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1

PERUSTIEDOT

1.1

Sijainti

Songan osayleiskaava-alue sijaitsee kantatien 83 ja siitä erkanevan lähes koko Sonkajärven
kiertävän Leppiniemen paikallistien varressa Songan kylän alueella. Alue käsittää Sonkajärven , Sonkalammen, ja Sonkajoen ympäristön. Kaava-alue sijaitsee Rovaniemen maalaiskunnassa noin 30 kilometrin etäisyydellä Rovaniemen keskustasta Kittiläntien länsipuolta ja
edelleen Pellon suuntaan n. 10 kilometriä.
1.2

Suunnittelutilanne

1.2.1

Maakuntakaava

Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Rovaniemen seudun maakuntakaava
on vahvistettu ympäristöminiteriössä 2.11.2001. Maakuntakaavassa Sonka on merkitty kyläalueeksi (AT), jolla sijaitsee tai jolle suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan
pitää sopivina rakentamisalueina. Edelleen maakuntakaavassa Sonkaa palvelevaksi keskuskyläksi (AT) on merkitty n. 10 kilometrin etäisyydellä oleva Sinetän kylä. Keskuskylä tarkoittaa kylää, joka palvelee myös lähiympäristön kyliä.
1.2.2

Yleiskaava

Songan alueelta ei ole olemassa aikaisempaa yleiskaavaa.
1.2.3

Ranta-asemakaava

Sonkajärven osa-alueella on lääninhallituksen 14.10.1992 vahvistama Lehtoniemen rantaasemakaava.
1.2.4

Rakennusjärjestys

Rovaniemen maalaiskunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.2.2002
8 § ja päätös on tullut lainvoimaiseksi 29.3.2002.
1.2.5

Rakennuskiellot

Alueella ei ole rakennuskieltopäätöstä. Ranta-alueelle rakentaminen on vaatinut poikkeusluvan. Ranta-asemakaavan laatimisen tarpeellisuuspäätöstä ei ole tehty.
1.2.6

Pohjakartta

Kaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen vuonna 1988 laatimaa yleiskaavan
pohjakarttaa 1:5000.
1.3

Maanomistus

Songan yleiskaava-alue on lähes kokonaan yksityisten omistamaa aluetta. Kunnalla on muutama erillinen maa-alue; urheilukentän alue koulun läheisyydessä, rivitalo- ja omakotialue
Pellontien pohjoispuolella, maa-alue Pellontien eteläpuolella Sonkamökkien läheisyydessä
sekä virkistysalue Sonkajärven pohjoispuolella Oitoperässä. Sonkajärven itäpuolella on valtion maa-alue.
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1.4

Väestö ja työpaikat

Songan kylällä oli v. 2003 n. 204 asukasta, joista miehiä on 113 ja naisia 91. Väestömäärä
on viimeisen kymmenen vuoden aikana pysynyt lähes ennallaan (vähentynyt alle 20 henkellä).
VÄESTÖN RAKENNE vuosina 1995 ja 2003
Väestö 1995, ikä ja sukupuoli
Molemmat sukupuolet
Kaikki ikäluokat yht.
0-6
7-15
16-24
25-34
35-64
65-74
75-84
85-

221
8
25
12
20
102
34
18
2

Väestö 31.12.2002, ikä ja sukupuoli
Molemmat sukupuolet
Kaikki ikäluokat yht.
0-6
7-15
16-24
25-34
35-64
65-74
75-84
85-

204
12
10
13
8
103
38
19
1

Miehet
124
4
10
8
12
58
21
10
1

Miehet
113
6
3
4
2
63
25
9
1

Naiset
97
4
15
4
8
44
13
8
1

Naiset
91
6
7
9
6
40
13
10
0

Ikärakenne osoittaa esimerkiksi, että 0-6 vuotiaiden määrä on kasvanut kun taas 25-34 vuotiaiden miesten määrä on vähentynyt kahdestatoista kahteen kymmenen viime vuoden aikana.
0-34 vuotiaiden määrä on vähentynyt 65:stä 43:een, joka osoittaa selvästi, että väestön ikärakenteessa keski-ikäisten ja vanhojen määrä on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana.
Työpaikkoja Songan alueella on 23, työntekijöistä 10 asuu tällä osa-alueella. Muut asuvat
osa-alueen ulkopuolella. Työvoimaa Songan alueella on 88 henkilöä, joista työllisiä on 66.
Palkansaajia on 53 ja yrittäjiä 13. Työllisistä 56 käy työssä osa-alueen ulkopuolella ja vastaavasti 13 henkilöä käy töissä osa-alueella asuinpaikan ollessa muualla.
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Lapin väkiluku 1980-2020

LÄHDE: Tilastokeskus ja Lapin liitto
Lapin tavoiteura (Lapin liitto) kuvaa maakuntasuunnitelman tavoitteen mukaista kehitystä,
jolloin 2020 Lapissa olisi noin 190 000 asukasta. Tässä arviossa on huomioitu sekä syntyvyys/kuolleisuus että muuttoliikkeen vaikutukset.
Tilastokeskuksen omavaraisuuslaskelma ei ota huomioon muuttoliikettä vaan pelkästään
olemassa olevan väestömäärän perusteella laskettavan syntyvyyden / kuolleisuuden.
Trendilaskelma nojaa ennustuksensa 1990 luvun pahimpiin lamavuosiin, jolloin käyrä on liian
negatiivinen, sillä muuttoliike on tasapainottumassa noihin aikoihin verrattuna.
Songan työpaikat ovat vähentyneet elinkeinorakenteen muutoksen seurauksena. Maatalouden työpaikat ovat vähentyneet huomattavasti. Metsätalous työllistää osa-aikaisesti kiinteistöjen omistajia. Koulun ja kaupan työpaikat ovat myös loppuneet. Useat Songassa asuvat
käyvät töissä joko maalaiskunnan muissa kylissä ja Rovaniemen kaupungissa.
Muutosalue tukeutuu pääasiassa oman kylän, Sinetän ja Rovaniemen seudun palveluihin.
Alueella toimii puutarhayritys sekä muutama käsityöammatin harjoittajaa. Kauppa- ja kirjastoauto käyvät.
Koulu on lakkautettu vuonna 1998 ja kauppa lopetti toimintansa 2001. Songan alueen koulupalvelut (ala- ja yläaste) ovat Sinetän kylällä, jonne on matkaa n. 10 kilometriä. Koulupalvelut
voidaan turvata Sinetässä pitkälläkin aikavälillä. Rehtori Kari Vakkurin v. 2003 tekemän selvityksen mukaan koululaisten määrä tulee vähentymään jo lähivuosina ja vähentyminen on
suurinta perinteisissä maaseutukylissä, jollaiseksi Sonkakin voidaan lukea.

