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Neuvoltelukutsu "Rantasuojan ja maankaytonkehittaminen" ranlavyohykkeella
Pajalan kunnan epavirallinen kysely mukanaolosta teema-aiheiseen lisaykseen Pajalan
Yleiskaavaan joka kiisitleiee "Rantasuojan ja maankaytonkehit-tiiminen" rantav76hykkeellS.

kunnan

Virallinen tiedusteiu lahetetaan Ruotsin Naturvardsverketilta. Neuvopitoasiakirjat oval vaimiit ja
lahctetaan leille joulukuun aikana 2010. Esitys on alustava neuvolte-luasiakina johon on mahdoUisiius
osallistua lahettamalla nakokohtia ennen lopullisen esityksen hyvaksynlSan.
Pajalan kunta

Carl-Johan Riblom
Kaavoitus- ja ympSristOosasto
AIKASUUNNITELMA
Neuvolteluaika jouiukuu 2010-heImlkuu 2011
Vireiliepano maaliskuu - toukokuu 2011
Toivomus on ettS teema-aiheinen UsHya hyvaksytaan toukokuussa 2011

Kysymyksel voi esittM
Carl-Johan Riblom
Kaavoitus-ja ympfirisUijohtaja
+46978-120 95
carl-johan.riblomiS'kommun.piijaia.se

Maria Alldcn
KSsittelija
+46978-122 29
mana.alldcn«kommun.pa jflla.se
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EI-TEMAATTTNEN THVISTELMA
Pajalan kunla vahvlslaaksct'n houkuttelevuutla ijsuinpaikkana, sekii heilli? jolka jo asuvat kumiassa )a niille
ptka harkitseval muuttaa Pajalaan. Suunnitteilla oleva koivosloiminta tulee antamaan useila uusia
tydpaikkoja |a vahvistaa yrilyselamaa, Skenaario etta vuonna 2020 Fajalassa olisi noin lOOOOasukasIa ,
Lll

Kunta toivB on cttS kaikki jotka kaivostolmmta ja muul yritykset tyollistSvat jaisival kuntaa asumaa, eika
luliEi vain tyomatkalaisia muilta paikkakunnilta. Tahan voi autlaa suunnftt'lmat miplenkiinloisista
asuinpaikoista kirkonkyiien tai vauralden kylien yhteyteeo. RannoiHc rakentaminen voi olla yksi tekij"a
nayUaa ettS Pajala on houkutteleva paikka asua.
Tima leema-aiheinesi lisays {LtSj Pajalan kunnan kartavaan Yleiskaavaan, OP, lisaa mahdollisutiksia
kaytlSa sita suurta ranta-alaa mika on Pajalan kunnalla, Ranlojen arvot on sMilytettava vaikka aluecl
kehJttyisivat.
US-alueel antaval postHivisen vaikutuksen vSestfllle joka kasvaa mika laas tuo mahdolliguuksia kehiltaS
viesttin£aaykul|etukafa ja huoltoa kylissa, Kulthjuriympiiristo voimistuu fjuunnatulia rakcnlamisella ja
mahdoUisuudel ja laheisyys v.ipii-ajalle ja virkislysalueille parancc.
Luonto, kasvisto ja elaimisl5 muuttuu hieman negatlivisesti, rakennusvaiht^essa ja lisaantyvalla
kulutuksella. Vaikutus kasvtatoon ja elaimistbyn rannalla ja vedeas^ ei tule olen^aan, jate\'C«i vesisHMhtn
kasvaa, LlS-alueella on pomtaloulta. Uudiarakennusvaiheessa kyliin tai niiden laheisyydessa ei ole niiiaan
vaikutusta koska kyla on jo sidla. Uudet vapa-ajan asunnot vapaisiin aluei^iin voi vaikuttaa porojen
vaellamiskuvioihin.
Ne paikal milka ovat LB-alueita ei edellyta ett sinne voi rakentaa kuinka vain, Siciia voi olla muita ehtoja
jotka iSytyy tayttaa. A^uUis ja muut tniminnat suunniteltaan niin ettii haitlavalkutuksel minimoidaan.
I arkeinta on jokamiehenoikeus rannoille ja pitkin ranloja ja sailyttaa ranta kasvisto ja t'laimislo. Melkian
kaikki kunnan vesistot kuuluvat Malura 2000;een ja vesistoja ei saa lurmella.
KU VAUS MUlSTA SEURAUKSISTA
VAESTO
Kasvava vacstd kylissa voi virkistaa kylan. Mahdollisuu^ sailyttaa tai lis^ta paiveluja kuten kouluja ja
julkista huoltoa. Yleiskaavan tafkoitus on mahdollistaa hyvan perhL-elaman jn \jp.ia-ajan, mika antaa
naisilleja mtehiUe hyvan elamanlaadun, Risk! etta hajaa-asutus lisaantyy ja nostattaa kunnan kustannuksia
palvdujen muodosssi, Lisaaniv^a asuKistuu positiivisen vaikuluksen.
Toiminta
Asettaa etusijalk kylai joissa on okmassa oleva tai horjuva palvelu,
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VIESTINTA JA INFRASTRUKTUURI

