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1. Perus- ja tunnistetiedot 

Kaavan laatija: 
�       Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 

 Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282,  

Kaavan vireilletulo ja kaavoituksen vaihe: 

�       Ranta-asemakaavan vireilletulo  25.09.2015. 

�       Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 25.09.2015 alkaen MRL 63§:n mukaisesti 
osallisten nähtävänä Ylitornion kunnassa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Ylitornion 
kunnan internetsivuilla osoitteessa www.ylitornio.fi. 

�       Ranta-asemakaavaluonnos pidetään 2.5. – 20.5. 2016 MRA 30 §:n mukaisesti näh-
tävänä.Kaavaluonnoksesta pyydettiin myös viranomaisten lausunnot.  

 
 
 
 
 
Kaavoitettava alue sijaitsee Alaisen Alposjärven itärannalla Alposjoen molemmin puolin. Kaa-
voitettava alue sijoittuu aivan Ylitornion kunnan pohjoisrajaan, kaavoitettava alue rajoittuu Yli-
tornion kunnan ja Pellon kunnan väliseen kunnanrajaan.  
 
 

 
Kulkuyhteys kaavoitettavalle alueelle on Aavasaksa – Raanujärvi tiestä Pessalompolon 
länsipuolelta erkanevan Pakisjärven tien kautta.  
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Kaavoitettavana on alla olevassa kartassa vinoviivoituksella rajattu alue. 
Kaavoitettavan alueen maapinta-ala on n. 86 ha, rantaviivaa alueessa on n.3 km. Alue on ollut 
aikaisemmin valtionmaata, joka siirtyi kaavoitusta hakevan yksityisen omistukseen kesällä 
2015. 
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2.  TIIVISTELMÄ 
Ranta-asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetään 11 loma-asuntojen korttelia joihin yhteensä 22 
omarantaista loma-asunnon rakennuspaikka.  
   
3.  LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Luonnonympäristö 
 
Alueen luontoselvityksen laati lokakuussa 2015 luontokartoittaja (EAT) Pia Kangas Ahma ympäris-
tö Oy:stä. Seuraavana (sivut 5 -13) luontokartoitus, joka on tulostettu myös Ahma ympäristö Oy:n 
raporttina n:ro 20875     
 
Johdanto 

Seitap Oy on laatimassa ranta-asemakaavaa Alaisen Alposjärven Salmenniemen alueelle. Ranta-asemakaava on tullut 
vireille 25.9.2015. Kaavoitusta varten laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävissä Ylitornion kun-
nassa kaavakuulutuksesta lähtien. Seitap Oy on tilannut Ahma Ympäristö Oy:ltä alustavan arvion kaavoitusalueen luon-
toarvoista ja suunnitelman niiden selvittämisestä. Tämä arvio on valmistunut 13.10.2015. Luontoarvojen arvioinnin 
pohjalta Seitap Oy on tilannut luontoselvityksen Ahma Ympäristö Oy:ltä lokakuussa 2015.  
Maastokäynti tehtiin alueelle 23.10.2015. Tämä raportti on selvitys tuon maastokäynnin pohjalta. Raportissa arvioidaan 
Salmennimen kaavoitusalueen arvokkaat luontokohteet ja lajisto. 
 
Inventointimenetelmä 

Luontotyypit ja kasvilajisto on raportissa selvitetty yleistasolla ja painopiste on erityisesti suojelullisesti merkittävillä 
luontokohteilla ja lajeilla, joilla tarkoitetaan seuraavia kohteita: 

 Lainsäädäntö kieltää alueen hävittämisen tai muuttamisen. luonnonsuojelulain (1096/1996) 
29 § suojellut luontotyypit, luontodirektiivin liitteen IV lajit, sekä luonnonsuojeluasetuksella (160/1997) erityi-
sesti suojeltavat lajit. 

 Lainsäädäntö kieltää kohteen muuttamisen. Vesilain (587/2011) 2 luvun 11 § kohteet mukaan lu‐
kien pohjavesialueet. 

 Lainsäädäntö ohjaa maankäyttöä tai rakentamista. Metsälain (1093/1996) 10 § kohteet ja 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 46 ja 47 § mukaiset uhanalaiset lajit ja niiden esiintymispaikat. 

 Lisäksi huomiota kiinnitettiin uhanalaisten luontotyyppien mahdolliseen esiintymiseen 
alueella (Raunio ym. 2008) 

Maastoinventointi suoritettiin 23.10.2015. Maastoinventoinnissa alue kierrettiin läpi, mutta pääpaino oli arvokkaiden 
elinympäristöjen havainnoinnissa. Ajankohta oli myöhäinen maastotöitä ajatellen. Leuto syksy ja lumettomuus tekivät 
inventoinnin mahdolliseksi. Maastossa oli havaittavissa arvokkaita luontotyyppejä kasviston ja sammalien perusteella. 
Myöhäisen ajankohdan takia erityisesti putkilokasvien havainnointi jäi vaillinaiseksi. Erityisesti tämä ongelma esiintyi 
kaikkein ruohoisimmilla luontotyypeillä, esimerkiksi korpityypeillä. 