1.5

Rakennettu ympäristö

Alueella on n. 60 asuinrakennusta ja n. 80 loma-asuntoa. Toiminnassa olevia maatilojen talouskeskuksia on muutama. Alueella toimii matkailualan yrityksiä ja puutarhayritys. Koulu on
myyty yksityiselle ja siinä toimii matkailualan yritys. Entinen kaupan kiinteistö toimii kyläta-
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lona, jossa on vireää toimintaa mm. kylätoimikunnan kokouksia ja näytelmäkerho. Sonkajokisuun läheisyydessä sijaitsee pieni jäteveden puhdistamo, joka palvelee kylän tiheimmin rakennetulla alueella eli koulun ja Sonkamökkien välisellä alueella.
Asutus on sijoittunut perinteisen nauhamaisesti Sonkajärven sekä Sonkajoen rannoille sekä
niitä myötäilevien kantatien ja paikallisteiden sekä yksityisteiden varsille. Asutuksen sijoittumiseen ovat vaikuttaneet Sonkajärvi vesistöreitteineen, kiinteistöjen omistussuhteet, olemassa oleva tiestö ja muu infrastruktuuri sekä peltojen sijainti. Kyläkuvaa hallitsevat maisemallisesti luonnonkaunis Sonkajärvi ja sitä reunustavat vaaramuodostumat.
Sonkajärveen työntyvä Sonkaniemi muodostaa kauniin ympäristön perinteisine pihapiirineen
ja aukeine peltoineen. Niemessä on yksi vanha pihapiiri, joka on rakennettu 1800-luvun loppupuoliskolla.
Sonka on elävä kylä, jonka rakennuskanta varsin kirjavaa. Kylän vanhimmat rakennukset
ovat 1800-luvun lopulta. Vanhimmat pihapiirit ovat sijoittuneet Sonkaniemeen, Lehtoniemeen
sekä Sonkalammen rannalle. Perinteiset, ennen 1960-lukua rakennetut pihapiirit ovat neliön
tai suorakaiteen muotoisia, kolmelta tai neljältä sivulta rajattuja, nurkistaan avoimia kokonaisuuksia. Peräpohjalainen tai jälleenrakennuskauden 1½-kerroksinen asuinrakennus sijaitsee
joko pääty tai julkisivu vesistöön päin. Navettarakennus on päärakennusta vastapäätä tai sen
kanssa kulmittain. Pihapiiriä täydentävät varastorakennukset. Hieman erillään pihapiiristä
sijaitsevat aitat, saunat ja ladot.
Alueen vanhoille päärakennuksille on ominaista korkea, puolitoistakerroksinen kuisti ja kuusiruutuiset ikkunat. Alkuperäisessä asussaan olevia hirsisiä peräpohjalaispihapiirejä ei kuitenkaan ole kuin pari (Sonkajärvi ja Mäkimikko) jäljellä. Songan kylän asuinrakennusten ulkoverhouksena on joko pontti- tai peiterimalaudoitus ja pääväreinä ovat punainen, valkoinen
ja erilaiset vaaleat sävyt. Ulkorakennukset ovat punaisia, hirsipintaisia tai peiterimoitettuja,
lukuun ottamatta 1960- 1980-luvuilta peräisin olevia tuotantorakennuksia. Hirsiset heinäladot
ja aitat ovat maalaamattomia. Rakennukset ovat harjakattoisia ja yleisimmät katemateriaalit
ovat punainen tai musta/tummanharmaa huopa ja sinkitty tai värillinen pelti.
Uudempia 1960- 1980-luvuilla rakennettuja omakotitaloja on kylän keskellä Pellontien varrella ja mökkejä Sonkajärven rannoilla. Rakennusten mittasuhteet ja määrä sekä pihan jäsentely poikkeavat perinteisestä pihapiiristä. Näissä näkyvät kullekin ajalle ominaiset rakentamistyylit ja –materiaalit sekä tyyppitalojen mallit.
Tiestön pituus on n. 16 kilometriä, josta kantatietä 83 on n 4.8 km ja Leppiniemen paikallistietä 4.4 km. Loput tiet ovat yksityisteitä, joiden kunnossapidosta vastaa pääosin kunta. Kevyen liikenteen väyliä ei erikseen ole rakennettu Pellontien varteen.
Tiestön varressa kulkee voimansiirtolinjoja. Alueella on myös vesijohtoverkosto sekä viemäri
pienellä koulun ja Sonkamökkien välisellä alueella. Virkistystä varten on Songan entisen koulun urheilukenttä sekä Oitoperän virkistysalue kunnan maalla. Oitoperään on rakennettu kesäteatteri ja katsomo, laavu, tulisija, tervanpolttopaikka ja veneenlaskupaikka. Kaavaalueelta kulkee ulkoilureitti perinteiselle Möötikkärakan näköalapaikalle. Kylän pohjoispuolelta kulkee moottorikelkkareitti Rovaniemeltä Pelloon.
Nykyinen maankäyttö näkyy perusselvitysten yhteydessä tehdystä liitekartasta.
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1.6

Luonnonympäristö

1.6.1

Kallioperä

Yleiskaava-alue kuuluu svekokarelidiseen poimuttumisalueeseen ja sen kallioperä kallioperä
on graniittia( Suomen kartasto. Geologia Simonen, A. 1990).
Songan kaava-alueella avokallioiden osuus on vähäinen, koska kallioperä on paksujen maakerrosten peittämä. Kalliopaljastumia on kyllä Sonkajärveä ympäröivien vaarojen rinteillä
esim. Sonkakivalon rinteillä.
1.6.2

Maaperä ja rakennettavuus

Songan kylän maaperä on maaperäkartan mukaan yleensä ottaen tiivistä pohjamoreenia,
mutta Sonkajärven luoteiskulmassa olevan Jouttiperän rannat ja Sonkalammen ranta-alueet
ovat osittain pehmeämpää eloperäistä maa-ainesta. Moreenin päällä on hienojakoisempia
maalajeja, kuten hiekka, hieta, turve multa ja savi. Maastokäyntien yhteydessä havaitut ja
inventoidut hiekkarannat ja kalliopaljastumat on esitetty maisemaselvityskartalla (Liite).
Maaperästä ei ole saatavilla GTK maaperäkarttaa. Pääosiltaan Songan yleiskaava-alue soveltuu hyvin tai kohtalaisen hyvin rakentamiseen. Huonoimmin rakentamiseen soveltuvia
alueita on em. Jouttiperän ja Sonkalammen rannoilla.
1.6.3

Vedet

Alue kuuluu Ounasjoen kautta Kemijoen vesistöön. Tähän kaava-aluetta koskevaan vesireittiin kuuluu kolme suurempaa järveä Sonkajärvi, Lehtojärvi ja Sinettäjärvi sekä näitä yhdistävät joet. Sinettäjärvestä lähtee Sinettäjoki, jota pitkin vedet laskevat Ounasjokeen ja edelleen
Kemijokeen, joka laskee Perämereen. Pohjoisesta Sonkajärveen laskee Jouttijoki yhdistäen
Mäntyjärven ja Jouttijärven vesistöön sekä Nuorajoki, joka puolestaan laskee Nuorajärvestä.
Etelästä Sonkajärveen laske pieni Oitojoki, joka kerää vetensä Oitoselän laajoilta ojitusalueilta ja näin ollen joen vesi on aika humuspitoista.
Ylipuolisen valuma-alueen pinta-ala on yli 200 km². Vedenpinnan korkeus on n. 102 m.p.y.
normaali veden aikana. Järvi on kohtalaisen matala, Sonkasaaren pohjoispuolella maksimisyvyys on n. 11 metriä ja keskisyvyys on n. 3,5 metriä. Sonkajärveä voidaan pitää läpivirtausjärvenä, jonka vesi vaihtuu kohtalaisen nopeasti. Keskimääräinen viipymä on noin 20
vrk.
Alueelle sijoittuu osittain kaksi III-luokan pohjavesialuetta, toinen Sonkajärven ja Sonkajoen
pohjoisreunalla ja toinen Sonkakivalon eteläpuolella kaavakartan mukaisesti.
III-luokan pohjavesialueen määritelmä kuuluu:

