäristöt.
Narkauksen alueen asukkaiden ja maanomistajien tavoitteita selvitettiin kyselyllä. Vastauksia
saatiin yhteensä 29 kpl. Tavoitteista keskusteltiin myös asukaskokouksessa. Kyselyn perusteella
saatiin seuraavanlaisia tavoitteita:
Yleisimmin toivottiin lisää omakoti- ja loma-asuntotontteja lähinnä oman perheen
käyttöön.
Jonkinlaiselle yritys- ja palvelutoiminnalle toivottiin aluevarauksia.
Useissa kyselykaavakkeissa toivottiin viemäröinnin laajentamista koko kylän
alueelle.
Uimaranta- ja venevalkama-alueita tulisi olla kaikilla kolmella vesistöllä.
Kevyen liikenteen väylää toivottiin kantatien varteen kylältä Lamminrannan
leirintäalueelle asti.
Toivottiin kylän kohdalle sekä katuvaloja että kantatielle 60 km/h nopeusrajoitusta
Moottorikelkkailun ohjaamista kaava-alueella.
Veden laadusta oltiin huolestuneita sekä vesistöihin laskevat ojat tulisi tarkastaa.
Vanhojen peltojen ja aukeiden pensittymiseen tulisi kiinnittää huomiota.
Toivottiin kyläkuvan säilyvän maaseutumaisena ja rauhallisena.
Koulun aluetta tulisi kehittää kyläläisten tarpeisiin.
3

OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT

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

Narkauksen kylä on rakentunut pääosin vesistöjen rantaan ja uuden lainsäädännön mukaan
rantarakentamiseen vaaditaan joko vahvistettu kaava tai poikkeuslupa.
Narkaus on sijaintinsa ja luontonsa vuoksi kiinnostava asuin-, loma- ja virkistyspaikka ja sinne
on jonkin verran viime vuosina rakennettukin uusia asuntoja ja loma-asuntoja.
Narkaus on elinvoimainen kylä, jossa yhdessä tekeminen on vielä voimissaan, esim vuotuiset
kesäjuhlat.
Alueella on omakoti- ja loma-asuntotonttien kysyntää siinä määrin, että maankäytön
suunnitelmallinen järjestäminen yleiskaavalla on perusteltua.

Yleiskaavaehdotuksessa pääperiaatteena on ollut uuden asutuksen sijoittaminen olemassa olevan
yhdyskuntarakenteen yhteyteen valmiin infrastruktuurin (tie-, tekninen huolto) varaan. Myös
vesistöillä on luonnollisesti suuri merkitys uuden asutuksen ja loma-asutuksen sijoittamisessa.
Omakotialueita on täydennetty ja laajennettu pieninä asuntoryhminä, joissa perusteina edellä
mainitun lisäksi ovat olleet myös maanomistussuhteet ja kiinteistöjen sijainti ja muoto.
Palvelut ja yritykset on sijoitettu niiden nykyisille paikoille laajennusmahdollisuudet kuitenkin
huomioiden.
Ranta-alueet lähiympäristöineen on varattu virkistykseen ja ulkoiluun.
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32

Maanomistus

Lähes kaikille tiloille, joille haluttiin tontteja, on voitu niitä myös osoittaa. Suurin osa
yksityismaasta tulee kaavassa kuitenkin olemaan maa- ja metsätalousaluetta (MT) ja maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY).
Kunnalla on melko vähän maita Narkauksen kylällä ja ne on kaavassa merkitty koulun ja
puhdistamon, omakotitonttien alueeksi ja virkistysalueiksi.
33