Selvitysalueen erityispiirteet 
Selvitysalue sijaitsee keskiboreaalisen vyöhykkeen Perä-Pohjanmaan eli Lapin kolmion metsäkasvivyöhykkeellä. Suo-
kasvillisuusvyöhykkeeltään alue kuuluu Perä-Pohjanmaan aapasuoalueeseen (4C).  Alueen kallioperä koostuu pääasias-
sa graniitista ja nebuliittisesta migamaatista. Alposjoen varsi kuuluu osittain gabro tai dioriittiseen kallioperäalueeseen. 
Maaperä on sekalajitteista maalajia. Ranta-asemakaavan alueella ei ole pohjavesialueita, eikä muinaisjäännöksiä. (Paik-
katietoikkuna, 2015).  Lähin muinaisjäännös sijaitsee Alposjoessa Miekojärven suulla, jossa sijaitsee vanhan myllyn 
rauniot. Arvio myllyn perustamisesta sijoittuu 1900-luvun alkuun (Muinaisjäännösrekisteri 2015). 
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Alainen Alposjärvi 
Ranta-asemakaava sijaitsee Alaisen Alposjärven rannalla. Järven pinta-ala on 8,501 km². Järvi on syvä, jopa 22,9 metriä 
ja sillä on rantaviivaa 27,3 kilometriä. Keskisyvyys: 7,16 m. Järven vedessä on lievä humusleima ja se on rehevyysta-
soltaan karu. Vesistöön on istutettu kuhaa, taimenta ja pohjasiikaa. (Järviwiki 2015).  
 
Tulokset 

Ranta-asemakaavan alue on pääasiassa kuivahkoa tai tuoretta kangasta. Puustoa on käsitelty äskettäin. Alueelle on tehty 
laajoja avohakkuita ja harvennuksia. Salmenniemen rantaosat, Myllysaajon ranta ja Alposjoen välittömässä läheisyy-
dessä metsä on pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää. Lahopuuta esiintyy hyvin niukasti. Alueen suot ovat melko pie-
nialaisia ja pääasiassa oligotrofista rämettä. Alposjoen varrella esiintyy laajempia korpialueita, joissa on iäkästä puustoa 
ja lahopuutakin enemmän kuin muualla inventointialueella. 

Salmenniemi 
Salmenniemi on pääasiassa kivennäismaata. Metsä on variksenmarja-puolukkatyypin kuivahkoa kangasta sekä tuoreen 
kankaan puolukka-mustikkatyyppiä. Puulajiltaan metsä on mänty-kuusi sekametsää ja koivua esiintyy seassa. Lajisto on 
tyypillistä varpukasvillisuutta. Jonkin verran soistuneisuutta esiintyy, erityisesti Salmenniemen itäpuolella. Suurin osa 
Salmenniemen keskiosasta on avohakattu ja alueelle on tehty tienpohja. Pääasiassa Salmenniemen reunaosat sekä suo-
osuudet ovat luonnontilaisia tai sen kaltaisia (Kuva 3-1). Salmenniemen eteläosassa on pieni mökki saunarakennuksi-
neen.  

 
Kuva 3‐1. Salmenniemen sekametsää 

Salmenniemen koilliskulmassa on hiekkaranta, jonka leveys on noin 3 metriä ja pituutta rannalla on noin 20 metriä 
(Kuva 3-2). Rannassa kasvaa järviruokoa. Hiekkaranta muuttuu isovarpurämeeksi ja soistuneeksi kuivahkoksi kankaak-
si. Hiekkaranta ei täytä Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaista vaatimusta suojelluista luontotyypeistä. Rannan pituus 
tulisi olla 50 metriä ja leveys 5 metriä. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa järvien hiekkarannat on Poh-
jois-Suomessa määritelty silmälläpidettäväksi luontotyypiksi. Muutoin Salmenniemen rantaosat ovat kivikkorantoja ja 
tavanomaista lajistoltaan. Hiekkaranta on merkattu liitteen 1 karttaan. 
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Kuva 3‐2 Salmenniemen koillisosan pieni hiekkaranta 

Salmenniemen eteläosassa on korpipainanne, joka voi olla metsälain 10 §:n mukainen metsäkortekorpi (Kuva 3-3). 
Puusto on kuusivaltaista, mutta seassa esiintyy mäntyä, harmaaleppää ja koivua sekä pensaskerroksessa pajua. Kenttä-
kerroksessa kasvaa metsäkortetta, suopursua, puolukkaa, riidenliekoa korpikastikkaa ja mustikkaa. Pohjakerroksessa 
esiintyy haprarahkasammalta ja korvenrahkasammalta. Korpimättäät yhdessä painanteiden kanssa muodostavat mosa-
iikkimaisen pinnan. Jonkin verran kuviolla on yksittäisiä kantoja, joten se ei ole täysin luonnontilainen. Metsäkortetta 
esiintyy siinä määrin runsaasti ja muutakin metsäkortekorven tyyppilajistoa esiintyy, jotta syksyisen maastokäynnin 
perusteella kohde arvioitiin metsälain 10 § kohteeksi. Korpipainanteen sijainti näkyy liitteen 1 kartassa. 