Tieverkoslo riittaa tamiinpaivaiseen liikcnteeseen mutta vaatii vahvistusta jos liikcnne lisSantyy. Varsinkin
tieosuudet jatka liikenndidaan rakennus ja kaivostoiminnan o.salta. Tienrakennusten yhleydessa voidaan
rakentaa puhelin ka laajakaistaverkosto. Nousevan vaeston myota voidaan linja-auto kuljeluksia hsata.
Pajalan lenlokentta on linkki maailmalie. Nouseva matkustustarve lisaa liikennetta ja vaurastuuSeuraukset ovat positiivisia.
Toiminta
Jotta lentoliikenne voi kehittya ei asutusla saa perustaa kenlan, melumaton laheisyyteen tai lenlosuunHin.
Tama koskee pSaasiassa Perajavaara.
KUMULATHVISET VAIKUTUKSET
KumulaHivinen vaikutus on iSrkea kysymys joka koskee ymparistovaikutuksia ja muita vaikutuksia
vaikeita ja monimutkaisia asioita jossa Pajalan on nyl monien erilaisten kehitysasioiden kanssa mm
infrastruktuuri ja kaivokset
YIeiskaava ja tama temaattinen lisSys nostattaa liikennetta ei vain tydmatkustusla vaan myos muuta
liikennetta asuluksille ja virkistysalueilie. Lisaantyvat infrastruktuurisuunnitelmat ovat pakoUisla. SitS
vastoi voi lisaanlynyt ty6voiman tyomatkailu vahenlya Ul loppua kokonaan. LlS-alueet voivat vaikuttaa
s.ihen etta tyovoimamatkailu muilta aiueilta ja kunnilta ei tapahdu vaan etta perheet muuttavat
paikkakunnalle. TSma merkitsec elamanlaadun paranemista kun perheet voivat olla yhdessa ja tama taas
voi vahentaa liikennetta alueella.
TIIVISTELMA
Yhteenveto kuinka arviointi on tehty, mitkS syyt vaikuttavat erilaisiin vaihtoehtoihin ja mahdollisiin
ongelmiin tietokannan laatimisessa.
Osoitet I IS-alueet eivat tarkoita sita etta voidaan rakentaa kuinka vain. Muita ehtoja on noudatettava kulen
ettei saa rakentaa viljelvsmaille tai laidunmaille joilla on korkeat suoja-arvot. Geotekniset ehdot on oltava ja
talot on rakennettava niille palkoille missa tulvat tai maanvyOryt eivat aiheuta vahinkoja. Tiivistaimnen jo
olcmassa olevia taloryhmia toimii hyvin mutta taloja ei saa rakentaa pitkin rantaa niin etta se eslaa
nakyvaisyytta rannalte.
Tarcntdjoki ja muut paikat pitkin Laino- ja Kalixjokia ovat erSmaassa. NSmfi ovat suosithija
luontomatkailuun. mika tulee lisaantymaan tulevaisuudessa kaikkien luonnonvaraiset patkat vahenevat
maailmassa. US-alue ISytyy vain pienelta osalta naillS joilla ja jarviUa ja silloinkin vain asutuilla seudullla.
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YHTEINEN ARVIO
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