Selitys:

Alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttamisuhan selvittämiseksi.
Kartoitukseen on sisällytetty kaikki alueet, joilla voi olla hyödyntämiskelpoista
pohjavettä. Hyödyntämiskelpoiseksi luokitellaan sellaiset pohjavedet, jotka ovat
puhdistamiskelpoisia. Alue, jolta saatava vesi ei ole puhdistamiskelpoista tai, joka on vedenottoon muuten soveltumaton, voidaan jättää luokittelematta.
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1.6.4

Ilmasto

Songan 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- ja 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.
Vaarojen keskellä oleva Sonkajärvi on suojassa suurilmastollisesti kovilta tuulilta. Etelätuulet
pääsevät voimallisemmin puhaltamaan, koska Kunttarovan ja Vittavaaran sekä Sonkakivalon
välinen uoma on lähes pohjois-etelä suuntainen. Erityisesti Sonkaniemi on tuulille altis, jonka
vuoksi suojaava rantapuusto on tärkeä.
Pienilmastollisesti Sonkajärven ja Sonkalammen ranta-alueet ovat miellyttäviä asuinpaikkoja.
Sonkaniemi soveltuu erityisesti viljelyyn.
1.6.5

Kasvillisuus

Kuivahkot sekä kuivat puolukan ja variksenmarjan luonnehtimat männikkökankaat ovat kaava-alueella yleisin metsätyyppi. Karumpia jäkäläkankaita esiintyy laajimmin järven pohjoispuolella moreenikankailla sekä pienialaisimpina laikkuina kuivien kankaiden yhteydessä.
Tuoreita mustikkatyypin kuusikoita esiintyy monin paikoin rinteiden alaosissa ja kosteikon
reunamailla. Rehevämpää, lehtomaista kasvillisuutta tavataan vain kulttuurivaikutteisilla alueilla, metsittyvillä pelloilla ja peltoihin rajautuvilla reunavaikutteisilla kuvioilla. Ikärakenteeltaan metsät ovat valtaosin nuoria ja varttuvia metsiä.
Soistuvat kankaat ja puustoiset luhdat ovat Sonkajärven alavilla rannoilla ja tulvivilla puro- ja
jokivarsilla tyypillisiä kasvillisuustyyppejä. Luhdat ovat virtaavien pintavesivaikutteisten puustoisten soiden tyyppejä. Laajimmat pensaikkoluhdat sijaitsevat alueella olevien jokien rannoilla.
Virtaavien pintavesien vaikutus näkyy kasvillisuudessa puuston kitukasvuisuutena ja aluskasvillisuudessa luhtalajien esiintymisenä (kastikat, raate ja kurjenjalka). Soistuvia kankaita
ja karuja mustikka-, kangas- ja pallosarakorpia sekä korpi- ja kangasrämeitä esiintyy niin
ikään alavilla kankailla ja tulvametsien laitamilla.
Avosuot ovat kaava-alueella harvinaisia. Jouttiperän länsirannalla on puuton laajahko suoalue.
Alueella on puolikulttuuribiotoopeihin lukeutuvia kohteita esim. luonnontilaistuvien, käytöstä
poistuneiden viljelysten jäljiltä. Viljeltyjen heinäkasvien lisäksi niillä kasvaa luonnonniittyjen
lajeja kuten nurmilauhaa ja kastikoita. Kosteimmilla paikoilla entiset, hiljalleen soiksi palautuvat pellot ovat paksujen karhun- ja rahkasammalmättäiden peittämiä.
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita ovat perinteisen laidun- ja niittykulttuurin vuosikymmenien muovaamat perinnebiotyypit. Kaava-alueella näitä ovat pienialaiset käytöstä poistuneet niittylaikut Sonkalammen ja järven liitosalueella.
Kulutukselle arimmat alueet ovat karut rinteet, jossa maaperä on hiekkaa tai soraa. Kasvillisuuden pohjakerroksen hauras jäkäläkerros varpuineen rikkoontuu tallauksen vaikutuksesta
ja hiekka ja sora valuvat rinnettä alas. Entiset soranottoalueet ovat juuri tällaisia alueita.
Myös kuivat ja kuivahkot jyrkät rinteet ovat herkkiä tallaukselle, esim. Sonkakivalon rinteet.
Karut tasaisemmatkin maat kärsivät jatkuvasta kesäaikaisesta tallauksesta, kuten Pellontien
pohjoispuoliset ja Sonkajärven etelänpuoliset kangasmaat. Hyvin kulutusta kestävillä kivennäismailla viljelystä poistuneet pellot ja niityt, jotka ovat olleet pitemmän ajan kulttuurin vaikutuksen piirissä. Kasvilajisto on ehtinyt muuttua kulutusta kestäviksi lajeiksi. Luonnonympäristö on esitetty liitekartalla (LIITE 1).
Kaava-alueella ja sen läheisyydessä esiintyy kaksi uhanalaisiksi luokiteltuja kasvilajia. Esiintymät sijoittuvat kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Tarkemmat tiedot löytyvät
Lapin ympäristökeskuksen uhanalaisarkistosta.
Sonkajärven luonnonhoitometsä käsittää Sonkajärven itäpuolella olevan vaaranrinteen ja
erillisen, pienen järvenrantakaistaleen, joka nyttemmin on myyty. Maapinta-alaa näillä alueilla
on yhteensä n. 22 ha. Luonnonhoitometsä on perustettu 1972 lähinnä maiseman suojelua
varten. Se on kokonaisuudessaan kaavassa puisto-osaa. Osalla aluetta on tehty kasvatushakkuita, sen jälkeen on tehty joitakin myrskytuhojen korjaamisia. Uusia toimenpiteitä ei ole
suunniteltu.
Järven itäpuolinen rinne on kallioinen ja jyrkkä. Metsät ovat pääosin männiköitä. Järven rannassa luonnonhoitometsän sisällä on neljä loma-asuntotonttia ja sinne tulee myös tie.
(Rovaniemen maalaiskunnan ympäristötoimen julkaisu, Roi mlk:n luontokohteet)
Kaava-alueella ja sen läheisyydessä ei ole Natura luontokohteita.
1.6.6