 
Kuva 3‐3 Mahdollinen metsäkortekorpi Salmenniemen eteläosassa. 

Muut Salmenniemen suo-osat ovat melko tyypillistä isovarpurämettä heikkokasvuisine mäntyineen. Pienialaisia korpi-
painanteita esiintyy kaakkoisosassa. Alposjärvessä kasvaa vitaa sekä tummalahnaruohoa. 

Myllysaajo ja Jokiniemi 
Myllysaajon metsät ovat tyypillistä kuivahkon ja tuoreen kankaan sekametsää. Alueella on tehty laajoja avohakkuita 
sekä harvennuksia. Aluetta halkoo uusi tienpohja ja alueen pohjoisreunassa on soranottoalue. Myllysaajon länsipuolei-
nen ranta on vasta harvennettua varttunutta kasvatusmetsää. 
Jokiniemessä on kuivahkoa kangasta (EVT) sekä isovarpurämettä. Rantaosan kuivahko kangas on hyvin kasvavaa se-
kametsää, jossa on myös soistuneisuutta. Isovarpurämeellä kasvaa paikoin tukkipuun mitat täyttävää mäntyä, mutta 
pääasiassa räme koostuu kitukasvuisesta männystä (Kuva 3-4). Isovarpurämeen kasvillisuus muodostuu suopursusta, 
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vaivaiskoivusta, juolukasta, puolukasta, variksenmarjasta ja mustikasta. Pohjakerros on tavanomaista oligotrofisen 
rämeen sammallajistoa. 

 
Kuva 3‐4 Jokiniemen isovarpurämettä 

Alposjoen länsipuoli 
Alposjoen länsipuolella on erilaisia luontotyyppejä hyvin pienellä alalla. Länsipuolen metsä on pääasiassa korpea ran-
nan tuntumassa sekä hieman rannasta kauempana on varttunutta kuivahkon kankaan variksenmarja-puolukkatyypin 
metsää sekä tuoreen kankaan puolukka-mustikkatyypin metsää. Puusto koostuu pääasiassa kuusesta sekä mäntyä ja 
koivua esiintyy. Kasvillisuus on tyypillistä varpukasvillisuutta. Soistuneisuutta ilmenee paikoitellen, joka ilmenee rah-
kasammalien ja suopursun esiintyminä. 
Liitteenä 2 olevaan karttaan on merkattu luhta, joka voi olla metsälain 10 §:n mainitsema metsäluonnon arvokas 
elinympäristö. Luhdalla kasvaa kurjenjalkaa, viiltosaraa ja raatetta. Erityisesti sarat vallitsevat luhtakasvillisuudessa 
(Kuva 3-5). Joessa kasvaa ulpukkaa. Luhtakasvillisuus vallitsee myös idän puoleisella rannalla, mutta tästä on kerrottu 
tarkemmin Alposjoen itäosaa käsittelevässä raportin osassa. 

 
Kuva 3‐5. Alposjoen luhtaa 

Luhdan pohjoispuolella Niskakosken eteläosassa on vanha patorakennelma (Kuva 3-6). Patorakennelma ulottuu mo-
lemmin puolin jokea. Kasvillisuudessa näkyy vielä padon vaikutukset. Patoa lienee käytetty samoihin aikoihin kuin 
myllyäkin. Padon jäänteet ovat yllättävän hyvin säilyneet. Kasvillisuudessa esiintyy korpi-imarretta, mesiangervoa, 
korpikastikkaa, järviruokoa, kurjenjalkaa, riidenliekoa sekä sammalista mm. korvenrahkasammal, palmusammal, ruu-
sukesammal ja okarahkasammal. Sammalistossa esiintyy myös vastuulaji purokaltiosammalta, joka on elinvoimainen 
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laji, mutta on luokiteltu Suomen vastuulajiksi. Koivumaalahopuuta on jonkin verran. Padon itäreunan pisteet on merkat-
tu liitteeseen 3. 

 
Kuva 3‐6 Alposjoen pato, joka sijaitsee molemmin puolen jokea. 

Patorakennelmalta pohjoiseen kapeana reunana joen varressa on korpea (Kuva 3-7). Korpi muodostuu mättäiden ja väli-
rimpipintojen mosaiikkimaisesta vaihtelusta. Kasvillisuudessa on tyypillisten varpujen (puolukka, mustikka, variksen-
marja ja juolukka) lisäksi runsaasti muutakin ruoho- ja sarakasvillisuutta. Ruohoisuuden ilmentäjiä on vastaavia kuin 
padon läheisyydessä, mutta myös oravanmarjaa, metsäkurjenpolvea, talvikkilajia ja metsäkortetta esiintyy. Sammalla-
jistossa on mm. korallisammalta, kampasammalta, korpilehväsammalta ja runsaana ruusukesammalta. Puusto on pää-
asiassa kuusivaltaista, mutta koivua ja haapaa esiintyy seassa. Pensaskerroksessa on pihlajaa, pajua ja katajaa.  
Käyntiajankohta alueella oli sen verran myöhäinen, että osa ruohokasvillisuudesta oli lakastunut. Liitteenä kaksi ole-
vaan karttaan on merkattu korven sijainti. Korpiosiossa on vaihtelua, ja osa korvesta kuulunee metsälain 10 §:n arvok-
kaisiin elinympäristöihin. Korvessa voi esiintyä myös direktiivilaji lapinleinikkiä, sillä siellä esiintyy lajille sopivia 
kosteita painanteita runsaana. 