Kokonaismitoitus

Narkauksen osayleiskaavan pinta-ala on n. 563 ha. Asukkaita Narkauksessa on n.160 ja asukasluku
on pysytellyt viime vuosina lähes samana. Asuntoja on tällä hetkellä 50 kpl ja loma-asuntoja 14 kpl.
Asukasmäärä asuntoa kohti on n. 3 henkeä.
Palveluja ovat mm. puutarha ja saha yritykset.
Yleiskaavan rakennusoikeuden mitoitusperusteena on käytetty soveltuvin osin rantaviivan pituutta.
Mitoituksen perusteena on käytetty ns. muunnettua rantaviivaa, joka on saatu erään laskentamallin
mukaan. Esimerkiksi kapeat lahdet ja niemet ovat saaneet tässä laskentamallissa kertoimet, joilla
muunnettu rantaviiva on laskettu. Rantaviivat on laskettu 1:5000 rekisterikartalta n 10. Metrin
tarkkuudella.
Maanomistajittain on tarkasteltu käytetty rakennusoikeus, jossa on otettu huomioon 1.1.1970
rantakaavasäännösten voimaantulon jälkeen muodostetut rakennuspaikat (ns. kantatilaperiaate).
Kokonaismitoituksen perusteena on käytetty 7 rakennuspaikkaa rantaviivakilometriä kohti.
Rakennusoikeutta on pyritty jakamaan tasapuolisesti eri maanomistajille. Samalle maanomistajalle
kuuluvia alueita on käsitelty yhtenä yksikkönä, jolloin rakennusoikeutta on voitu siirtää alueelta
toiselle.
Rakennusoikeuden jakamisessa on otettu huomioon myös rantojen laatu eli rakentamiseen
soveltumattomilla alueilla ei voida katsoa olevan rakennusoikeutta täysin rantaviivan mukaisesti.
Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty rakennuspaikkoja 161, joista uusia omakotitontteja on 64 kpl ja
loma-asuntotontteja 33 kpl.
Tonttien koko asunto- ja loma-asuntoalueilla pitää olla 3000 m2 ja rakennusoikeus omakotitontilla
200 k-m2 ja loma-asuntotontilla 80 k-m2.
Yleiskaavan arvioidaan riittävän vuoteen 2015 saakka. Yleensä kaavat eivät täysin toteudu, kun on
kysymys pääosin yksityisten omistamista tonteista. Mikäli kaikki uudet tontit rakennetaan, niin
asukasluku kasvaisi n. 260 henkilöllä. Todellisuudessa kylän kokonaisasukasluku ei kasvaisi
mainitulla määrällä, koska asuntojen poistumaakin tapahtuu ja vanhoissa asunnoissa asukasmäärä
asuntoa kohti vähenee. Realistinen asukasluvun kasvu voisi olla n. 120 henkeä vuoteen 2015
mennessä.
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34

Rakennettu ympäristö

34.1

Kokonaisrakenne

Asuntoalueet sijoittuvat pääasiassa Narkausjärven pohjoispuolelle sekä Narkausjärven ja
Jokilammen väliselle alueelle joko ranta-alueelle tai sen tuntumassa olevien teiden varsille eli
nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen joko täydennyksenä tai laajennuksena.
Virkistysalueina ovat vesi- ja ranta-alueet ja niille johtavat väylät. Liikenteen pääväylinä ovat
kantatie alempana luokkana yksityistiet.
34.2