Eläimistö

Alueella toimii Songan kalastuskunta, joka vastaa Sonkajärven kalastusasioista. Sonkajärven
kalalajisto on monipuolinen käsittäen tavanomaisten järvilajien lisäksi mm. muikun, siian,
taimenen ja kuhan. Nuotalla on pyydetty myös niin sanottua roskakalaa.
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.
Riistan kannalta tärkeitä luontotyyppejä ovat kosteikot, jotka tarjoavat suojaa ja ravintoa kanalinnuille sekä hirville ja poroille. Muun muassa puron varsien metsiköissä elää pyitä.
Sonkajärvellä pesivät pohjoiset sorsalinnut, kahlaajat ja lokit. Lähimetsissä pesivät alueelle
tyypilliset metsäkana-, varis-, peto- ja pikkulinnut.
Nisäkkäistä tavanomaisimmat ovat hirvet, jänikset, oravat, pienpedot (kettu, näätä, minkki)
sekä pikkujyrsijät. Myös karhuja on tavattu lähistöllä olevilla laajoilla metsäalueilla.
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1.7

Maisema ja kyläkuva

Songan alue kuuluu Peräpohjola- Lappi maisemamaakuntaan, jossa erikokoiset vaarat vaihtelevat niiden välisten ranta-, joki-, ja purolaaksojen, sekä erilaisten kosteikkojen ja soiden
kanssa.
Sonkajärveä ympäröivät havumetsäiset vaaramuodostelmat näkyvät maisemakuvassa Pellontieltä peittäen lähes koko kylän näkyvistä. Vaarat ovat luode kaakko –suuntaisia, kuten
niiden väliin jäävät järvetkin.
Ympäröivistä vaaroista voimakkaimmin maisemakuvassa on 225.8 m.p.y_ työntyvä Sonkakivalo Sonkaärven itäpuolella. Songan pohjoispuolella on Käärmerakka, Hongikkomaa, Paijukka ja Takamaa nimiset vaarat. Länsipuolella on Pölkkyvaaran alue ja eteläpuolella TuoreKunttarova ja Vittavaara
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Sonkajärven kylää luonnehtii vaarojen lisäksi rehevä järvilaakso asutuksineen, peltoineen ja
niittyineen. Maisemakuvassa hyvin näkyvä elementti Sonkajärvi on useita lahtia ja niemenkärkiä käsittävä monipuolinen järvi. Veden pinnan vaaleus toimii vastakohtana havumetsän
tummalle vihreydelle. Lisäväriä antavat lehtipuut vuodenaikojen vaihtelun mukaan paljaana,
vihreänä tai ruskan väreissä.
Kylärakenne on epäyhtenäinen eikä yhtä selkeää keskittymää ole, kuten ovat myös läheisten
Palojärven, Lehtojärven ja Sinettäjärvenkin alueet. Asutuksen sijoittumiseen ovat vaikuttaneet mm. kiinteistöolot, järvi, joki, pellot ja infrastruktuuri. Vanhempi asutus on sijoittunut tiiviisti rannan tuntumaan lähes järven ympäri kiertävän kylätien varteen tai siitä lähtevien pistojen varsille maaston korkeimmille kohdille. Pellot ja niityt ovat enimmäkseen tiiviisti vanhan
asutuksen ympärillä järvilaaksossa. Osittain viljelemättömille pelloille ja tien varteen on rakennettu uudempaa vakituista ja loma-asutusta.
Vielä viljelykäytössä olevat pellot ja vanhojen talojen pihapiirit muodostavat avoimia ja erityisen kauniita tiloja maisemakuvassa. Erityisesti Sonkakivalon jyrkkäpiirteinen alarinne Sonkajoen lähtökohdan vaiheilla erottuu taajamakuvassa.
Kylää ympäröiviltä teiltä on erityyppisiä näkymiä järvelle. Leppiniemen tieltä on useita pilkahduksia järvelle rannan tuntumassa ja välillä korkealta vaaran rinteeltäkin. Samoin Lehtoniemen tieltä hakkuuaukioiden ansiosta on hyvät näkymät yli Sonkajärven.
Möötikkärakan näköalapaikalta on hulppeat näkymät puuston yli lähes koko Sonkajärvelle ja
Oitolanperän virkistysalueelta taas on näkymät koko järvelle rannan tasolta. Maisemaa ja
luonnonympäristöä on esitetty valokuvissa ja karttaliitteessä.
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1.8

Erityispiirteet ja suojelukohteet

Lappia ja koko Suomen nykyistä aluetta noin 10 000 vuotta sitten kattanut jäämassa luo käytännössä ajallisen takarajan ihmisen esihistorialle maassamme. Jäätikkö- ja lämpökausien
vuorottelun seurauksena Lapinkin moreenikerrostumiin hautautui kasvi- ja eläinkunnan
jäännöksiä. Ihmisen oleskelusta ei kuitenkaan ole löydetty merkkejä viime jääkautta edeltävältä ajalta, vaikka sekin on varteenotettava mahdollisuus.
Mannerjään vetäytyminen alkoi noin 15 000 vuotta sitten, ja sen reuna siirtyi Pohjanlahden
alueelle noin 8000 eKr. Lopullisesti suuret jäämassat kaikkosivat tunturisoliin noin 7000 eKr.
Sulavaa jäätikköä seurasi tundramainen kasvillisuus ja tähän ympäristöön sopeutuneet eläimet. Mesoliittisen kivikauden metsästäjä-kalastajat seurasivat saaliseläimiään silloisille Anculysjärven muinaisrannoille. Tuon suuren järven poukamat ulottuivat noin 9000 vuotta sitten
nykyisen Pelkosenniemen kunnan alueelle asti.
Tanskan salmien avautuminen noin 6000 eKr. laski vedenpinnan, vapautti uusia alueita asutukseen ja muutti järven Litorinamereksi. Sen korkein rantavaihe erottuu valleina Pohjanlahden alueella noin 90 – 100 m meren pinnan yläpuolella (mpy) olevilla vaaranrinteillä. Meren
ranta ulottui Rovaniemen jokivarsissa ohi Oikaraisen kylän ja Tapionkylän. Jäämassan yli
500 m alaspäin puristaman maankuoren nousu oli aluksi nopeaa, mutta kohoaminen hidastui
Rovaniemen korkeudella kivikauden lopulla ja alle metrin vauhtiin sataa vuotta kohti. Maannousun vuoksi noin 3000 eKr. ajoittuvat muinaisasuinpaikat ovat nykyisin noin 60 m mpy.
samankaltaisia, mutta voimakkuudeltaan vähäisempiä muutoksia tapahtui myös Lapin pohjoisten kuntien järvialtaissa. Lisäksi jokivarsien luontoa koskevista muutoksista on huomattava jokiuoman etenkin moreenimailla tapahtunut vaihtelu.
Ilmaston muuttuminen kuivasta yhä kosteampaan ja lämpimämpään suuntaan aiheutti suuria
muutoksia kasvillisuudessa ja eläimistössä. Alkuvaiheen pajut, katajat ja koivut väistyivät
tihenevän mäntymetsän ja lopulta lehtipuuston vallatessa alaa. Ns. Atlanttisen lämpökauden
(n.5500-2500 eKr.) aikana ilmaston on arvioitu olleen pari astetta nykyistä keskiarvoa ylempänä. Kuusen leviäminen idästä alkoi saavuttaa Suomen nykyisen rajan noin 2000 eKr., ja
ilmaston viilentyessä kuusiraja siirtyi yhä pohjoisemmaksi. Kylmintä aikaa on arveltu vietetyn
ajanlaskuvaihdetta edeltävinä vuosisatoina.
Esihistoriallinen aika Suomessa kattaa noin 90 % koko ihmisyhteisön kehityskaaresta. Maaperämme on säilönyt tuosta 8000 vuoden ajanjaksosta rajallisen ja valikoituneen näytteen,
jonka ”lukeminen” ja tulkitseminen edellyttää pitkäjänteistä ja työlästä aineiston kokoamista.
Jokainen löytö voi tuoda merkittävän lisän Suomen asutushistorian alkutaipaleiden ymmärtämiseen. Inhimillinen uteliaisuus on kulttuurissakin keskeinen liikkeelle paneva voima, ja
menneisyydellä katsotaan olevan niin opettava kuin itsetuntoa kehittävä ulottuvuutensa.
Kunnioitus kadonneiden sukupolvien työtä ja muistomerkkejä kohtaan on kaikille sivistysvaltioille tunnusomaista.
Muinaismuistolain (17.6.1963/295) mukaan kaikki kajoaminen kiinteään muinoisjäännökseen
ilman lain perusteella annettua lupaa on kiellettyä (1§). Tällaisina toimenpiteinä mainitaan
laissa kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu kajoaminen. Kielto koskee myös maanomistajia, joille pyritään ilmoittamaan heidän mailtaan todetut muinaisjäännökset. Käytännössä kaikkia maanomistajia ei kohtuullisena pidettävässä
ajassa tavoiteta. On kuitenkin huomattava, että muinaismuistolaki rauhoittaa luettelemansa
kiinteät muinaisjäännökset (2§) ilman erityistoimenpiteitä.
(Lapin seutukaavaliiton julkaisu n:o 122, A/1992, s. 3-4.)
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Lapin seutukaavaliiton vuonna 1992 tekemän selvityksen mukaan Songan alueelta on löydetty kaksi kohdetta:
· Karisalmi (516) oli kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee Sonkajärven Luusuassa Karisalmen pohjoistörmällä.
· Tornionniemi (518) oli kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee Sonkajärven
pohjoisrannalla olevan soraharjanteen eteläisimmän niemen mökkirannassa.
Edellä mainitut muinaisjäännökset kuuluvat II-luokkaan, joka tarkoittaa, että rauhoitusalueen
lähempi määrittely edellyttää lisätutkimuksia. Muinaisjäännösten sijainti näkyy tarkemmin
yleiskaavakartalta.
Sogan alueella ei ole löydetty muita merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita.
Lapin rakennusperintö kirjassa on mainittu kaksi kohetta Songan alueelta. Kahdesta pihapiiristä koostuva rakennusryhmä Sonkaniemessä sekä Mäkimikon vanha pihapiiri, josta on jäljellä asuinrakennus ja vanha poskellinen aitta.
1.9