 
Kuva 3-7 Alposjoen länsipuolen ryteikköistä korpea 
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Alposjoen itäpuoli 
Alposjoen itäpuolen rantaosa on melko luonnontilainen. Suunnitelma-alueella rannan ulkopuolinen alue on avohakattu. 
Avohakkuualue on kuivahkoa kangasta ja lajisto on tyypillistä. 
Alaisen Alposjärven rantaan on tehty tienpohja. Rannassa on korpikasvillisuutta. Puusto koostuu koivusta ja männystä. 
Kasvillisuudessa vallitsee mustikka, puolukka, juolukka, korpikastikka ja korvenrahkasammal. Rannan korpiosan taka-
na on isovarpurämettä, jossa kasvaa mäntyä.  
Alposjoen eteläosassa on saraluhtaa, joka on metsälain 10 §:n tarkoittama metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, 
sillä kohde on pienialainen ja erottuu selvästi muusta jokivarren kasvillisuudesta. Saroja on runsaasti, mm. jouhisara ja 
viiltosara esiintyy. Muuta kasvillisuutta ovat esim. rahkasammaleet, lehväsammaleet, jouhivihvilä, korpikastikka sekä 
pensaskerroksen paju ja kataja. Kohde näkyy liitteessä 2 olevalla kartalla. 
Niskakosken eteläosassa on meso-eutrofinen tihkupinta, joka on metsälain 10 §:n tarkoittama erityisen arvokas elinym-
päristö (Kuva 3-8). Tihkupinta erottuu selkeästi ympäristöstään runsaan pajupensaikon ansiosta. Tihkupinnan sammal-
lajistossa esiintyy mm. hetesirppisammalta, kalvaskuirisammalta, hetekuirisammalta, kultasammalta, lehväsammalia, 
rahkasammalia (mm heterahkasammal) sekä rassisammalta. Tihkupinnalta on selvä purkauspinta suoraan Alposjokeen. 
Tihkupinnan ympäristössä on rääseikköistä korpea ja isovarpurämettä, joka on lajistoltaan tavanomaista. Tihkupinnan 
sijainti näkyy liitteessä kaksi olevassa kartassa. Lisäksi kohteen koordinaatit näkyvät liitteessä 3. 
 

 
 
Kuva 3‐8 Meso‐eutrofinen tihkupinta Alposjoen itäpuolella. 

Tihkupinnasta pohjoiseen on kivennäismaata. Puusto on kuusivaltaista, seassa kasvaa jonkin verran koivua. Katajaa 
esiintyy paikoitellen. Varpukasvit ovat vallitsevia, mutta lisäksi soistuneimmissa osissa kasvaa mesiangervoa, korpi-
imarretta, pajuja sekä rahkasammalia ja ruusukesammalta. 
Liitteenä kaksi olevaan karttaan on merkattu ”Vanha puusto” alue Alposjoen itäpuolelle (Kuva 3-9). Kohteella on todel-
la iäkästä kuusta. Kasvillisuudessa esiintyy metsänliekosammalta, pikkutalvikkia, kevätpiippoa ja varpuja. Lahopuustoa 
kääpineen esiintyy normaalia talousmetsää runsaammin. Vanhoja kantoja on kuviolla, mutta kohde on pienialainen ja 
poikkeava ympäristöstään sekä pienilmastoltaan.Kuviolta pohjoiseen on tyypillistä puolukkakorpea. Puustossa esiint-
kuusta ja koivua. Rahkasammaleet ja karhunsammaleet vallitsevat pohjakerroksesa. 
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Kuva 3-9 Iäkäs puusto Alposjoen itäpuolella, jossa lahopuuta esiintyy runsaampana kuin muualla alueella. 
 
