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1 Johdanto 

Tämä luonto- ja maisemaselvitys on laadittu valmisteilla olevan Tervola–Varejoki osayleis-
kaavan kyläkaavojen lähtöaineistoksi. Työssä päivitettiin kaava-aluetta koskeva luonto- ja 
maisemaselvitys. 

Tässä luonto- ja maisemaselvityksessä on tarkasteltu alueen maisemarakennetta, maisema-
kuvaa, maiseman tilallisia elementtejä, arvoja ja maisemavaurioita. Luonnon osalta analysoi-
tiin nykyiset tiedossa olevat luontotiedot. Kasvillisuus-teemakartta tarkistettiin ja päivitettiin 
(luonnonolot, kasvillisuus ja erityiset luontoarvot). Hankkeen luontoselvityksen tavoitteena 
oli selvittää kaava-alueen luontoarvot yleiskaavatarkkuudella. Selvityksen tulosten perusteel-
la annettiin suosituksia maankäytön tarkempaan suunnitteluun. Luontoselvityksen lähtökoh-
daksi koottiin olemassa olevat tiedot selvitysalueen luontokohteista, suojeltavista lajeista ja 
muista luontoarvoista. Selvitykseen liittyvät maastokäynnit toteutettiin kesän 2015 aikana. 
Lepakoista ja alueen muinaisjäännöksistä on tehty erilliset selvitysraportit. 

Tämä luonto- ja maisemaselvitys on laadittu konsulttityönä Sito Oy:ssä Tervolan kunnan toi-
meksiannosta. Selvityksen laatimiseen ovat osallistuneet: 

 Hanna Suominen, MMM metsäekologia 

  Luontoselvitys 

 Aappo Luukkonen, FM biologi 

  Linnustoselvitys 

Lauri Erävuori, FM biologi 

  Luontoselvitys, laadun valvonta 

Saara-Kaisa Konttori, FM maantiede, maisemasuunnittelija AMK 

  Maisemaselvitys 

 Pirkka Hartikainen, aluejohtaja 

  Projektipäällikkö, laadun valvonta 

  

2 Selvitysalue 

Tervola sijaitsee Etelä-Lapissa, Kemijoen varrella. Kuntakeskuksesta on Rovaniemelle matkaa 
70 kilometriä ja Kemiin 45 kilometriä. Selvitysalue sijaitsee Kemijoen molemmin puolin Ter-
vola–Varejoen alueella. Selvitettävät kyläkaava-alueet ovat Tervolan kuntakeskuksen poh-
joispuolella sijaitseva Korpela (n. 143 ha) ja kuntakeskuksen eteläpuolella sijaitseva Kaisajoki 
(n. 145 ha) (kuvat 1 ja 2).  
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Kuva 1. Selvitysalue. 
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Kuva 2. Ilmakuva selvitysalueelta. 

3 Menetelmät ja aineisto 

Luontoselvityksen pohjatietoina on käytetty peruskarttoja, ilmakuvia, ympäristöhallinnon 
tietokantojen (OIVA, Hertta) tietoja, Maanmittauslaitoksen avointa paikkatietoa sekä ympä-
ristöhallinnon ylläpitämän uhanalaisten lajien rekisterin aineistoja uhanalaisten ja erityisesti 
suojeltavien lajien esiintymistä (tiedot saatu 2.7.2015). Alueelta tunnettiin muutamia havain-
toja uhanalaisista kasvilajeista (laaksoarho ja jokipaju). Lisäksi lähtötietoina käytettiin ole-
massa olevia selvityksiä, joita ovat Kemijokivarren osayleiskaavaan liittyvä maisema- ja luon-
toselvitys (Ympäristötaito Oy 2000), Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kos-
teikkojen yleissuunnitelma (Paajanen 2008) sekä Paakkolan Yli-Paakkolan osayleiskaavan 
täydentävä luontoselvitys (Väre 2014). Alueen kaavatilanne selvitettiin ennen maastokäynte-
jä. 
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Luontoselvityksen osalta alueelle tehtiin maastokäynnit 6.7.15 ja 24.8.15. Luontoselvityksen 
perusteella saatiin yleiskuvaus alueen luonnonoloista. Erityisesti huomiota kiinnitettiin leh-
toihin, puronvarsiin, soihin, jyrkänteisiin ja muihin luonnonoloiltaan huomionarvoisiin koh-
teisiin. Selvitysalueelta selvitettiin: 