Historia

Sinettäjoen latvoilla olevaa Songan kylää on kutsuttu ”kuninkaitten kyläksi” sen vuoksi, että
1800-luvulla Sonkajärven neljä veljestä Mikko, Niilo, Fredrik ja Jussi muodostivat pääasiallisesti omasta aloitteestaan Songan kylään oman hallinnon ja järjestyksen kaikkea sitä ”riethautta vasthan”, joka oli leviämässä ennestään niin rauhalliseen kylään.
Kylän päämieheksi, kuninkaaksi huudettiin Mikko, joka oli vankka ja ”friski” mies, kova työntekijä, rehellinen ja toimeen paneva, että hän veisasi korkealla äänellä.
Niilosta, joka osasi ”kiriotustaki” tehtiin sihteeri. Hän oli luonteeltaan hienostuneempi, ahkera
ja säästäväinen. Hänen tehtävänään oli pitää mm. ”pesäkiriotukset” niin kuin hänen pitämänsä pesäkirja v. 1880 ”tittelimies”, nikkari, poropaimen Johan Juhanpoika Kuuriströmin jälkeen
osoittaa.
Arvoasteen mukaan seuraava on Fredrik (Hetto), jonka arvo oli ”Pleisse”. Hän oli sopeutuvainen huvipuolen edustaja, pelimanni, soittaja, joka oli hankkinut markkinoilta italialaisen
veivipelin.
Jussia, veljeksistä nuorinta kutsuttiin ”Roomanniksi”, hänen tehtävänä oli toimia eräänlaisena
yleismiehenä.
Asuminen
Asutus Rovaniemen pitäjässä keskittyi isojen jokien, Kemijoen ja Ounasjoen varteen. Sivuvesistöt olivat vain isojen jokien varsilla asuvien kalavesiä. Koska teitä ei ollut, vesitse liikkuminen oli kesäisin helpoin tapa liikkua, ja isot joet taas olivat luotettavampia kulkuväyliä. Isojen jokien lohikanta vaikutti myös asutuksen keskittymiseen; sivuvesistössä pyydettiin lähinnä haukia.
Vähitellen asutus levisi kuitenkin myös sivuvesistöjen varsille. Asutushistoriasta on olemassa
vain harvoja luotettavia lähteitä. Henkikirjoissa on lueteltu kunkin kylän talot, jotka maksoivat
veroa. Näistä taloista on mainittu kaikkien asukkaiden nimet, sekä omistajaperheet että muiden asukkaiden. Voi olla mahdollista, että muutakin asutusta on ollut olemassa: sellaisia vaatimattomia asuntoja, jotka eivät ole olleet verokelpoisia. On kuitenkin huomattava, että asu-
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minen keskittyi muutamaan isoon taloon, joiden turvissa elikin huomattavan paljon ihmisiä,
suurperheitä ja palkollisia. Asutuksen leviämisen selvittämistä haittaa myös se, että koko
Ounasjokivarsi on luettu samaksi kyläksi, Ounasjoen kyläksi.
Käytettävissä olevien lähteiden mukaan Lehtojärvelle perustettiin ensimmäinen talo, Sinetän
uudistalo vuonna 1787. Sonkajärven rannalle rakennettiin ensimmäinen talo vuonna 1801.
Se sai nimen Sonkajärvi ja suku nimettiin samalla nimellä.
1800-luvun alussa Sinettäjoen vesistön latvoilla oli vain muutama talo, jotka sijaitsivat yksinäisillä paikoilla Lehtojärven ,Sonkajärven ja Mäntyjärven rannoilla. Vuosina 1820-1840 taloluku ei Rovaniemen pitäjässä kasvanut ollenkaan, päinvastoin se jopa aleni. 1800-luvun puolivälin jälkeen alkoivat suursavotat. Savotta alueille alkoi tulla väkeä muualta pitäjän alueelta
ja muualta Suomesta aina Etelä-Suomea myöten. Näiden maattomien muuttajien avuksi valtiovalta perusti nk. kruununmetsätorppalaitoksen.
Ensimmäinen talo Sonkajärven seudulla oli siis Sonkajärven talo Songanniemellä. Talo toimi
sittemmin yöpymispaikkana Ylitornion ja Rovaniemen välisellä talvitiellä. 1800-luvun loppupuolella se toimi kruunun sotilasvirkatalona. 1800-luvun puolivälin tienoilla Sonkajärven talo
jakautui kahdeksi taloksi, joissa molemmissa oli Sonkajärvi niminen isäntä, Pekka ja Heikki.
Ilmeisesti heidän veljensä oli Mikael Sonkajärvi, sittemmin Sonka-Mikoksi kutsuttu, joka perusti tilan Sonkajärven itäiselle rannalle 1858. Tilan nimeksi tuli Ranta-Mikkola. Mikael Sonkajärvestä käytettiin em. nimitystä Songan kuningas; nimitys on säilynyt mm. paikannimessä
Kunikaanoja.