Tulosten tarkastelu 

Kaavoituksessa on syytä huomioida Metsälain 10 §:n kohteet, joita ovat Salmenniemellä oleva metsäkortekorpi-
painanne, Alposjoen varrella olevat saraluhdat, korpi sekä meso-eutrofinen tihkupinta. Metsälain 10 §:n tavoitteena on 
monimuotoisuuden säilyttäminen elinympäristöissä. Kohteet ovat pienialaisia ja selkeästi ympäristöstä erottuvia, näin 
ollen ne täyttävät metsälain 10 § pykälän määritelmän. Lain tarkoittamissa erityisen tärkeissä elinympäristöissä voidaan 
tehdä varovaisia hoito- ja käyttötoimenpiteitä, joissa elinympäristöjen erityispiirteet säilytetään tai niitä vahvistetaan. 
Toimenpiteissä on säilytettävä elinympäristölle erityinen vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut, kuolleet ja lahot 
puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston vaihtelevaisuus ja maaperä. (Metsälaki 1093/1996).  Nämä puitteet 
antavat omat rajoituksensa kohteen käytölle. Kohteen välittömässä läheisyydessä voi olla myös tulva-altistusta, joka on 
myös syytä huomioida. 
Luontotyyppien uhanalaisuus arvioinnissa luonnontilaiset hiekkarannat on luokiteltu silmälläpidettäviksi. Tällainen 
kohde on Salmenniemen koillisosassa. Varsinaista käyttökieltoa kohteella ei ole, mutta on suotavaa, ettei hiekkarannan 
luonnontilaa heikennetä. 
Alposjoen varrella oleva patorakennelma ei kuulu muinaismuistolain piiriin, sillä se ajoittuu viime vuosisadan puolelle. 
Patorakennelma olisi hyvä huomioida kaavoituksessa ja pyrkiä säilyttämään. Kohteelta voisi ottaa varovasti jopa puita 
pois, jotta patorakennelma olisi selkeämmin nähtävissä. 
Alposjoen itäpuolella oleva iäkäs metsä olisi hyvä säilyttää luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kohde ei ole varsi-
nainen suojelukohde, mutta selkeästi erottuva ympäristöstään ja on mahdollista että siellä esiintyy harvinaisempia kää-
piä. 
Alposjoen länsipuolen korpi sekä Salmmenniemen korpipainanne voivat olla myös direktiivilaji lapinleinikin kasvu-
paikkoja. Direktiivilajien hävittäminen on kielletty. Tarkempi metsäkortekorpien ja direktiivilaji lapinleinikin mahdol-
listen kasvupaikkojen havainnointi vaatii maastokäynnin kesäaikaan. Sopiva aika alkaa noin juhannukselta ja jatkuu 
elokuun loppuun saakka. Ellei tarkempaa maastokatselmusta ole aikomus kesällä tehdä, niin silloin voi kaavaan esittää 
liitteessä 2 olevia rajauksia. 
Padon läheisyydessä rannassa sijaitsee purokaltiosammalta, joka on Suomen kansainvälinen vastuulaji. Vastuulajeilla 
tarkoitetaan, että Suomella katsotaan olevan kansainvälinen vastuu tiettyjen pohjoisten alkuperäislajien säilyttämisestä. 
Vastuu merkitsee lähinnä sitä, että lajin seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa 
huomioon maankäytön suunnittelussa – lajit eivät välttämättä ole uhanalaisia. Lainsäädännössä määriteltyä asemaa 
vastuulajeilla ei ole (Ympäristö 2015). Purokaltiosammal ei ole uhanalainen laji, mutta sen sijainnin voi kuitenkin huo-
mioida kaavoituksessa. 
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LUONTOSELVITYKSEN LIITTEET 
Liite 1 
Kartta Alaisen Alposjärven suunnittelualueesta 
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Liite 2 
Kartta Alposjoen arvokkaista elinympäristöistä suunnitellulla kaava-alueella 
 

 
 
 
 
Liite 3 
 
Alueella olevat pistemäiset kohteet.  
Koordinaatit ilmoitettu ERTS-TM35FIN muodossa. 
 
Kohde N-koordinaatti E-koordinaatti Huomio 
Pato 7383451 380082 Pato jatkuu koordinaatista Alposjoen itäpuolelle. 

Koordinaatin läheisyydessä vastuulaji purokin-
nassammal. 

Tihkupinta 7383391 380095 Meso-eutrofinen tihkupinta, joka on metsälain 10 
§ kohde. 
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3.1.3 Suojelualueet ja -ohjelmat 

 
Luonnonsuojeluohjelmat 
Alue ei kuulu luonnonsuojeluohjelmiin. 
 
Tornionjoen- Muonionjoen  Natura 2000-alue (FI 130 1912) ja sen luontoarvot: 
 
Tornionjoen- Muonionjoen Natura-alue on sisällytetty Natura 2000-verkostoon luontodirektiivin 
(SCI) mukaisena kohteena. Natura-alueen suojeltava luontotyyppi on Fennoskandian luonnontilai-
set jokireitit (100 %) ja suojeltava luontodirektiivin liitteen II laji on saukko.  
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit- luontotyyppiin luetaan luonnontilaiset tai lähes luonnontilai-
set jokireitit niiden osat boreaalisella ja hemiboreaalisella vyöhykkeellä. Luontotyypillä vesi on niukka-
ravinteista, veden pinnan vuodenaikainen korkeusvaihtelu on suurta ja talvella vedenpinta jäätyy.  
 
3.2  Rakennettu ympäristö. 
 
Kaavoitettavalla alueella on yksi iäkäs loma-asunto (luonnoksen kortteli 8). Kaavoitettavan alueen 
välittömässä läheisyydessäkään ei pysyvää asutusta eikä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita raken-
nuksia. 
 
3.3 Suunnittelutilanne 
 
3.3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n 2 momentin 
mukaan asioita, joilla on  
- aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne  tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laa-
jempi kuin maakunnallinen merkitys;  
- merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri  tai luonnonperintöön; tai  
- valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen 
tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.  
Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n 3 momentin mukaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoit-
teita annettaessa on otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:ssä säädetyt lain yleiset 
tavoit-teet ja 5 §:ssä säädetyt alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet. 