 

 Luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit 

 Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt 

 Vesilain mukaiset kohteet 

 Uhanalaiset luontotyypit 

 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

 Uhanalaiset kasvi- ja eliölajit 

 Luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisten eliölajien (liito-orava ja saukko) potentiaaliset 
lisääntymis- ja levähdyspaikat 

 Potentiaaliset linnustollisesti arvokkaat alueet  
 
Luontoselvityksessä tarkasteltiin myös selvitysalueen ekologisia yhteyksiä ja pyrittiin tunnis-
tamaan ja osoittamaan kartalla säilytettävät yhteydet. Maastokäynnin pohjalta laadittiin selvi-
tysalueesta luontoselvityksen kuviokartat peruskartan päälle paikkatietokantaan (kuvat 11 ja 
12). 
 
Maisemaselvityksen lähtöaineistona on käytetty myös peruskarttoja, ilmakuvia sekä ympäris-
töhallinnon tietokantojen tietoja. Selvitys on päivitys ja tarkennettu kohdistus Korpelan ja Kai-
sajoen alueille vuonna 2000 laaditusta Kemijokivarren osayleiskaavan maisemaselvityksestä, 
Tervola–Varejoki -alueesta (Kurttila, 2000). 
 
Alueen nykyisen maisemakuvan havainnoimiseksi alueelle tehtiin maastokäynti 12.8.2015 
aamupäivästä, jolloin alueen äänimaisema vastasi suhteellisen normaalia arkipäiväistä tilan-
netta. Maastotöiden aikana ympäristöä havainnointiin kuunnellen ja tarkkaillen. Maastokäyn-
neillä tehtiin kirjallisia muistiinpanoja ja otettiin valokuvia. 
 

4 Epävarmuustekijät 

Kasvillisuuden ja luontotyyppien kartoitukseen ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä, sillä 
kartoitusajankohta oli sovelias kasvillisuuden ja biotooppien kartoittamiseen. Linnustoselvi-
tys tehtiin verrattain myöhään suhteessa lintujen pesimäkauteen. Linnustoselvityksessä ei 
kuitenkaan pyrittykään selvittämään kaikkia alueella esiintyviä lajeja tai yksilöitä, vaan aino-
astaan potentiaaliset linnustollisesti arvokkaat alueet (vanhan metsän kuviot, kosteikot, ran-
taniityt). 
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5 Kasvillisuus 

5.1 Yleiskuvaus 

Lapin kolmion alueella on poikkeuksellisen edulliset kasvuolosuhteet, sillä maa on ravinteista 
ja ilmasto-olot ovat meren läheisyydestä johtuen muuta Lappia leudommat. Alueella esiintyy 
runsaasti lehtoja ja myös suot ovat reheviä. Lapin kolmion alueella esiintyy vaateliasta kasvil-
lisuutta kuten kämmeköitä ja lettosoita kallioperän suuren kalkkipitoisuuden takia. Tällä alu-
eella esiintyy reheviä mustikkatyypin kuusikoita, kun taas karummilla kasvupaikoilla metsät 
ovat yleensä variksenmarja-puolukkatyypin sekametsiä. Lapin kolmion kasvillisuudessa yhdis-
tyvät myös eteläiset ja pohjoiset piirteet. Alue edustaa monen eteläisen kasvin pohjoisinta 
levinneisyyttä ja toisaalta pohjoisessa esiintyvien kasvien levinneisyyden etelärajaa. 