1.10

Ympäristön häiriötekijät

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

Kaava-alueella ei ole suuria hakkuuaukeita, mutta lähellä ovat esim. Lehtoniemen tien varressa, Sonkakivalon rinteillä ja Songan pohjoispuolisten vaarojen rinteillä olevat hakkuualueet.
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.
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Pellontien varren puusto suojaa osaltaan liikennemelulta.
Ilma, maaperä ja ympäristö ovat Songassa vielä puhtaita. Sonkajärvi, Sonkalampi ja alueen
joet ovat kohtalaisen puhtaita, mutta veden huonosta vaihtuvuudesta johtuen kuormitusta ei
kärsi huomattavasti lisätä.
1.11

Maankäytön rajoitukset

Yleiskaava-alueen maankäytön kannalta ovat rajoitteisia alueita kulutusherkät karut kangasmaat, jyrkähköt rinteet sekä soiset ja soistuvat maat. Pellontien liikennemelu rajoittaa rakentamista tien lähialueelle.
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.
Rovaniemen maakuntakaavassa Sonka on merkitty ”Muu kylä” (AT 338) kaavamerkinnällä
ja kyläaluetta koskeva merkintä maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), jota saa käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin
tarkoituksiin, kuten haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asutukseen. Yleiskaava toteuttaa tältä osin maakuntakaavaa. Lapin liitolla ei ollut huomauttamista yleiskaavasta.
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.
Sonka on n. 200:n asukkaan suuruinen maaseutukylä, jonka asukasluku on ollut hieman vähenevä. Songan palvelut ovat myös vähentyneet koulun ja kaupan lopettaessa toimintan –
sa. Songan asukkaat hakevat palvelunsa Sinetästä, Rovaniemen kaupungista ja Saarenkylästä, mikä aiheuttaa liikennemäärien kasvua ja kustannuksia asukkaille.
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Kaavalla eheytetään ja tiivistetään yhdyskuntarakennetta sijoittamalla uutta rakentamista
olemassa olevan rakennuskannan, kunnallistekniikan ja tiestön yhteyteen. Näin toimien hyödynnetään kylän olemassa olevia rakenteita, elinkeinotoimintaa ja virkistystoimintoja.
Songalla on erityisen hyvät edellytykset luonnon virkistyskäyttöön sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun ja luonnon moninaiskäyttöön. Maisemallisesti ja ekologisesti arvokkaat alueet on
varattu pääosin virkistykseen ja maa- ja metsätalouteen.
Songan yleiskaava tukeutuu nykyiseen liikenneverkkoon ja joukkoliikennepalveluihin. Ainoastaan kevyen liikenteen väylän tarve Pellontien viereen on olemassa ja sitä varten varataan
kaavan alue.
Energiahuollon osalta todetaan, että Songassa edistetään uusiutuvia energialähteitä kuten
puuta ja vesivoimalla tuotettua sähköenergiaa.
Yleiskaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on kaksi kolmannen luokan pohjavesialuetta (Sonkaniemen alueella ja Sonkakivalon alueella). Kolmannen luokan pohjavesialueen määritelmä kuuluu: muu pohjavesialue, alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi
vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. Näitä ei ole tarpeen merkitä kaavaan.
Muiltakaan osin Songan yleiskaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden kanssa.
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Maakuntakaava
Maakuntakaavassa (LIITE 2) Songan 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-asutusluonteiseen pysyvään ja lomaasutukseen sekä jokamiehenoikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn.
Pieneltä osin kaava-alue on MT-aluetta eli maa- ja metsätalousaluetta. MT-merkinnällä osoitetaan maakuntakaavassa ensisijaisesti puuntuotantoon tarkoitetut alueet.
Maakuntakaavassa on osoitettu myös Sinettä- Pello kantatieyhteys sekä moottorikelkkareitti,
joka kulkee n. 4 kilometriä Sonkajärven eteläpuolelta.
Rovaniemen maakuntakaavan tavoitteena on mm., että asutusta, loma-asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnataan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa. Alueiden käytöllä tulee tukea alueen tasapainoista kehittämistä hyödyntäen mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita. Kylissä kuntien tulisi säilyttää asutus lähinnä elinkeinopoliittisin toimenpitein, mutta myös rakennustoimintaa suunnitelmallisesti ohjaamalla.
Maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun ottamatta hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä yksityiskohtaisemmassa kaavassa
ole rakentamiseen sopivaksi osoitettu.
Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen tulisi olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.
Rakennuksia ei tulisi sijoittaa maisemallisesti aroille paikoille, kuten kapeisiin niemenkärkiin
ja kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden huipulle.
Maisemalliset tekijät on otettava huomioon kaikissa metsänkäsittelytoimenpiteissä erityisesti
asutuksen läheisyydessä, ulkoilualueilla, teiden varsilla, vaarojen rinteillä ja vesistöjen rannoilla.
Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut
kulttuuriympäristöt.
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Maanomistajakysely
Songan alueen asukkaiden ja maanomistajien tavoitteita selvitettiin kyselyllä. Vastauksia
saatiin yhteensä 28 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.
· Uimaranta- ja venevalkama-alueita sekä matonpesupaikka tulisi olla.
· Kevyen liikenteen väylää toivottiin kantatien varteen koululta Sinettään päin
aina kaava-alueen rajalle saakka.
· Toivottiin kylän kohdalle lisää katuvaloja.
· 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.
· Möötikkärakan alueen kehitämistä toivottiin.
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3

OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT

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

Songan kylä on rakentunut pääosin vesistöjen rantaan ja uuden lainsäädännön mukaan
rantarakentamiseen vaaditaan joko oikeusvaikutteinen kaava tai poikkeuslupa.
Sonka on sijaintinsa ja luontonsa vuoksi kiinnostava asuin-, loma- ja virkistyspaikka ja
sinne on jonkin verran viime vuosina rakennettukin uusia asuntoja ja loma-asuntoja.
Sonka on elinvoimainen kylä, jossa yhdessä tekeminen ja harrastustoiminta ovat vielä
voimissaan, mistä esimerkkinä 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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3.1

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 Songan kylällä ja ne on kaavassa merkitty urheilu-, puhdistamo-, omakotitontti- ja virkistysalueiksi.
3.2

Kokonaismitoitus

Songan osayleiskaavan pinta-ala on n. 756 ha. Asukkaita Songassa on n.204 ja asukasluku
on pysytellyt viime vuosina lähes samana. Asuntoja on tällä hetkellä 58 kpl ja loma-asuntoja
78 kpl. Asukasmäärä asuntoa kohti on n. 3 henkeä.
Palveluja kylällä ovat mm. puutarha ja matkailualan yritykset. Päiväkoti- ja koulupalvelut ovat
Sinetässä ja Rovaniemen kaupungissa (lukio, ammattikoulu ja ammattikorkeakoulu).
Yleiskaavan rakennusoikeuden mitoitusperusteena on käytetty soveltuvin osin rantaviivan
pituutta. Mitoituksen perusteena on käytetty ns. muunnettua rantaviivaa n. 14 km, joka on
saatu oheisen laskentamallin mukaan. Esimerkiksi kapeat lahdet ja niemet ovat saaneet tässä laskentamallissa kertoimet, joilla muunnettu rantaviiva on laskettu. Rantaviivat on laskettu
1:5000 rekisterikartalta n 10 metrin tarkkuudella.