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yleistavoitteista ranta-asemakaavoitusta kos-
kevat: 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: 

Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla mo-
ninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää 
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun ke-
hittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. 

Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvaro-
jen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon 
luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.  

Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.  
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Erityistavoitteista ranta-asemakaavoitusta koskevat: 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 

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

Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittä-
vä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa 
tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, et-
tä tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista.  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkit-
tävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia 
tarpeettomasti pirstota. 

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan 
luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.  

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

Poronhoidon alueidenkäytöllisten edellytysten turvaaminen poronhoitoalueella 
 
3.3.2 Maakuntakaava 

Ranta-asemakaavoitettava alue sijoittuu 11.9.2015 voimaan tulleessa Länsi-Lapin maakunta-
kaavassa maa- ja metsätalousalueeksi osoitetulle M 4505 alueelle, sillä mk 8035 maaseudun 
kehittämisen kohdealueelle ja mv 8415 matkailun vetovoma-alueelle.  

 
Ote maakuntakaavasta. 
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Maakuntakaavan merkinnän selitys. 
 
 

 

 
Maakuntakaavan suunnittelumääräyksistä ranta-asemakaavoitusta koskevat: 

 

 
 
3.3.3 Yleiskaava 
Ranta-asemakaavoitettavalla alueella ei ole yleiskaavaa, joten yleiskaavan sisältövaatimukset on 
tarkasteltava ranta-asemakaavoituksessa. 

 
3.3.4 Ranta-asemakaava  
Alueelle tai sen läheisyyteen ei ole laadittu ranta-asemakaavaa. 
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 4. RANTA-ASEMAKAAVOITUS 
 
4.1 Ranta-asemakaavan tavoite ja valmistelu 
 
Kaavoitettavan alueen maanomistajien tavoitteena on käyttää omistamaansa ranta-aluetta loma-
asuinrakentamiseen ja ohjata loma-asuntojen rakentaminen ranta-asemakaavalla. 
Kaavaa valmistelussa tutkittiin kahta vaihtoehtoa: 

- hajautettua, jossa rakennuspaikat sijoitettiin tasaisesti koko kaava-alueen rantaviivalle 
- keskitettyä, jossa rakentaminen keskitetään varsinaiselle Salmenniemelle 

Valmisteluvaiheen kuulemiseen valmisteltiin keskitetty ratkaisu, jolla turvataan, että jää riittävästi 
rakentamiselta vapaata ranta-aluetta ja luontoarvojen kannalta tärkeimmät alueet jätetään raken-
tamiselta vapaiksi.   
 
4.2 Ranta-asemakaavan kuvaus 
 
4.2.1 Yleiskuvaus ja mitoitus 
Ranta-asemakaavalla alueelle esitetään 22 omarantaista loma-asunnon rakennuspaikkaa, jotka 
sijoittuvat 11 kortteliin.   
Kaava-alueen 3,3 km muunnetusta rantaviivasta yli puolet jää rakentamiselta vapaaksi. Suurin 
yhtenäinen rakentamiselta vapaaksi jäävä rantaosuus käsittää 700 m järven rantaa ja siihen liitty-
vänä 500 m Alposjokea. Lyhempinä osuuksina rakentamiselta vapaaksi jää yhteensä 1000 m ran-
taviivaa, joten 3,3, km muunnetusta rantaviivasta rakentamiselta vapaaksi jää yhteensä 2200 m.  
 
4.2.2  Aluevaraukset 
Ranta-asemakaava-alueen pinta-ala on 86 ha, josta maapinta-alaa 62,5 ha. Korttelialueiksi on 
osoitettu 7,5 ha, 12 %) kaavaluonnoksen maapinta-alasta.   
Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 2950 k-m2. Korttelitehokkuus on 0,04 ja aluetehokkuudeksi 
muodostuu 0,004.  Rakennusoikeus osoitetaan rakennusalakohtaisena rakennusoikeuslukuna joka 
on joko 150 tai 100 k-m2 / rakennuspaikka. Kaavassa kaikki rakennusalat on rajattu niin, että ra-
kentaminen sijoittuu riittävän korkealle järven vesipinnasta. Alposjärvessä latvavesien tapaan tul-
viminen on vähäistä.  
 
Retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) on osoitettu 22,6 ha Salmenniemen vapaa-alueita, mikä on 25,9 % 
kaava-alueesta. Kaukana rkentamiseen osoitetuista kortteleista vapaa-alueet osoitetaan maa-ja 
metsätlousalueeksi (M).   
 
Kaava-alueelle on osoitettu kaksi venevalkama-aluetta, yhteensä 700 m2 ja yksi uimaranta, pinta-
alaltaan 500 m2. 
Kaava-alueen tiestö osoitetaan ohjeellisella merkinnällä M-alueeseen ja VR-alueeseen. Ohjeelli-
nen tiestö noudattelee alueelle metsätalouden tarpeisiin rakennettujen teiden linjauksia. 
 
