
                                                                                       Seitap Oy 

Isokylän ja sen lähialueiden 
maisemaselvitys  
 

            
15.11.2006 
 
 
 
 
 
 



 

 Sisällys 
 
 

1. Lähtöaineisto 1 

2. Maiseman nykytila 1 
2.1 Suurmaisema ja näkymät 1 
2.2 Korkeussuhteet, maa- ja kallioperä 3 
2.3 Vesisuhteet 4 
2.4 Kasvillisuus 5 
2.5 Kulttuurihistorian näkyminen maisemassa ja merkitys 6 

3. Maisemallinen asutuksen miljööjaotus ja nykytila 9 
3.1 ALUE 1. Kotavaaran ympäristö, Kotajärven, Kotaniemen ja Isokylän 

pohjoisosien alue 9 
3.2 ALUE 2. Isokylän läntiset ranta-alueet ja taustaniityt ja –pellot 11 
3.3 ALUE 3. Ollilanniemen ja Kalkonniemen sisälahden asutus, pellot ja niityt 12 

4. Maisemalliset suositukset kaavoitukselle 15 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pitkien näkymien säilyttäminen maatalouden, uudisrakentamisen ja  
puustonhoidollisin keinoin on haasteellinen tavoite Isokylän alueella.  
Viistoilmakuva: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy 



            Seitap Oy 

1 

1. Lähtöaineisto 

Maisemaselvitys on tehty Isonkylän ja sen lähialueiden yleiskaavan laatimi-
sen pohja-aineistoksi. Maisemaselvityksen lähtöaineistona on käytetty seu-
raavia selvityksiä, kirjallisuutta ja kartta-aineistoa: 
 
- Isokylän ja sen lähialueiden yleiskaava-alueen tarkastelualueen rajaus Ke-
mijärven kaupunki 25.09.2006 
- Suomen geologinen yleiskartta, maaperäkartta 1981 
- Itä-Lapin maakuntakaava, 
http://www.lapinliitto.fi/kaavoitus/linkit_6g.html/ 22.10.2006 
- Viistoilmakuvat syksyltä 2006, Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy 
 
- Itä-Lapin kiinteät muinaisjäännökset, Lapin seutukaavaliitto 1993 
- Maisema-aluetyöryhmän mietintö. 1 : Maisemanhoito, Ympäristöministeriö 
1993 
- Maisema-aluetyöryhmän mietintö. 2 : Arvokkaat maisema-alueet, Ympäris-
töministeriö 1992 pain. 1993 
- Lapin perinnemaisemat, Satu Kalpio ja Tarja Bergman, Lapin ympäristö-
keskus ja metsähallitus 1999 
- Lapin rakennusperintö, Lapin lääniin rakennusperinne ry. 1984 
- Pohjois-Suomen maaperä, Johansson, Peter ja Raimo Kujansuu, Geologian 
tutkimuskeskuksen julkaisuja 2005 
 
Lisäksi selvitysalueelle tehtiin 25.9.2006 maastokäynti, jonka yhteydessä 
havainnoitiin maiseman nykytila yleispiirteisesti.  
 
 
 
2. Maiseman nykytila 

2.1 Suurmaisema ja näkymät 
 
Kemijärven Isokylä ympäristöineen kuuluu maisema-aluetyöryhmän mietin-
nön mukaan Peräpohjolan vaara- ja jokiseutuun. Sen maisemaa hallitsevat 
laajojen jokivarsien asutusmaisemat sekä kaukomaisemassa jyrkkäpiirteis-
ten vaarojen maastonmuodot sekä niiden väliset soistuneet selännealueet. 
Isokylä lähialueineen sijoittuu Kemijärven pohjoisosaan, Kemijoen laajentu-
makohtaan, jossa on kapeahkot viljelykelpoiset asuinvyöhykkeet rantatasan-
teilla. Tasannetta ja järveä kehystävät jyrkkäpiirteiset metsäiset vaara-
alueet, jotka ovat pääasiallisesti tarkastelualueen ulkopuolelle ryhmänä Ke-
mijärven läheisyydessä. Ne ovat suuntautuneet luoteesta kaakkoon. Selvi-
tysalueen läntisen vastarannan maastonmuodot ovat jylhempiä ja vaarat 
ulottuvat lähemmäksi Kemijärven rantaa. 
Alueen kulttuurillinen ominaisilme muodostuu erityyppisten peltojen, niitty-
jen, vesialueiden ja asutuksen tiiviistä lomittumisesta toisiinsa ja vaihtelevis-
ta näkymistä.  
 