Maankäyttö

34.21

Rakennusmaa

Pientalovaltaisella asuntoalueella (AP ja AM) on 50 vanhaa omakotitaloa ja uusia rakennuspaikkoja
on 64 kpl. Rakennuspaikkojen pinta-ala pitää olla vähintään 3000 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on
200 k-m2. Rakennusoikeutta AP-alueilla on yhteensä 22.800 k-m2.
Muutama vanhan tilakeskuksen alue on merkitty s-indeksillä. /s-merkintä tarkoittaa aluetta, jossa
ympäristö on säilytettävä. Alueella on rakennusperinteen kannalta arvokkaita rakennuksia tai muita
kulttuurihistoriallisia, historiallisia tai luonnonarvoja.
Lisäksi kolme toiminnassa oleva maatilan talouskeskusten aluetta on merkitty AM-alueeksi.
Pääosa uusista omakotitalojen rakennuspaikoista tulevat Jokelantien ja kantatien varsille tai niihin
liittyvien kokoojateiden varsille.
Rakennuspaikat on sijoitettu maaperältään ja ympäristöltään soveliaille paikoille ottaen kuitenkin
huomioon nykyisen infrastruktuurin. Erillisiä suuria uusia asuntoalueita on pyritty välttämään
mahdollisuuksien mukaan.
Uusien rakennuspaikkojen sijoittamisessa on huomioitu myös liikennemelun ja mahdollisen tulvan
aiheuttamat rajoitukset.
Loma-asuntoalueella (RA) on 14 vanhaa ja 33 uutta lomarakennuspaikkaa. Loma-asuntotontit ovat
melko tasaisesti jakautuneet kaava-alueen vesistöjen ympärille sellaisille aluille, jotka parhaiten
soveltuvat loma-asuntokäyttöön.
Maaperän, maasto-olosuhteiden tai tiestön puutumisen sekä mitoitusperusteiden vuoksi on jätetty
vapaata rantaa kohtuullisen hyvin, joten vesille pääseminen on turvattu eri osa-alueilla.
Lähipalvelujen aluetta (PL) on varattu kahdelle liikeyritykselle. Jokelantien risteykseen,
Koulunraitin risteykseen sekä Narkausjoen rannalle on varattu matkailupalvelujen alueita (RM) ja
sahan alue on varattu teollisuusalueeksi (TY), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia.
Koulun, seurantalon ja metsästysseuran nylkyvajan alueet on varattu julkisten palvelujen ja
hallinnon alueeksi (PY). Jäteveden puhdistamo sijaitsee koulun pihapiirissä Jokilammen rannalla ja
sille on varattu n. 1330 m² suuruinen yhdyskuntateknisen huollon alue (ET).
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34.22

Tie- ja liikennealueet

Narkauksen yleiskaava tukeutuu pääosin nykyisen tieverkon eli Ranuantien, Jokelantien,
Jokilammentien, Narkausniementien ja Koulunraitin varaan.
Uutta yksityistieverkkoa ja liittymäteitä tarvitaan n. 2 kilometriä.
Kevyenliikenteen väylälle ei ole tehty aluevarausta. Mikäli sellaiselle tulee tarve, niin Ranuantien
varressa on tilaa rakentaa. Yksityistieverkosto toimii samalla kevyen liikenteen väylänä ja
ulkoilureittinäkin.
Moottorikelkka- ja ulkoilureittejä varten on kaavan varattu aluevarauksia.
34.23

Virkistysalueet

Urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU) on jokaisen vesistön rannalla yksi alue, jonka
yhteydessä sijaitsee myös vesiliikenteen alue (LV). Muutoin ranta-alueet on merkitty MY-alueiksi,
jotka toimivat samalla myös virkistysalueena.
Myös itse järvet, Narkausjärvi, Vaskenjärvi ja Jokilampi, ovat tärkeitä virkistysalueita, jotka on
kaavassa merkitty vesialueeksi (W).
34.24

Muut alueet

Suuri osa kaava-alueesta on merkitty maatalousalueeksi, joka tarkoittaa metsä- ja peltoalueita. MTalueilla on sallittu maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen oleviin tilakeskuksiin liittyen.
Rakennusten sijoittamista avoimille peltoaukeille tulee välttää
Narkausjärven, Vaskenjärven, Jokilammen ja Narkausjoen rantavyöhykkeet on pääosin merkitty
Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Tällaisia eityisiä
ympäristöarvoja ovat esimerkiksi rantavyöhykkeen suojapuusto sekä alueen säilyminen
maisemallisesti kauniina. MY-alueilla kaivamis-, luohimis-, tasoittamis- tai täyttämistyöt, puiden
kaataminen tai muut näihin verrattavat toimenpiteet edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslain 128
§:n mukaista maisematyölupaa.