Selvitysalue kuuluu kasvimaantieteellisesti keskiboreaaliseen Perä-Pohjolan kasvillisuus-
vyöhykkeeseen. Viljavan kasvualustansa vuoksi suunnittelualueen metsät ovat pääasiassa 
tuoreita kangasmetsiä. Alueen metsät ovat havupuuvaltaisia. Pohjoisen mustikkatyypin ja 
kerrossammal-mustikkatyypin tuoreet kankaat sekä variksenmarja-mustikkatyypin kuivahkot 
kankaat ovat vallitsevia (kuvat 3 ja 4). Rehevimmillä kasvupaikoilla esiintyy metsäkurjenpolvi-
mustikkatyypin lehtomaisia kankaita, joissa esiintyy muun muassa metsäkurjenpolvea (Ge-
ranium sylvaticum), metsäimarretta (Gymnocarpium dryopteris) ja oravanmarjaa (Maiant-
hemum bifolium) (kuva 5). Selvitysalueen metsät ovat pääasiassa varttuneita metsätalous-
käytössä olevia metsiä. Metsissä on melko vähän lahopuuta.  

         
Kuva 3. Selvitysalueen mäntyvaltaista           Kuva 4. Selvitysalueen kuusivaltaista tuoretta  
kuivahkoa kangasta.                            kangasta. 

 
Korpelan selvitysalueella on harvaan rakennettua nauhamaista asutusta Kemijoen varrella 
sekä teiden varsille keskittynyttä asutusta piha-alueineen. Alueella on myös laajoja peltoau-
keita, joista moni on viljelyksessä (kuva 6). Alueella on myös pari karjatilaa (kuva 7).  
 
Kaisajoen kyläalueella asutus keskittyy alueen pohjoisosaan Kaisajoen koulun läheisyyteen. 
Alueen pohjoisosassa ja aluetta halkovan Paakkolantien länsipuolella on viljelypeltoja. Muu-
alla pellot ovat enimmäkseen kesannolla. Pieniä kuusivaltaisia tuoreen kankaan metsiköitä 
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on Paakkolantien varrella talojen ja rannan peltojen välissä. Kummallakin selvitysalueella 
kasvaa lehtipuustoa teiden varsilla, talojen läheisyydessä ja paikoitellen Kemijoen varressa.   
 

 
Kuva 5. Metsäkurjenpolvi-mustikkatyypin lehtomaista kangasta Kaisajoen selvitysalueen poh-
joispuolella. 
 

Kuva 6. Kylämaisemaa peltoineen Korpelan selvitysalueella. 
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Kuva7. Karjatila Korpelan selvitysalueella. 

Kemijoki on muovannut jokivarren maaperää ja jokivarressa on ravinteikkaita savi- ja hiekka-
kerrostumia. Tämän vuoksi viljelysalueet on aikoinaan raivattu jokivarsiin ja myös asutus on 
keskittynyt sinne. Jokivarren tyypillistä avointa kulttuurimaisemaa on säilynyt hyvin esimer-
kiksi Louen alueella Kurvilansaaren päässä. Kemijoen rannat eivät ole enää luonnontilaisia, 
koska veden virtaamista säännellään. Joen rantoja on myös jouduttu suojaamaan veden 
eroosiota aiheuttavilta vaikutuksilta. Rantaniityt ovat kasvillisuudeltaan monipuolisia ja koos-
tuvat pääasiassa korpi- ja viitakastikasta, vesisarasta, järviruo’osta, mesiangervosta ja ranta-
tädykkeestä (kuva 8).  

 
Kuva 8. Rantakasvillisuutta Kemijoen länsipuolella Kaisajoen selvitysalueella. 
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Kuva 9. Tuulivoimaloita Kemijoen länsipuolella Korpelan selvitysalueen pohjoisosasta katsot-
tuna. 

Kuva 10. Maalaismaisemaa Korpelan alueella. 

  



11 
 

 
Kuva 11. Kaisajoen selvitysalueen kasvillisuustyypit. 
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Kuva 12. Korpelan selvitysalueen kasvillisuustyypit. 
 

5.2 Suojelualueet ja -kohteet 

Korpelan ja Kaisajoen selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja kohteita 
eikä Natura 2000-alueita. Selvitysaluetta lähimmät Natura 2000-alueet sijaitsevat yli 4,5 ki-
lometrin päässä.  

5.3 Luonnonsuojelulain ja vesilain suojellut luontotyypit 

Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain eikä vesilain suojeltuja luontotyyppejä. 