 

Isokylä  kaukomaisemassa. Valokuvayhdistelmä Kemijärven kaupunkiin vievältä Rovaniemi - Kuusamo 
–tieltä Kemijärven selkää kaakkoon. Isokylä sijaitsee kuvassa järven vasemman puoleisella rannalla.  
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Valokuvayhdistelmä järvimaisemasta kaakkoon, jossa Kotavaara on vasemmalla ja Isokylän koulu 
näkyy valkoisena rannan korkealla kohdalla kuvan oikealla puolella.  
 
 
 
 
 
 
Kaukomaisemassa rantavyöhyke vaikuttaa lähes luonnontilaiselta metsäran-
nalta. Rakennetut ranta-alueet ja avoimet viljely- ja laidunnusalueet näkyvät 
kesäaikaan heikosti rantapuuston läpi. Isokylän Kemijärven puoleinen ranta 
nähdään mm. Rovaniemi – Kuusamo -tien Kemijärven ylittävältä sillalta. 
Isokylän rannan korkeimmalla kohdalla valkoinen monikerroksinen koulu 
näkyy pitkälle kohdan tummaa havumetsää vasten.  
Pisimmät näkymät alueelta saavutetaan peltoaukeiden suuntaisesti tai pai-
koin rannoilta Kemijärven laajaa selkää pitkin. Kaukomaisemassa vaarojen 
muodostamat selänneketjut luovat jatkuvasti kumpuilevan siluetin järvimai-
semalle. Muutama vaara erottuu maisemasta paremmin. Tarkastelualueen 
vaarat ovat matalampia kuin kaukomaiseman korkeimmat.  
 

 
Isokylän vaihtelevaa ja tiivistä kylärakennetta koululta etelään päin. 
 Viistoilmakuva: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy 
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Alueen sijoittuminen laajahkolle suistotasanteelle vaikuttaa alueen sisäisen 
ja kaukomaiseman hahmottamiseen. Tarkasteltavalla alueella kasvillisuuden 
rajaamat näkymät muodostuvat monin paikoin maastonmuotoja olennai-
semmiksi paikan hahmottamisessa. Paikoitellen pelto- ja asutusalueilta voi 
kuitenkin nähdä korkeimpien vaarojen hahmot metsänrajasta. Tämän mah-
dollistavat monet laajat pellot ja niityt ja niihin nivoutuvat luontaisesti avoi-
mina pysyvät erilaiset vesistö- ja kosteikkoalueet.  
Isokylän rantavyöhyke Kemijärvelle avautuu ilmastollisesti edulliseen suun-
taan pääasiassa länteen ja lounaaseen. Pohjoistuulet voivat ajoittain viilen-
tää voimakkaasti rantavyöhykettä. Rantavyöhyke on suojaisampi alueen 
eteläosassa, jossa Ollilanniemi ja Kalkonniemi pengerteineen rajaavat sisä-
lahden näkymiä Kemijärvelle ja muodostavat tuulensuojan. 
 
 
 

Laajat peltoaukeat mahdollistavat kaukaisempienkin vaarojen kuulumisen kyläkuvaan. Valokuvayhdis-
telmä selvitysalueen keskiosista koilliseen Karsimusjärven länsipuolelta.  
 