Metsätaloustoimenpiteitä tehtäessä on ympäristöarvoihin sekä alueen virkistyskäyttöön kiinnitettävä
erityistä huomiota.
Narkausniemessä sijaitsevat viljellyt pellot on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi
(MA).
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Tekninen huolto

Narkausniemessä ei ole rakennettua vesijohto- ja viemäriverkkoa. ne on rakennettava, mikäli alueen
rakennuspaikat aiotaan ottaa käyttöön.
Vesihuollon osalta tekninen osasto on laatinut
pohjavesialueelle (Narkausniemi) kaksi
vaihtoehtoista tapaa rakentaa kunnallistekniikka: Perinteinen kunnallistekniikka, jonka mukaan
rakennetaan vesijohdot normaaliin tapaan ja viemäri nk. vietto-viemärinä. Tällä menetelmällä
jätevedet on hoidettava jätevesipumppaamon avulla pudistamolle.
Kustannukset ovat n. 400.000 mk ja rakennuspaikkoja Narkausniemessä on 8 kpl, joten
kustannukset ovat 50.000 mk/ kiinteistö.
Toinen tapa on nk. kevennetty kunnallistekniikka, jonka mukaan vesijohdot rakennetaan kuten
edellä perinteisessä tavassa. Viemäröinti perustuu pienpumppaamoiden käyttöön. Kiinteistöt
hankkivat kustannuksellaan pienpumppaamot. Kiinteistöjen jätevedet johdetaan viettoviemäriä
pitkin pienpumppaamoihin, joista jätevedet pumpataan rakennettavaa paineviemäriä pitkin
Narkausniemen alkuosalla olevaan kunnan viemäriin. Rakentamiskustannukset olisivat n. 170.000
mk eli n. 19.000 mk / kiinteistö. Kiinteistöille aiheutuvat kustannukset olisivat 16.000 mk/ omakotitontti ja n. 29.000 mk/ loma-asuntotontti.
Koko pohjavesialueen vesihuoltolinjojen rakentamiskustannukset on yhteensä 460.000 mk, josta
kunnan osuus on n. 227.000 mk ja loput jää liittyjien maksettavaksi.
Rakentamisehdot olisivat seuraavat: Kunta rakentaa runkolinjat ja vesijohdot edellyttäen, että kaikki
rakennuspaikat liittyvät rakennettavaan verkostoon ja maksavat liittymismaksun. Lisäksi
rakennuspaikkojen omistajien on sitouduttava maksamaan kunnan maapoliittisessa ohjelmassa
rakennuspaikkaa kohti määrättyjen rakennuskustannusten ylimenevä osa. Verkoston kunnossapito
jää kunnan vesilaitokselle. Kiinteistöt hankkivat ja asentavat kustannuksellaan pienpumppaamot
sekä niihin tarvittavat sähköliittymät. Pienpumppaamojen hoito ja kunnossapito jää kiinteistöjen
vastuulle.
Nykyinen sähköhuoltoverkosto riittää palvelemaan myös uutta asutusta. Jakelujohtoja rakennetaan
tarpeen mukaan.
Jätehuolto hoidetaan keskitetysti.
35

Luonnonympäristö

Narkauksen maiseman arvokkaimmat osat ovat vesistöt, Narkausjärvi, Vaskenjärvi ja Jokilampi
sekä niihin rajoittuvat niemet (Narkausniemi), lahdenpoukamat, pellot, rakennukset pihapiireineen,
joita ympäröivät vaaramuodostelmat.
Kaavassa luonnonympäristö on merkitty MT-, MY-, MA-, VU- ja W-alue merkinnöillä. Osa
luonnonympäristöä on merkitty tonteiksi (AP, AM ja RA).
Pinnanmuodostus on otettu huomioon siten, että rakennuspaikat ovat tulvarajan yläpuolella.
Suurin osa uusista rakennuspaikoista tulee moreenimaille, joissa rakennettavuusolosuhteet ovat
hyvät.
Kasvillisuudeltaan kulutusherkimmät karukot ja kosteikot ovat pääosin MT- ja MY-alueita.
Pelloille rakentamista on pyritty myös välttämään.
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,Erityispiirteet ja suojelukohteet

Suojelukohteet on merkitty kaavakartalle ja ne on selostettu kaavaselostuksessa. Suojelukohteita
sisältäviä alueita koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee neuvotella museoviraston kanssa.
Suojelukohteiden merkitsemisessä on käytetty lapin seutukaavaliiton tekemää selvitystä.
Kaavassa on merkitty alueita s-indeksillä. Merkintä tarkoittaa alueita, joilla ympäristö on
säilytettävä. Narkausniemen alueella on rakennusperinteen kannalta valtakunnallisestikin arvokkaita
rakennuskohteita,
joiden
purkaminen
on
kiellettyä.
Purkamiseen
on
haettava
rakennusvalvontaviranomaisen lupa eikä sitä saa myöntää ilman pakottavaa syytä.
37