Vesialuetta kaavaan sisältyy 23,54 ha. 
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5. RANTA-ASEMAKAAVALUONNOKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOIONTI 
 

5.1 Vaikutukset luontoon  

Kaavan luontoselvityksiin perustuen voidaan todeta, että kaavan toteuttaminen ei vaaranna luon-
toarvojen säilymistä. Luontokartoituksessa havaitut luontoarvoiltaan merkittävät alueet on kaava-
luonnoksessa osoitettu luo-merkinnällä. 

Kaavoitettavalla alueella ei ole pohjavesialuetta, kaavasta ei aiheudu pohjavesien pilaantumisen 
vaaraa.   

Kaavaehdotuksessa korttelialueet on sijoitettu niin, että hulevedet eivät ole vaaraksi rakentamiselle 
eikä korttelialueiden rakentamisen johdosta ole tarpeen rakentaa uusia rakenteita tai ojia hulevesi-
en johtamiseksi.    

5.2 Vaikutukset maisemaan, muinaisjäännöksiin ja rakennettuun ympäristöön 

Vaikka Salmenniemen alue on ollut metsätalouskäytössä, ranta on säilynyt peitteisenä. Kaava-
luonnoksella osoitettu rakentaminen ei miltään osin näy kaukomaisemassa, eikä etäisyys lähim-
pään sutukseen huomioon ottaen sijoitu lähimaisemassakaan häiritsevästi, ei maalta eikä järveltä 
päin tarkasteltaessa. Maaperä alueella on runsaskivistä hiekka moreenia. Rakentaminen on maa-
perä ja rannan peitteisyys huomioon ottaen hyvin sovitettavissa luontoa turmelematta kaavaehdo-
tuksen mukaisille rakennuspaikoille. 

Museoviraston Intendentti – arkeologi Kaarlo Katiskoski kävi 5.6.2016 tarkastamassa kaavoitetta-
van alueen mahdolliset kiinteät muinaisjäännökset. Lausunnossaan tarkastuksesta hän toteaa: 
”Merkkejä muinaisjäännöksistä ei todettu. Tarkempaa arkeologista kaavaselvitystä ei nähdä enää 
tarpeelliseksi.” 

Kulttuuriperinnön osalta Museovirasto esittää kaavaan merkittäväksi alueella sijaitsevan kulttuuri-
perintökohteen (Alposjoki Niskakoski kohde 100002480) vaikka sitä ei ole luokiteltu varsinaiseksi 
muinaismuistolailla rauhoitetuksi kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Merkinnän selitykseksi Museovi-
rasto esittää: ” Muu kulttuuriperintökohde (pato- tai uittorakenteita). Alueella sijaitsevien historiallis-
ten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain erityisestä syystä ja riittävän akeolo-
gisen dokumentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranmaista.” 

Kaavaehdotusta on täydennetty Museoviraston esityksen mukaisesti. 
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Kaava-alueella on vain yksi, sekin hyvin pienialainen loma-asunto. Kaava-alueen rakentaminen 
oletetaan ajoittuvan Pellon ja Ylitornion järvialueilla saatujen kokemusten mukaan pitkälle ajanjak-
solle, jopa kymmenien vuosien ajalle. Kokemus on myös osoittanut, että näissä olosuhteissa ra-
kentamistavan yksityiskohtainen määrääminen asemakaavalla johtaa vuosien kuluessa jatkuvaan 
poikkeamiseen ohjaavista määräyksistä. Rakennuslupavaiheessa tapahtuva arviointi on katsottava 
riittäväksi ja toimivaksi menettelyksi rakentamistapaa hitaasti toteutuvalla ranta-asemakaava-
alueella ohjattaessa.   
 
 
5.3 Ranta-asemakaavan vaikutukset Natura-alueisiin: 
 
Tornionjoen - Muonionjoen (FI 130 1912) Natura-alue  
Keskeinen vaikutus muodostuu lisääntyvästä pistekuormituksesta, josta ei muodostu merkittävää 
haittaa suojeltavalle Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit –luontotyypille. Kun hulevedet huomi-
oidaan asemakaavoituksen yhteydessä ja purot lähiympäristöineen suojellaan, vaikutukset pinta-
vesien virtaukseen ja laatutekijöihin ovat vähäiset.  

Alueella ei ole saukon elinolojen kannalta erityisen tärkeää elinympäristöä muualla kuin Alposjoen 
rannalla, joka kaavaluonnoksessa osoitetaan luo-merkinnällä. Saukon elintila tai elinmahdollisuu-
det eivät kaavan toteuttamisella heikkene.  

Suunnitelman toteuttaminen ei uhkaa Natura-alueen eheyttä. Sen ekologinen rakenne ja toiminta, 
suojeltavat luontotyypit ja lajien kannat säilyvät elinkelpoisena ja elinvoimaisena.   

Natura-arviointivelvollisuuden syntymisen tarkastelu: 
Ranta-asemakaavassa määrätään jätevesien käsittelystä niin, että kaavasta ei aiheudu pinta- tai 
pohjavesien pilaantumisen vaaraa. 
Asemakaavan toteuttaminen ei heikennä Tornionjoen- Muonionjoen Natura-alueen luontotyyppien 
luonnontilaa, eikä olennaisesti vähennä luontotyypin levinneisyysaluetta sekä luontodirektiivin liitteen 
II lajien tärkeitä elinympäristöjä. Kaavasta ei myöskään seuraa merkittävää häiriötä luontodirektiivin 
liitteen II lajille. 