 
 
 
2.2 Korkeussuhteet, maa- ja kallioperä 
 
Korkeussuhteet vaihtelevat alueella Kemijärven vedenpinnan 148.8 (145.89-
149.14) mpy (= metriä merenpinnasta) ja suunnittelualueen pohjoisreunalla 
olevan Kotavaaran lakipisteen 247 mpy välillä. Valtaosa alueesta on 150 – 
160 metrin korkeudella merenpinnasta. 
Suuri osa Lapista kuuluu Fennoskandian peruskilpeen, jonka kivilajit kuulu-
vat maailman vanhimpiin. Kemijärven alue sijoittuu laajaan graniittialuee-
seen. Tarkastelualue sijoittuu monien eri maalajikerrostumien kohtauspaik-
kaan. Kalliopaljastumia ei juuri ole. Jokisuistoon on kerrostunut useita erilai-
sia hienosedimenttejä, kuten soraa ja hiekkaa sekä silttiä. Kemijärven länsi-
puolelta alkaa laajat kumpumoreenimuodostot, joista viitteenä tarkastelu-
alueella on saareksi Kemijärven vedenpinnan noston yhteydessä muodostu-
nut Ollilanniemi. Louhikkoa on Siikalammen koillispuolella ja mahdollisesti 
Ancylusjärven aikaisen vedenpinnan rantamuodostumia voi olla aina 170-
180 metrin korkeudelle. Turvealueita on painanteissa. Alueen halki kulkee 
myös heikohko harjumuodostelma luoteesta kaakkoon. Siihen kuuluvat mm. 
alueen ulkopuolelle jäävät Kalkonniemi ja Revässaari. Maaperän ja korkeus-
erojen vaihtelut näkyvät alueen kasvillisuudessa.  
Suurmaisemarakenteessa olennaisimmaksi nousee kuitenkin aluetta ympä-
röivien vaara-alueiden sijoittuminen kehystämään tarkastelualuetta Kemijär-
ven eri puolilla.  
 



            Seitap Oy 

4 

2.3 Vesisuhteet 
 

  
Rantalahdelma ja rannan sekapuustoa Lahtelanlahden rannasta 

 
Kohde sijaitsee Suomen pisimmän joen Kemijoen varrella Kemijärven ran-
nalla. Alueella on suhteellisen paljon pienialaisia soita maaston kumpuile-
vuuden vuoksi. Tasaisemmalla osalla rantavyöhykkeen läheisyydessä suo-
alueilla sijaitsee suhteellisen paljon pieniä järviä ja lampia, joista joidenkin 
vedenpinta on Kemijärveä alhaisempi. Lampien rannat ovat melko soistunei-
ta. Kemijärven rantavyöhyke on monin paikoin voimakkaasti huuhtoutunutta 
maaperän hienojakoisuuden ja rantavoimien aiheuttaman eroosion takia. 
Rannalla on monin paikoin myös rantaeroosiolta suojaavia kivirakenteita 
sekä venevalkamia. Muita rannalle tyypillisiä piirteitä ovat rantaviivan loiva 
mutkittelevuus erilaiset reheväkasvuiset lahdelmat, rantamatalikot ja paikoin 
kivikot, jotka ovat pitkälti uudelleen muotoutuneet vedenpinnannoston yh-
teydessä. Matalikot muodostavat paikoin puustoisia tai tulvaniittysaaria ja 
karikkoja. Kemijärven vedenpinnan säännöstely näkyy maisemassa tekoal-
taan vedenpinnan voimakkaana laskuna kevättalvella.    
Porolammen eteläpuolella on pitkä patorakenne ja Porolammen vedenpinta 
on Kemijärven vedenpintaa matalammalla. Myös Karsimusjärven, Tarvas-
lammen ja Kaakurilammen vedenpinta on pääjärveä matalammalla. Veden-
pinnan säännöstely ko. lammissa hoidetaan pumpuilla lukuun ottamatta 
Kaakkurilampea, joka on umpilampi. 
 

 
Porolammen pumppaamo alueen eteläosista. 
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2.4 Kasvillisuus 
 
 
 
 
 

    
Kylä- ja tiemaisemassa merkittävä yksittäispuu Imposentiellä sekä metsä-
tyyppiä karummilta alueilta.  
 