5.4 Uhanalaiset lajit ja uhanalaiset luontotyypit 

Selvitysalueelta on muutamia vanhoja ja hieman epätarkkoja havaintoja uhanalaisista kasvi-
lajeista (laaksoarho ja jokipaju). Näitä lajeja ei löydetty eikä havaittu muitakaan uhanalaisia 
tai rauhoitettuja kasvilajeja. Selvitysalueella ei esiinny uhanalaisia luontotyyppejä. Metsälain 
kohteita ei varsinaisesti luokitella metsälakiin perustuen, vaan luokituksena käytetään uhan-
alaisten luontotyyppien luokitusta, joka on kattavampi ja täsmällisempi.  
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5.5 Muut arvokkaat luontokohteet 

Saarien ja jokisuiden tulvarannat ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle ja ne kannattaa 
jättää rakentamisen ulkopuolelle. 

6 Eläimet 

6.1 Liito-orava 

Liito-orava (Pteromys volans) on uhanalainen (VU) EU:n luontodirektiivin liitteissä II ja IV 
mainittu tiukasti suojeltu laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heiken-
täminen on luonnonsuojelulain 49.1 §:n mukaan kielletty. Selvitysalueet ovat pääsin kyläalu-
etta ja metsäalueet ovat sirpaleisia. Liito-oravan levinneisyysalue ulottuu rannikolla Raahen 
korkeudelle ja idässä Kainuun pohjoisosiin. Länsi-Lapin alueella ei toistaiseksi ole tehty ha-
vaintoja liito-oravasta. Selvitysalueella ei todennäköisesti ole liito-oravaa, sillä selvitysalueel-
la ei ole lajille sopivia elinympäristöjä. 

6.2 Saukko 

Saukko (Lutra lutra) on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu eläin. Se on lisäksi kansallises-
sa uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävä laji (NT) ja luontodirektiivin II ja IV liitteissä mai-
nittu laji. Saukkoa esiintyy vesistöissä koko Suomen alueella. Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitoksen riistakolmiolaskentojen tulosten mukaan Kemijoella on elinvoimainen saukkokanta, 
joka on viime vuosina jopa runsastunut. Maastokäynneillä ei havaittu merkkejä saukon esiin-
tymisestä selvitysalueella. 

7 Linnusto 

Tervola–Varejoen kyläyleiskaava-alueen pesimälinnustoa ja linnustollisesti huomioitavia alu-
eita selvitettiin olemassa olevan tiedon avulla (Valkama ym. 2011) sekä maastokäynnillä. 
Maastokäynti tehtiin 8.7.2015 klo 9–14. Maastokäynti suunnattiin Kaisajoen ranta-alueille. 
Korpelan alue on kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella rantoja myöten ihmistoiminnan 
muokkaamaa, eikä alueella ole luonnontilaista biotooppia. Maastokäynti tehtiin lintujen pe-
simäkauden loppuvaiheessa, eikä lintujen havainnointi ole yhtä luotettavaa lintujen laulu-
kauden loppumisen vuoksi. Käynnin ensisijainen tarkoitus oli kuitenkin ns. biotooppitarkaste-
lu, eli linnustollisesti arvokkaiden biotooppien tunnistus.  

Jokivarren niityt Kaisajoen kohdalla ovat pääasiassa pakettipeltoa ja niittyä. Peltoja, asuinra-
kennuksia ja jokivartta reunustavat lehtipuu- ja pajupensasvyöhykkeet. Maastokäynnillä ha-
vaittiin tällaisen kulttuuribiotoopin tyyppilinnustoa: kuovi, sepelkyyhky, pajusirkku, pensas-
kerttu, lehtokerttu, kirjosieppo, laulurastas, räkättirastas, vihervarpunen ja haarapääsky. 
Joella havaittiin telkkä- ja sinisorsapoikueet sekä kalasteleva harmaalokki. Niityt ovat poten-
tiaalista lintujen kevätmuutonaikaista kerääntymisaluetta tulvaniittyinä.  