Alle 50 m leveisiin niemiin,
kannaksiin tai saariin ei voi
rakentaa, joten niiden rantaa
ei lasketa lainkaan.
Kerroin on 0.
(Mökin etäisyys molemmista
rannoista on oltava yleensä
20 m, mökin koko 10 m, yhteensä 50 m)
50-100 m leveisiin niemiin,
kannaksiin ja saariin voidaan
rakentaa vain toiselle rannalle, joten vain toinen ranta
lasketaan mukaan.
Kerroin on 0.5

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

Alle 100 m leveissä lahdissa
ja salmissa ei vastarannan
häiriötä voida poistaa pelkästään limittämällä, vaan väljyyttä tarvitaan enemmän.
Käytetään kerrointa 0.25

100-200 m leveissä lahdissa
ja salmissa on vastarannan
häiriö vielä selvästi olemassa, mutta voidaan katsoa,
että käyttämällä korkeintaan
puolet rannasta, on vastarannan edut turvattu.
Kerroin on 0.5
Käytännössä ja myös oikeustapauksissa on voitu havaita,
että vielä 200-300 metrin
päässä oleva loma-asunto on
otettava rajoittavana tekijänä
huomioon.
Käytetään kerrointa 0.75
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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 / muunnettua rantaviivakilometriä kohti. Rakennusoikeutta on pyritty jakamaan tasapuolisesti eri maanomistajille. Samalle maanomistajalle kuuluvia alueita on käsitelty yhtenä yksikkönä, jolloin rakennusoikeutta on voitu siirtää alueelta toiselle. Rakennuspaikkojen lukumäärä muunnettua rantaviivakilometriä kohden on Sonkajärven ympärillä 9.7 ja koko kaava-alueella 10.2 (ilman Lehtoniemen rantakaava-aluetta). Vastaavasti rakennuspaikkatiheys suhteutettuna todelliseen rantaviivaan on koko kaava-alueella 7.9 ja rantakaava-alue mukaan lukien 8,3. Tarkemmat mitoitusperusteet näkyvät liitteenä olevasta selvityksestä (LIITE 3)
Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty rakennuspaikkoja 235, joista uusia omakotitontteja on
58 kpl ja loma-asuntotontteja 36 kpl.
Tonttien koko asunto- ja loma-asuntoalueilla pitää olla 3000 m2 ja rakennusoikeus omakotitontilla 200 k-m2 ja loma-asuntotontilla 90 k-m2, jonka lisäksi saa rakentaa erillisen enintään
20 k-m2:n suuruisen rantasaunan.
Yleiskaavan arvioidaan riittävän vuoteen 2020 saakka. Yleensä kaavat eivät täysin toteudu,
kun on kysymys pääosin yksityisten omistamista tonteista. Mikäli kaikki uudet tontit rakennetaan, niin asukasluku kasvaisi 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. 100
henkeä vuoteen 2020 mennessä.
3.3

Rakennettu ympäristö

3.3.1

Kokonaisrakenne

Asuntoalueet sijoittuvat pääasiassa Sonkajärven pohjoispuolelle sekä Sonkajoen varrelle
joko ranta-alueelle tai sen tuntumassa olevien teiden varsille eli nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen joko täydennyksenä tai laajennuksena. Loma-asunnot sijoittuvat Sonkajärven ja
Sonkajoen rannoille kuten ne ovat tähänkin saakka sijoittuneet.
Kylän kokonaisrakenne ei olennaisesti laajene, vaan se tiivistyy nykyisen rakenteen sisälle.
Virkistysalueina ovat vesi- ja ranta-alueet ja niiden lähistössä olevat metsäalueet, kuten
Möötikkarakka. Liikenteen pääväylinä ovat kantatieluokkainen Pellontie ja alempiluokkaiset
yksityistiet.
3.4

Maankäyttö

3.4.1

Rakennusmaa

Pientalovaltaisella asuntoalueella (AP ja AM) on 58 vanhaa omakotitaloa ja uusia rakennuspaikkoja on 58 kpl. Rakennuspaikkojen pinta-ala pitää olla vähintään 3000 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on 200 k-m2. Rakennusoikeutta AP-alueilla on yhteensä n. 21.400 k-m2.
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Yksi vanhan tilakeskuksen alue on merkitty s-indeksillä, joka 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 Pellontien ja Leppiniementien 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-asuntoalueilla (RA) on 78 vanhaa ja 36 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 osaalueilla.
Lähipalvelujen aluetta (PL) on varattu yhdelle liikeyritykselle Pellontien varteen. Vanha kaupan alue on varattu julkisen palvelujen alueeksi (PY). Pellontien varteen entisen koulun alueelle, Sonkamökkien alueelle, Sonkalammen rannalle ja Jouttiperän rannalle on varattu matkailupalvelujen alueita (RM) ja Kuoksan puutarha-alue on varattu puutarha-alueeksi (MP).
Jäteveden puhdistamo sijaitsee Sonkalammen rannalla ja sille on varattu pienehkö yhdyskuntateknisen huollon alue (ET).
3.4.2

Tie- ja liikennealueet

Songan osayleiskaava tukeutuu pääosin nykyisen tieverkon eli Pellontien, Leppiniementien,
Mäkimikontien, Tornioniementien, Songanniementien ym. varaan.
Uutta yksityistieverkkoa ja liittymäteitä tarvitaan n. kaksi kilometriä.
Kevyenliikenteen väylälle on tehty aluevaraus Pellontien varteen koululta Sonkamökkien
kautta aina kaava-alueen rajalle saakka. Yksityistieverkosto toimii samalla kevyen liikenteen
väylänä ja ulkoilureittinäkin.
Moottorikelkka- ja ulkoilureittejä varten on kaavan varattu aluevarauksia.
3.4.3

Virkistysalueet

Oitoperään kunnan omistamalle maalle on osoitettu virkistysalue (VU), jossa on veneenlaskupaikka, laavu ja tulipaikka, uimaranta-alue, kesäteatteri, tervanpolttopaikka ym. ja Määtikkärakan näköalapaikka on merkitty virkistys/matkailukohteena kaavaan.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU) on myös koulun pihapiirissä oleva urheilukentän
alue. Karisalmen sillan vieressä on venevalkama alue (LV).
Muutoin ranta-alueet on merkitty MY-alueiksi, jotka toimivat samalla myös virkistysalueena.
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Myös Sonkajärvi, Sonkalampi ja -joki ovat tärkeitä virkistysalueita, jotka on kaavassa merkitty
vesialueeksi (W).