 
Alue kuuluu pohjoisboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeeseen, jolla metsät 
ovat yleensä karuja. Pääosin alueen metsät ovat mäntyvaltaisia variksen-
marja-puolukkatyypin ja variksenmarja-mustikkatyypin sekametsiä, mutta 
rantatasanteen hienosedimenttipitoisilla alueilla kasvillisuus on rehevämpää 
ja lehtipuuvaltaisempaa. Rantavyöhyke vaikuttaa kaukaa tarkasteltuna hyvin 
puustoiselta, vaikka avoimet peltoalueet ja asutus sijaitsevat aivan rannan 
tuntumassa. Paikoitellen teiden tai rannan läheisyydessä sijaitsevien viljelys-
ten ja asutuksen ympäristöön säästetyt männyt ovat merkittäviä luonnon 
maamerkkejä puoliavoimessa maisemakuvassa ja muodostavat jopa portti-
aiheita.  
 
Alueen puusto pääosin on sekametsää, joidenkin saarien, soistumien ja kan-
kaiden erottuessa kuitenkin mäntyvaltaisina. Kuusia on hyvin vähän ala-
vammalla tasanteella. Pienialaiset suot ovat usein rämeitä ja laajemmat kos-
teat suoalueet lampien rannoilla koivikon valtaamia. Vaaramaat ovat mänty- 
ja kuusimetsää. Pienten järvien ja lampien rannat ovat usein soistuneita. 
Umpeenkasvavat pelto-, laidun- ja niittymaat muodostavat muutoksessa 
olevia biotooppeja. Kahdessa tällaisessa kasvaa katajia koivikon ja männikön 
alla.  
  
 



            Seitap Oy 

6 

2.5 Kulttuurihistorian näkyminen maisemassa ja merkitys 
 
 
 

 
Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta. 
 
 
Alueella on suhteellisen pitkä asutushistoria sijaintinsa ja monipuolisten 
luonnonelementtien, mm. tulvaniittyjen, vuoksi. Lisäksi alueella on inventoi-
tu monia kiinteitä muinaisjäännöksiä ja useita rakennuksia on merkitty Lapin 
rakennusperintö -kirjaan.  
Isokylän eteläosa on merkitty maakuntakaavassa seudulliseksi kulttuuriym-
päristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma 5920). 
Arvot muodostuvat pääosin vanhan peräpohjalaisen rakennuskannan oma-
leimaisuudesta sekä sijoittumisesta avoimeen viljelysmaisemaan. Rakennuk-
set viljelyksineen sijoittuvat rehevämmälle jokisuiston rantatasantelle loiville 
ja laakeille kumpareille. Niillä on voimakas yhteys vesistöihin. Pääosa pellois-
ta sijaitsee rantavyöhykkeen asutuskeskittymien välittömässä yhteydessä ja 
rajoittuu paikallis- ja seututeihin. Kaakkoisin osa pelloista rajautuu soistunei-
siin metsämaihin. Ranta-alueiden tulvaniittyjen, metsälaitumien ja suoaluei-
den hyötykäyttö on ollut merkittävää miljöön muodostukselle 1900-luvun 
puoliväliin saakka. Vanhan rakennuskannan (asuinrakennukset, ulkoraken-
nukset, ladot ja ranta-aitat) ja kulttuuriympäristön säilyminen on alueen 
omaleimaisen kulttuurimaiseman voimavara. Uudisrakentaminen on raken-
tunut vanhan rakennuskannan lomaan pääpiirteittäin hyvin.  
 
Tarkastelualueen asutus sijaitsee melko kapeana nauhana ja ryhminä joki-
laaksoissa. Rakennukset sijoittuvat melko säännöttömästi maastoon lukuun 
ottamatta muutamaa pihapiiriä Jaakkolanlahden pohjoispuolella, jossa ne 
muodostavat eheitä pihapiirejä. 
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Viistoilmakuva selvitysalueen Imposenniemestä, jossa on laaja peltovyöhyke 
ja rantavyöhykkeen asutusta. Taustalla näkyy Porolampi soistuneine koivik-
koineen. 
Viistoilmakuva: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy.   
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Maisemallinen asutuksen miljööjaotuskartta ~1:25000, selvitysalueen raja 
mustalla 
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3. Maisemallinen asutuksen miljööjaotus ja nykytila 

3.1 ALUE 1. Kotavaaran ympäristö, Kotajärven, Kotaniemen 
ja Isokylän pohjoisosien alue 

 