Suomen Lintuatlaksessa (Valkama ym. 2011) selvitysalue sijoittuu ruudun 733:339, Tervola 
Törmävaara, kaakkoisreunaan. Koko ruudulta on havaittu yhteensä 100 lintulajia. Selvitys-
alueen biotooppien perusteella voidaan arvioida, ettei atlaskartoituksessa havaittuja suoje-
lullisesti merkittäviä lintulajeja (mm. laulujoutsen, uivelo, pyy, riekko, metso, sinisuohaukka, 
hiirihaukka, kurki, hiiripöllö, helmipöllö, suokukko) esiinny pesivänä selvitysalueella. Selvityk-
sen perusteella kyläyleiskaava-alueilta ei voida osoittaa erityisiä linnustolle arvokkaita aluei-
ta. Reheväkasvuiset lehtipuu- ja pensasvyöhykkeet sekä pakettipeltojen ja viljelysmaiden ja 
niiden lomassa sijaitsevat asuinrakennukset pihapiireineen eivät ole lajistollisessa mielessä 
sellaista biotooppia, että tyyppilajistossa olisi uhanalaisia lajeja. Palonperän pellot joen itä-
puolella ovat lähin linnustollisesti mielenkiintoinen alue. Syksyisin pelloilla ruokailee satoja 
kurkia. 
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Lähin maakunnallisesti merkittävä linnustoalue (MAALI) on noin 29 kilometrin etäisyydellä 
koillisessa sijaitseva Matinmikonperän pellot -niminen–alue, jossa levähtää keväisin ja syksyi-
sin satoja kurkia. Lähin IBA –alue on noin 25 kilometriä selvitysalueen itäpuolella sijaitseva 
Runkaus-Saariaapa-Tainijärvet –alue (kuva 13).  

 

Kuva 13. Selvitysalueen rajaus punaisella. Runkaus-Saariaapa-Tainijärvet IBA –alue sinisellä. 

8 Maisema 

8.1 Maisemamaakunta 

Tervola–Varejoki osayleiskaava-alue sijoittuu Suomen maakuntajaossa Peräpohjola–Lapin 
suuralueeseen. Tarkemmassa aluejaossa alue kuuluu Keminmaan seutuun (Ympäristöminis-
teriö, 1992) 

”…Seutu on korkeussuhteiltaan muuta maakuntaa loivempaa, vaihtelevan kumpuilevaa 
maastoa. Maaperä on pääasiassa mannerjäätikön muovaamaa moreenimaata.  … Kulttuu-
rimaiseman kehittymiselle ovat tärkeimpiä olleet leveinä virtaavat Kemi- ja Tornionjoki sekä 
niiden laaksoihin kerääntyneet mittavat hiekkaiset jokikerrostumat, joiden joukossa on vilja-
via savikerrostumiakin. … Viljelymaata on selvästi enemmän kuin muualla maakunnassa. Pel-
lot ovat keskittyneet jokilaaksoihin, missä joen tuoma liete parantaa jatkuvasti maaperän ra-
vinteisuutta. … Jokien ranta-asutus on vanhaa. Sen sijoittumisen ovat sanelleet hyvät kulku-
yhteydet, kalastusmahdollisuudet, laajat tulvaniityt sekä viljava maaperä. … Kylät ovat pai-
koin melko laajojakin; talot sijaitsevat rykelminä nauhamaisesti. …Pelloilla ja rantojen niityil-
lä on pieniä heinälatoja. … ” 
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8.2 Arvokkaat alueet 

Tervola–Varejoki osayleiskaava-alueen Korpelan ja Kaisajoen kyläalueille ei sijoitu valtakun-
nallisesti arvokkaita maisema-alueita tai valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuu-
riympäristöjä. Tervolan kirkkoympäristö Tervolan keskustassa on valtakunnallisesti arvokas 
rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). 

Länsi-Lapin maakuntakaavassa (vahvistettu 19.2.2014) koko Kemijokivarsi on osoitettu kult-
tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Alueen suunnittelussa 
on turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. 

Kemijokivarren osayleiskaavatyötä varten laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä (Yrjän-
heikki & Niemelä, 2000) on tunnistettu myös Tervola–Varejoki osa-alueen kulttuurihistorialli-
sesti merkittävät rakennuskohteet. Kohteet ovat yksittäisiä rakennuksia tai taloryhmiä, joista 
Kaisajoen alueelle sijoittuvat Alasiivola, Nuorisoseurantalo, Kaisajoen koulu, Rantakoivupalo, 
Riimala ja Keskiriimala. Korpelan alueelle sijoittuvat Puhakka ja Ylitalo.  