3.4.4

Muut alueet

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

Metsätaloustoimenpiteitä tehtäessä on ympäristöarvoihin sekä alueen virkistyskäyttöön kiinnitettävä erityistä huomiota.
3.5

Tekninen huolto

Vesihuollon nykyinen runkoverkko riittää palvelemaan myös uutta asutusta. Uudet tontti- ja
alueliittymät joudutaan rakentamaan.
Yleiskaavamääräyksen mukaan viemärin toiminta-alueella on liityttävä viemäriin ja jos jätevesiä ei johdeta yleiseen viemäriin, jätevedet on käsiteltävä valtioneuvoston asetuksen
(542/2003), talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen ulkopuolisilla alueilla, mukaisesti.
Maahan imeyttämiskenttä on rakennettava vähintään 30 metrin etäisyydelle rannasta. Pesuvedet on imeytettävä vähintään 20 metrin etäisyydelle rannasta. Viemäriverkon laajentaminen käsitellään kunnassa erillisenä asiana vuotuisten investointiohjelmien mukaisesti. Viemäriverkon toiminta-alue näkyy liitekartassa (LIITE 4).
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Nykyinen sähköhuoltoverkosto riittää palvelemaan myös uutta asutusta. Jakelujohtoja rakennetaan tarpeen mukaan. Uusia sähkölinjoja varten on kaavassa ohjeellinen aluevaraus.
Jätehuolto hoidetaan keskitetysti.
3.6

Luonnonympäristö

Songan maiseman arvokkaimmat osat ovat vesistöt, Sonkajärvi, Sonkalampi ja Sonkajoki
sekä niihin rajoittuvat niemet (Sonkaniemi, Kelloniemi, Sommonniemi ja Lehtoniemi), Sonkasaari, lahdenpoukamat, pellot, rakennukset pihapiireineen, joita ympäröivät vaaramuodostelmat.
Kaavassa luonnonympäristö on merkitty MT-, MY-, VU- ja W-alue merkinnöillä. Osa luonnonympäristöä on merkitty tonteiksi (AP, AM , RA ja RA-2).
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.
3.7

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 alue myös s-indeksillä. Merkintä tarkoittaa alueita, joilla ympäristö on
säilytettävä.
Kaavaan on myös merkitty alueita, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeitä (luo-alueet). Luo-alueille on annettu seuraava suunnittelu- ja rakentamismääräys:
·

Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säilyttämisedellytykset.
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3.8

Ympäristön häiriötekijät

Pellontien varteen liikennemelua varten 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 olevaan rakennettuun
ympäristöön ja maisemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

3.9

Sovellutukset ja suositukset

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

YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET

Uusi kaavaehdotus jatkaa Songan kylällä 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 Songan 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. Songan 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 Sonkaniemeen.
Yleiskaava vaikuttaa positiivisesti joki- ja purovarsien luo-alueiden ja Möötikkarakan näköalapaikan säilymiseen luonnontilaisina.
Metsänkäsittelyssä on kunnassa käytäntö, että 50 metriä lähempänä rantaa ei saa tehdä
ilman kunnan ympäristötoimen lupaa juuri minkäänlaisia toimenpiteitä. Kaavassakin on
huomioitu vapaan ranta-alueen ympäristön säilyminen luonnontilaisina. Metsänkäsittelyä ohjaa myös yksityismetsälaki ja metsälaki.
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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 Pellontien varrella. Melun vähentämiseksi on
varattu Pellontien varteen suoja-alue (MT-alue) ja uudet rakennuspaikat on sijoitettu riittävän
etäälle Pellontiestä. Kaavalla ei ole merkitsevää vaikutusta liikennemääriin.
Vesihuollon osalta on suunniteltu, että keskitettyä viemäriä tai pienpuhdistamoa käytetään
tiheimmin rakennetuilla osa-alueilla. Jätevesien puhdistamisella on luonnollisesti myönteinen
vaikutus alueen pohja- ja pintavesiin.
Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävät kohteet on huomioitu kaavassa. Muinaisjäännökset (kivikautiset asuinpaikat) on merkitty yleiskaavaan suojelukohteina.
Yleiskaavalla on vaikutusta myös Songan kylän kehittämiseen ja hyvinvointiin. Kaavan perusteella rakentamismahdollisuudet paranevat huomattavasti ja Songan seutu on sijaintinsa
ja luonnon ympäristönsä puolesta houkutteleva asuin-, tai loma-asuntopaikka. Kaavassa on
varauksia yritystoimintaa ja virkistystä varten.
Songan alue tukeutuu paljolti Sinetän kylän palveluihin (kunnalliset ja yksityiset palvelut),
joten Songan alueen kehittäminen vaikuttaa myös lähialueen kylien palvelujen säilymiseen ja
kehittämiseen.
5

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 omistamansa tontit haettaviksi sen jälkeen kun rakentamisen edellytykset ovat kunnossa.
Yleiskaavateiden rakentaminen on lain mukaan yksityisten asia. Kunta on kuitenkin avustanut yleiskaavateiden rakentamisessa ja pitänyt niitä kunnossa ja puhtaana.
Kunta rakentaa vesijohdon ja viemärin ja niiden rakentaminen käsitellään erillisenä asiana
kunnassa.
Sähköhuollon rakentamisesta vastaa Rovakaira Oy ja telepalvelujen rakentamisesta Sonera.
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6

SUUNNITTELUVAIHEET

Kunnanhallitus on päättänyt yleiskaavan laadinnasta 21.3.1995.
Yleiskaavakokous oli 1.12.1999.
Kyläkokous valitsi suunnittelutyöryhmän.
Kaavoitustyöryhmän oli kokous 28.6.2000
Kaavoitustyöryhmän kokous oli 14.8.2000.
Kaavoitustyöryhmän kokous oli 19.9.2000.
Viranomaisneuvottelu 8.11.2001.
Yleiskaavakokous oli 30.11.1999, kaavaehdotuksen esittely.
Osallisten kuuleminen pidettiin 12.9-4.10.2002.
2. viranomaisneuvottelu 11.3.2004.
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 13.10-11.11.2003.
Pyydettään Lapin tiepiirin, Lapin liiton, museoviraston, Rovakaira OY:n, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, koululautakunnan ja suojelulautakunnan lausunnot.
Kaavoitustoimi valmistelee lausunnot ja mahdolliset muistutukset kunnanhallituksen käsittelyyn.
Kunnanhallitus hyväksyy kaavan 29.3.2004 ja kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan 5.4.2004.

Rovaniemellä 10.10.2003

Viljo Keskitalo
Kaavoitusinsinööri

Petteri Lampi
Kaavasuunnittelija
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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
Lapin maakuntasuunnitelma, Lapin liitto
Museoviraston julkaisu Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti
merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt
Lapin ympäristökeskuksen uhanalaisarkisto
Teos: Maanselän laidalla, Hannu Tuisku
Suomen kartasto. Geologia Simonen, A. 1990
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