Ympäristön häiriötekijät

Ranuantien varteen on jätetty suojavyöhykkeet, jotka on kaavassa merkitty MT-alueiksi.
Tulvauhka-alueet on huomioitu kaavassa ja rakennuspaikat on sijoitettu tulvarajan yläpuolelle.
Kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty, että rakennuspaikan tulee olla vähintään 25 metrin ja
erillisen rantasaunan vähintään 20 metrin etäisyydellä rantaviivasta.
Rakentaminen on sijainniltaan liityttävä ympäristön rakennuskantaan siten, että pellot säilyvät
vapaana rakentamiselta. Rakennusten sopeutumiseen olemassa oleviin rakennuksiin ja maisemaan
on kiinnitettävä erityistä huomiota.
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Sovellutukset ja suositukset

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

Uusi kaavaehdotus jatkaa Narkauksessa omaksuttua rakentamistapaa; uudet rakennuspaikat
tukeutuvat pieniin asuntoalueisiin, jotka ovat syntyneet järven ympärille ja järvien väliselle
kannakselle nauhamaisesti valmiin tieverkon piiriin. Asuntoalueiden väliin jää runsaasti metsä- ja
peltomaita, jotka ovat tyypillisiä Narkauksen kylämaisemalle. Uuden yleiskaavan mukainen
rakentaminen tiivistää ja eheyttää hajanaista kylärakennetta muodostamatta kuitenkaan
taajamatyyppistä yhdyskuntarakennetta.
Peltoalueille rakentamista on pyritty välttämään mahdollisuuksien mukaan. Huomattava osa
peltoalueista on poistunut viljelyksestä ja ne ovat metsittymässä. Näille alueille on sijoitettu jonkin
verran uusia rakennuspaikkoja.
Yleiskaavan mukainen rakentaminen tulee vähentämään vapaata ranta-aluetta. Kaavassa on
kuitenkin varattu eripuolille järveä alueita (MT-, MU- ja VU-alueita), joissa järvelle pääsy on
turvattu. Narkauksen tyyppisissä kylissä järvelle pääseminen tapahtuu yleensä omia maita ja
tontteja pitkin.
Kaavoituksessa on selvitetty maiseman kannalta merkittävät ja herkät kohteet, kuten
maisemallisesti merkittävä rinne, merkittävä rakennusryhmä, selvästi erottuvat puut ja puuryhmät,
rakentamaton niemi, järvelle avautuvat pellot jne. Näitä kohteita on kaavassa pyritty säästämään
mahdollisuuksia mukaan. Kiinteistöolosuhteista ja maanomistajien tasapuolisuusnäkökohdista
johtuen on uusia rakennuspaikkoja jouduttu esittämään myös edellä mainituille alueille, kuten
esimerkiksi Narkausniemeen.
Kaavassa on huomioitu olemassa oleva tieverkko ja teknisen huollon verkosto, jotta kaavan
toteutuminen tulisi taloudelliseksi niin maanomistajille kuin kunnallekin.
Melun kannalta huonoimmat alueet ovat aivan Ranuantien varrella. Melun vähentämiseksi on
varattu Ranuantien varteen suoja-alue (MT-alue) ja uudet rakennuspaikat on sijoitettu riittävän
etäälle Ranuantiestä.
Vesihuollon osalta on suunniteltu, että keskitettyä viemäriä tai pienpuhdistamoa käytetään
tiheimmin rakennetuilla osa-alueilla. Jätevesien puhdistamisella on luonnollisesti myönteinen
vaikutus alueen pohja- ja pintavesiin.
Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävät kohteet on huomioitu kaavassa. Muinaisjäännökset
(kivikautiset asuinpaikat) on merkitty yleiskaavaan suojelukohteina.
Yleiskaavalla on vaikutusta myös Narkauksen kylän kehittämiseen ja hyvinvointiin. Kaavan
perusteella rakentamismahdollisuudet paranevat huomattavasti ja narkauksen seutu on sijaintinsa ja
luonnon ympäristönsä puolesta houkutteleva asuin-, tai loma-asuntopaikka. Kaavassa on varauksia
yritystoimintaa ja virkistystä varten.
Narkauksen alue tukeutuu paljolti Kivitaipaleen kylän palveluihin (kunnalliset ja yksityiset
palvelut), joten Narkauksen alueen kehittäminen vaikuttaa myös lähialueen kylien palvelujen
säilymiseen ja kehittämiseen.
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TOTEUTTAMINEN