Samassa selvityksessä koko Korpelan alueen rantapellot on osoitettu maisemallisesti arvok-
kaiksi. Kaisajoki on kokonaisuudessaan ja Korpelan alue suurelta osin osoitettu selvityksessä 
merkinnällä ”kulttuuriympäristöltään ja maisemaltaan arvokas aluekokonaisuus”. 

Kaisajoen ja Korpelan kyläalueille sijoittuu myös Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi - hank-
keessa (2006) inventoituja kohteita. Kohteet ovat osin samoja kuin kulttuuriympäristöselvi-
tyksen kohteet. 

8.3 Maisemarakenne 

Maisemarakenne muodostuu selännealueista ja niille sijoittuvista vedenjakajista, laaksoista, 
joihin vedet kerääntyvät, ja niiden väliin jäävistä rinteistä. 

Kaisajoen ja Korpelan alueiden maisemarakenne toistaa hyvin Kemijokivarren ranta-alueiden 
maisemarakennetta. Ranta-alueet ovat laajemmassa suurmaisemassa selkeitä maiseman 
laaksoalueita, alueen matalimpia kohteita.  

Kaisajoen kyläalueella maaston korkeusvaihtelut ovat huomattavissa selkeästi. Kemijoen ran-
ta-alueet ovat hyvin tasaisia, pääosin viljeltyjä rantapeltoja. Alueen keskellä kokoaa kuitenkin 
selvästi muuta aluetta korkeammalle pisaran muotoinen moreeniselänne (drumliini), jolle 
asutus on pääosin keskittynyt ja tiestö rakentunut. Kaisajoen kyläalue rajautuu lännessä rau-
tatiehen, joka muodostaa alueelle sekä toiminnallisen, että maisemallisen esteen. Kemijoes-
ta haarautuva Kaisajoki muodostaa alueelle maisemallisesti tärkeän elementin. 

Korpelan alueen maisemarakenne muodostuu alueetta maisemallisesti hallitsevasta Kemi-
joesta sekä alavista rantapelloista. Maasto on hyvin tasaista ja korkeuseroja on lähinnä aivan 
jokirannassa sekä joesta erkanevien ojien liepeillä. 
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8.4 Maisemakuva 

Maisemakuvalla tarkoitetaan maisemarakenteen silmin havaittavaa ulkoasua. Maisemaku-
van muodostavat maaston muodot, reuna-alueet, yksittäiset elementit, kasvillisuus ja ihmi-
sen luomat keinomuodot. Äänimaisema ja mielikuvat muovaavat myös maisemakuvasta 
muodostuvaa kokonaisuutta, jolloin havainnoijan omat arvot, tuntemukset ja tiedot alueesta 
vaikuttavat lopullisen maisemakuvan syntymiseen. Tässä tarkastelussa keskitytään ainoas-
taan maiseman fyysisiin elementteihin maisemakuvan muovaajana. 

Kaisajoen ja Korpelan maisemakuva on pysynyt pitkään samankaltaisena. Tämä tulee ilmi, 
kun vanhoja peruskarttoja vertaa nykypäivän maisemakuvaan. Peltoalueiden ja metsäisten 
saarekkeiden sijainnit ovat hyvin samankaltaiset. 

Kaisajoen kyläalueen maisemakuvassa vaihtelevat avoimet peltoalueet ja niiden väliin jäävät 
metsäiset kankaat. Aluetta halkovan Paakkolantie varrella on säilynyt osin raittimainen ilme. 
Alueen keskelle sijoittuvalla kumpareella vanhan tien varrella on säilynyt perinteistä raken-
nuskantaa sekä vanhoja komeita mäntyjä, jotka luovat alueelle ominaisen ilmeen. Koko alu-
een maisemakuvalle on ominaista pienpiirteinen vaihtelevuus, selkeästi rajautuvat peltoalu-
eet sekä tieltä Kemijoki jokivarteen ja Kaisajoelle avautuvat näkymät. 