 
Edellä esitetyn perusteella todetaan, että asemakaavan muutos ei aiheuta luonnonsuojelulain 66 §:n 
1 momentissa tarkoitettua merkittävää heikentymistä niille luonnonarvoille, jotka on sisällytetty Suo-
men ehdotukseen Natura 2000- suojeluverkostoksi eikä luonnonsuojelulain (65 ja 66 §) mukaista 
Natura- arviointia ole tarpeen suorittaa. 
 
5.4 Vaikutukset porotalouteen  

Kaavoitettava alue on metsätalousaluetta. Kaavaehdotuksessa rakentamisalueiden ulkopuolelle 
jäävä osa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M), siltä osin kaavalla ei muute-
ta alueen käyttöä poronhoidon kannalta.  
Lomarakentamiseen osoitetun alueen lähialueiden vapaa-alueet osoitetaan retkeily ja ulkoilualu-
eeksi (VR), sekään ei muuta poronhoidon mahdollisuutta käyttää aluetta poronhoitolain mukaisesti. 
Lähelle rantaa sijoittuvat korttelialueet eivät merkittävästi vähennä poronhoitoon käytettvissä ole-
vaa aluetta eikä merkittävästi heikennä mahdollisuutta käyttää aluetta poronhoitolain mukaisesti 
poronhoitoon.  
 
5.5 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet, yleiskaavan ja asemakaavan sisältövaatimukset  

Ranta-asemakaava tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita: 
- ranta-asemakaavalla ei ole vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen eikä sillä ole vaikutusta ke-

nenkään elinympäristön laatuun 
- ranta-asemakaavassa määrätään jätevesien käsittelystä niin, että kaavasta ei aiheudu pin-

ta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa.   
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- kaavoitettavalla alueella ei ole kulttuuri- eikä luonnonperintöarvoja 
- kaavaehdotuksella ei vaaranneta pintavesien laatua eikä Muonionjoen virkistyskäyttömah-

dollisuudet merkittävästi heikkene, rantaan jää korttelienkin kohdalle VR-aluetta 
- rakentaminen on sijoitettu niin korkealle, että tulva ei uhkaa rakennuksia (yli 2,5 m keskive-

den korkkeudesta) 
 

Koska ranta-asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, 
on kaavan valmistelussa otettu huomioon MRL:n yleiskaavalle asettamat sisältövaatimukset: 

- kaava-alue tiestö liittyy olemassa oleviin yksityisteihin 
- ranta-asemakaava on mitoitettu kaava-alueella oleva rantaviiva huomioon ottaen niin, että 

naapuritilojen mahdollisuutta rantarakentamiseen ei heikennetä eikä Alaisen Alposjärven tai 
sen rantojen virkistyskäyttö vaarannu. Yli puolet rantaviivasta jää kokonaan rakentamiselta 
vapaaksi.   

- ranta-asemakaavamääräyksellä määrätään jätevesien käsittely niin, että kaavasta ei ai-
heudu pohja- tai pintavesien pilaantumisen varaa, määräyksen toteutuminen turvataan kiin-
teistökohtaisesti rakennuslupapäätöksissä 

- kaavalla turvataan merkittävien luonnonarvojen säilyminen  
- rakentamiseen osoitetut korttelialueet on sijoitettu niin, että kaavalla ei heikennetä maise-

ma-arvoja  
 
Ranta-asemakaavaa valmisteltaessa on otettu huomioon asemakaavalle ja ranta-alueiden loma-
asutusta koskevat erityiset asemakaavan sisältövaatimukset: 

- rakennuspaikat on sijoitettu niin, että muodostuu viihtyisää loma-asuinympäristöä 
- kaavaluonnosta valmisteltaessa on otettu huomioon myös valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet ja yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset 
- Natura-arviointivelvollisuuden syntymisen tarkastelu lopputulos on, että Natura-arviointi ei 

ole tarpeen 
- rakentaminen sijoittuu maisema huomioon ottaen rantamaisemaan, rakennukset näkyvät 

mahdollisimman vähän järvelle 
- luontoselvityksellä on selvitetty alueen luontoarvot ja arvokkaat alueet on otettu huomioon 

kaavaehdotuksessa osoittamalla ne luo-alueiksi 
- kaavaehdotuksessa yli puolet rantaviivasta jää rakentamiselta vapaaksi 
 

 
 

 
6. KAAVAN TOTEUTUMINEN 
 
Ranta-asemakaavan toteuttaminen on maanomistajien vastuulla. 
Rakentaminen on tavoitteena käynnistää heti kaavan saaatua lainvoiman.  
Ranta-asemakaavan toteutuminen ajoittunee useiden vuosien ajalle. 
Ylitornion kunnalle kaavan toteuttamisesta ei aiheudu mitään velvotteita. 
 
Rovaniemi, 13.6 2016 
 
     
Tapani Honkanen, 
maanmitt.tekn. YKS-282 
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