Lähes kaikki uudet omakotitalotontit ja loma-asuntotontit ovat yksityisten omistuksessa. Tontit
tullaan varaamaan oman perheen tai suvun käyttöön tulevaisuudessa, joten kaavan toteutuminen on
maanomistajien asia. Kaavan toteutuminen yksityisten mailla on ollut hitaampaa kuin kunnan
omistamilla mailla.
Kunta tulee luovuttamaan tontit haettaviksi sen jälkeen kun rakentamisen edellytykset ovat
kunnossa.
Yleiskaavateiden rakentaminen on lain mukaan yksityisten asia. Kunta on kuitenkin rakentanut
myös yleiskaavateitä ja pitänyt niitä kunnossa ja puhtaana.
Kunta rakentaa vesijohdon ja viemärin rakentaminen käsitellään erillisenä asiana kunnassa.
Sähköhuollon rakentamisesta vastaa Rovakaira Oy.
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SUUNNITTELUVAIHEET

Kunnanhallitus on päättänyt yleiskaavan laadinnasta 10.8.1998.
Kyläkokous valitsi suunnittelutyöryhmän.
Yleiskaavakokous oli 10.9.1998.
Kaavoitustyöryhmän oli kokous 12.11.1998.
Kaavoitustyöryhmän kokous oli 10.12.1998, mukana Lapin ympäristökeskuksen edustajia.
Kaavoitustyöryhmän kokous oli 19.1.1999.
Yleiskaavakokous oli 25.2.1999, varsinaisen kaavoitustyön aloituskokous ja kysely kaava-alueen
asukkaille.
Yleiskaavakokous oli 30.11.1999, kaavaehdotuksen esittely.
Maanomistajien kuuleminen pidettiin 1-22.12.1999.
Kaavoitustyöryhmän kokous 18.9.2000.
Viranomaisneuvottelu ympäristökeskuksen edustajien kanssa marraskuussa 2000.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 9.7-8.8.2001.
Pyydettiin
Lapin
tiepiirin,
Lapin
liiton,
museoviraston,
teknisen
lautakunnan,
ympäristölautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, koululautakunnan ja suojelulautakunnan
lausunnot.
Viranomaisneuvottelu 8.11.2001 Songan koululla.
Yleiskaavakokous Narkauksen koululla 30.1.2002.
Uudelleen julkisesti nähtäville (4.3-2.4.2002) ja lausuntokierrokselle.
Kaavoitustoimi käsittelee lausunnot ja mahdolliset muistutukset
2. viranomasineuvottelu 20.5.2002
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kannanvaltuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa 2002..

Rovaniemellä 14.5.2002

Rovaniemen maalaiskunta, kaavoitustoimi
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LÄHTEET:
Lapin seutukaavaliiton julkaisu n:o 122, A/1992
Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskus,1997
Rovaniemen maalaiskunnan ympäristötoimen julkaisu, NATURA 2000
LUONTOKOHTEET Rovaniemen maalaiskunnassa
Rovaniemen maalaiskunnan luontokohteet julkaisu
Museoviraston julkaisu Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti
merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt
Lapin ympäristökeskuksen uhanalaisarkisto
Saarijärvi 1998, Pukema 1998, Kestilä 2000
Suomen kartasto. Geologia Simonen, A. 1990
Lapin 4H-piiri, kyläraitin hoitosuunnitelma 2001
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