Korpelan kyläalue on maisemakuvaltaan yhtenäinen rantapeltojen ja perinteisesti sijoittu-
neen asumisen muodostama avoin maaseutumaisema. Asutus on sijoittunut alueen Itäpuo-
lentien länsipuolelle jokirannan läheisyyteen. Alue on maisematilaltaan hyvin avointa. Puus-
toa on lähinnä ranta-alueella sekä ojien ja lampien ympäristössä. Paikoin peltoalueilla on 
maisemassa hyvin korostuvia yksittäisiä vanhoja mäntyjä maisemapuina. Itäpuolen tien var-
ressa olevat vanhantyyliset postilaatikot ja vanhat maitolavat luovat alueelle omaleimaisen 
ilmeen. Maisemakuvassa tulee hyvin esille taustamaisemassa Varevaaran tuulipuiston voi-
malat, jotka ovat luoneet maisemaan uuden historiallisen kerroksen. 
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Kuva 14. Ote vuoden 1960 peruskartasta Kaisajoen kyläkaavan kohdalta. Avoimena säilyneet 
peltoalueet ovat lähes yhtä laajat nykypäivänä. 
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Kuva 15. Ote vuoden 1960 peruskartasta Korpelan kohdalta.  

Kuva 16. Kaisajoen kyläalueen maisemakuvassa vaihtelevat avoimet peltoalueet ja selkeästi 
rajautuvat puustoiset selänteet. 
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Kuva 17. Paakkolantien raittimaisuutta korostavat myös perinteiset maisemat. 

Kuva 18. Paakkolantieltä avautuu näkymiä Kemijoelle. Rantapelloilla on säilynyt 
muutamia maisemaseudulle tyypillisiä vanhoja latoja. 
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Kuva 19. Isot kookkaat männyt luovat ominaista ilmettä Siivolaperän vanhan raitin varrella. 

Kuva 20. Avoin peltomaisema ja maaseudulle tyypilliset rakennukset muodostavat Korpelan 
kyläalueen maisemakuvan pääelementin. 
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Kuva 21. Varevaaran tuulivoimalat ovat osa Korpelan alueen maisemakuvaa. 

 
Kuva 22. Vanhat maitolaiturit ja yksittäiset maisemapuut tuovat Korpelan alueelle oma-
leimasta ilmettä. 

8.5 Maisemahäiriöt 

Selvitysalueilla ei ole selkeitä maisemavaurioita tai maisemahäiriöitä, kuten laajoja avohak-
kuualueita, maa-ainestenottoalueita, suuria voimajohtoja tai muita vastaavia maisemaa häi-
ritseviä tekijöitä. Paikoin kulkuväylien läheisyydessä olevat puustoiset alueet kaipaisivat har-
vennusta ja näkymien väljentämistä. Samoin paikoin ranta-alueilla tiheä puusto katkaisee 
näkymät joelle. Kaisajoen kyläalue rajautuu maisemaa voimakkaasti rajaavaan rautatiehen, 
joka muodostaa alueelle toiminnallisen ja maisemallisen esteen. 

8.6 Maiseman ominaispiirteet ja arvokkaat kohteet 

Kaisajoen sekä Korpelan kyläalueiden vahvin ominaispiirre on hyvin säilynyt, siisti ja eheä 
maaseutumainen maisema. Maisemaa yhdistävänä tekijänä on mahtipontinen Kemijoki, jon-
ka ansiosta maisema on alun perin muotoutunut. Kemijoki nousee maisemassa hallitsevaksi 
tekijäksi laajojen viljelysalueiden ohella. 

Kaisajoen kyläalueen maisemalle ominaisenpiirteen luo alueen maastonmuodot, jotka ovat 
ohjanneet alueen asutuksen ja tiestön rakentumista alueen korkeimmille paikoille. Vaikka 



22 
 

korkeusvaihtelut eivät ole suuria, ne ovat huomattavia ja luovat maisemasta kerrokselli-
semman. Alueelle on tyypillistä myös peltojen ja metsäisten kankaiden vuorottelu. Kaisajoen 
arvokkaimpia maisemallisia kohteita ovat avoimet näkymät Kemijoelle, asutuksen sijoittumi-
nen kumpareelle sekä vanhat upeat männyt Tapiolankankaalla. 