I

Temaattinen lisays Pajala kunnankattavaan yleiskaavaan, 6 P ; lisaa mahdollisuuden kayttaa siti pitkaa
rantaviivaan mika Idytyy kunnasta. On tarkeaa etta rantojen arvot eivat huononnu vaan nostavat niiden
arvoa kun alueet kehittyvSt.
Positiivincn muutos yleiskaavalla ovat ne suoraan kytketyt toimet jotka antavat mahdollisuudet perustaa ja
kehittaa uusien tyopaikkojen Pajalaan seka se houkutteleva hyoty kuntalisille ja alucen yrityksille.
LlS-alue antaa positiivisia seurauksia vaestollc joka lisaantyy ja taten antaa paremmat mahdollisuudet
kehittaa viestintaa ja palvelua kylissa. Kulttuuriymparistdi voimistuu suunnatun rakentamisen mydta ja
mahdollisuudet vlrkistys-, vapaa-aikaan paranee.
Luonto, kasvisto ja elaimisto ei muutu negatiivisesti, muutos koskee cniten rakennusten aikana mutta myos
lisaantynyt kaytt6 aiheuttaa hairiota. Rantoihin ja vesistcion se ei vaikuta. Jatevesimaara lisaantyy. LlS-alue
on poronhoitoalueella. Uudisrakennukset eivat aiheuta minkaSnlaista muutosta koska ne rakennetaan jo
olemassa olevicn kylien yhteyleen. Vapaa-aika asuntojen tai mulden uusien toimien esim. matkailun
kehittaminen voi koskea poronhoiloalueita.
On tarkeaa muistaa ett suunnitelma koskee vain rantasuoja-alueita, noin 70 m leveasti ja 30 m rantaviivasta.
Muita laajennuksia kuten omakotitalojen ja muiden toimien rakentamisen kohdalla tuUaan alueel
kaavoinamaan.
RISTIRIITAISET KlINNOSTUKSET
loet ovat Natura 2000-alueita ja rannat ovat kansallisia etuja virkistys ja luonnon kayttodn. Osa Tonionjoen
rannoista kuuluu maisemasuojaa. Osa naista tulee koskemaan LlS-aluetta.
Muonion- ja Tomionjoet ovat rajajokia Suomeen. Yhteinen nakemys rantojen kMytosta tarvitaan rannolle
rakentamisecn.
Kiinnostus esteettoman matkailun ja vapaa ajan virkistyksen kehittaminen voi olla ristiriidassa
eramaamatkaikm kanssa. LlS-alue on vain pienelia osalla jokien ja jarvien rannoilla eramaassa .
SEURANTA
julkiiausuma niista toimista joita suunnitellaan ja seuranta mita ympariston vaikutuksista suunnitelma tai
ohjetma tuo tullessaan.
YIeiskaava uudistetaan joka vaaliaikakausi, sama tapahluu myos US-alue otijelmalle.
Naiden lisaksi voi syvennettyja yleiskaavoja ja muita kaavoja tarvita. Syvennetty yleiskaavan Pajalan kylan
osalta on suunnitteilla.
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Pajala 2010-12-09

Rantasuoja-alueiden temaattinen lisays yleiskaavaan Pajalan kutuiassa
"Rantasuoja-alueet ja maaseudun kehitys" on tema-aihcinen lisays Pajalan yleiskaavaan. Temaattinen lisays
kasittelee alueita jarvien ja jokien laheisyvdessS jotka ovat kSytdssa vapa-ajan-, omakotitalojen-,
luonnonhoidon ja jokamiehenoikeuden nakokohdista, missa vaeston kasvu ja toiminnat voivat kehittyS
maascuduUa.
Asiakirjat "Rantasuoja-alueet ja maaseudun kehitys" oval nahtavilta kaikissa kirjastoissa.
Kunnankonltorilla seka kotisivulla: www.pajala.se . Kuuleminen on 13. joulukuun2010 ja 13. helmikuun
2011 vaiisena aikana.
Neuvoltelukokoukset pidetaan 13/12 Junosuvannon koululla klo 18.00, 14/12 Tarennon koululla klo 18.00,
15/12 Korpilompolon koululla klo 18.00 ja 16/12 Pajalan kunnantalolla klo 18:00.
Kirjalliset palaulteet viimei.staan 13 hemikuuta 2010, ositteeseen Pajala kommun, Plan- och miljoenheten,
985 85 PAJALA, tai sahkopostilla planmiljoOkommun.pajala.se.
Pajalan kunta

Carl- Johan Riblom
Kaavoitus - ja ymparistoosasto