Korpelan kyläalueelle on puolestaan ominaista hyvin tasaiset maastonmuodot sekä laajat yh-
tenäiset viljelysalueet, joiden lomaan asutus on sijoittunut nauhamaisesti Kemijoen ja Itä-
puolentien väliselle vyöhykkeelle. Maatilat ja rakennusryhmät muodostavat selkeitä koko-
naisuuksia peltojen lomassa, mikä on säilyttänyt maiseman tasapainoisena ja rauhallisena. 
Alueen arvokkuus perustuukin alueen yhtenäiseen ja harmoniseen maaseutumaisemaan, jo-
hon omaleimaisuutta tuovat yksittäiset maisemapuut ja tienvarren vanhat maitolaiturit.  

Kuva 23. Kaisajoen maisema-analyysi 
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Kuva 24. Korpelan kyläalueen maisema-analyysi. 
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9 Yhteenveto ja suositukset maankäyttöön 

Kaisajoen ja Korpelan kyläalueiden kasvillisuus koostuu Pohjois-Suomessa tavanomaisista ja 
yleisistä lajeista. Uhanalaisten tai suojeltujen eläin- tai kasvilajien esiintymiä tai linnustollises-
ti arvokkaita biotooppeja ei havaittu. Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain tai vesilain 
nojalla suojeltavia eikä uhanalaisia luontotyyppejä. Alueella ei ole suojelualueita. Alueen 
metsäympäristöt ovat pääosin käsiteltyjä talousmetsiä. Pelto- ja metsäalueet sekä Kemijoki 
rajaavat sekä Korpelan että Kaisajoen selvitysalueita. Asutus on keskittynyt nauhamaisesti 
Kemijoen varteen.  

Saarien ja jokisuiden tulvarannat tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle, jotta turvataan 
luonnon monimuotoisuutta. Kemijoen rannoilla niiden jyrkkyys tulee usein rajoittavaksi teki-
jäksi. Selvityksen perusteella alueella ei ole muita maankäyttöä rajoittavia luontoarvoja. Sel-
vitysalueella ei ole alueellisia eikä maakunnallisia ekologisia yhteystarpeita. Jokivarren paikal-
linen viheryhteys olisi hyvä säilyttää.  

Kaisajoen ja Korpelan kyläalueille ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai 
valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Koko Kemijokivarsi on osoi-
tettu Länsi-Lapin maakuntakaavassa kulttuuriympäristön ja maiseman osalta vaalittavaksi 
alueeksi. Molempien kyläalueiden maisemalliset arvot perustuvat hyvin säilyneeseen, perin-
teitä kunnioittavaan maaseutumaisemaan, joskin molemmilla kyläalueet ovat kokonaisuute-
na erilaiset ominaispiirteet. Korpelan kyläalueella korostuu laaja, yhtenäinen maaseutumai-
sema, kun Kaisajoen osalta maisemassa korostuu pinnanmuotojen sekä avoimien ja sulkeu-
tuneiden maisematilojen vaihtelu. 

Alueen tulevaa maankäyttöä suunniteltaessa tulee huomioida alueiden pitkät perinteet ja 
alueen ominaispiirteet. Lähtökohtaisesti alueiden väljyys tulee säilyttää ja uusi rakentaminen 
sijoittaa olemassa olevien rakennusten läheisyyteen noudattamalla perinteistä rakennusten 
ryhmittelyä ja sijoittelua. Kemijoki tulee säilyttää alueen kantavana tekijänä ja avoimia laajo-
ja näkymäsektoreita kulkuväyliltä joelle tulee säilyttää. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
kohteiden läheisyyteen tulisi jättää väljyyttä ja kohteet tulisi säilyttää elinvoimaisina ja hyvä-
kuntoisina. Viljely- ja laidunalueet tulee säilyttää elinvoimaisina tai ne tulee säilyttää avoimi-
na maisemanhoidollisin keinoin. 
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