Valokuvayhdistelmä koilliseen Kotavaaralle 
 
Osa-alueen pelloista ja niityistä suuri osa on jäänyt vedenpinnan alle Kemi-
järven ja Kotajärven veden pinnan noston yhteydessä, mikä on osaltaan 
vaikuttanut rantavyöhykkeen kasvillisuuden vähyyteen ja rantapuuston ka-
peuteen. Järvimaisema ja jyrkkäpiirteinen Kotavaara on lähimaisemassa 
läsnä miltei kaikkialla. Maisematiloja luonnehtii matalahkojen vaarojen lähei-
syys peltojen loiva kumpuilevuus ja lukuisat näkymät vesistöalueisiin. Pelto-
alueita viljellään kokonaisuudessaan yhtenäisinä ja ne rajautuvat melko 
avoimina rantoihin Kotajärven ympärille. Rakennukset sijoittuvat epäsään-
nöllisinä ryhminä pienen matkan päähän rantavyöhykkeestä. Maatalous on 
kiertynyt Kotajärven eteläosan muodostaman sisälahden ympärille kapeana 
vyöhykkeenä. Ranta on voimakkaasti mutkitteleva. 
Emäntäkoulun sijainti alueella lienee vaikuttanut ympäristöön puutarha- ja 
koristekasvien tavanomaista runsaammalla esiintymisellä. Emäntäkoulua 
rajaa tielle päin kuusiaita. Louhosalue Kotavaaran rinteessä näkyy kauko-
maisemassa pitkälle. Alueen länsiosan läpi kulkevat sekä Rovaniemi-
Kuusamo –tie että haarautuva Peräposiontie.  
 
 
 
 

Valokuvayhdistelmässä nykyistä viljelymaisemaa ja Kotavaara Tarvaantieltä 
päin 
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Kuvan puoliavoimesti rantaan rajautuvalla saarella sijaitsee entinen Emäntä-
koulu. Viistoilmakuva: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy 
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3.2 ALUE 2. Isokylän läntiset ranta-alueet ja taustaniityt ja –

pellot 
 
Osa-alueella on rantatasanteen voimakkaimmat korkeusvaihtelut. Asutus on 
rantavyöhykkeillä tiivistä ja rakennuskanta eri-ikäistä. Tiiviimpi asutus tu-
keutuu loivaan rinteeseen Peräposiontien ja rannan välissä. Se on suuntau-
tunut vaihtelevasti korkeuskäyrien mukaisesti tai niitä vasten. Kylätie ran-
nassa kulkee pihapiirimäisessä ympäristössä, mikä johtuu rakennuskannan 
sijoittumisesta rantavyöhykkeeseen saakka. Asutuksen tien puoleinen sivu 
on melko metsäinen. Peräposiontien varressa lähellä E63:n risteystä on liike-
tiloja. Koulu toimii alueen maamerkkinä, koska se sijoitsee korkealla kohdal-
la rannassa. Peräposiontien itäpuolella on laajat yhtenäiset niitty- ja pelto-
alueet, jotka ovat osittain umpeutumassa. Ne rajautuvat Karsimusjärveen ja 
metsäisiin suoalueisiin.  
Viljellyn alueen etelä- ja kaakkoisosassa on ehyitä suorakaiteen muotoon 
järjestyneitä pihapiirejä säännöllisin välimatkoin peltojen keskellä.  
 
 
 

Tiiviissä rinteelle sijoittuneessa kylärakenteessa on vaihtelevan ikäistä ra-
kennuskantaa, valokuvayhdistelmä Rantapolulta.  
 

 

Valokuvayhdistelmä tiiviistä selkeän pihapiirin ja talouskeskuksen liittymises-
tä maisemaan Karsimusjärven länsipuolelta luoteeseen. Kuvan vasemmassa 
reunassa on Jyrkkäläntie.   
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3.3 ALUE 3. Ollilanniemen ja Kalkonniemen sisälahden asu-
tus, pellot ja niityt 

 
 

Valokuvayhdistelmärantavyöhykkeestä ja näkymästä  Jaakkolanlahdelle kaakkoon  
 
Asutus Ollilanniemen ja Kalkonniemen sisälahden puolella on keskittynyt 
hieman kauemmas paikallistiestä aivan rannan tuntumaan. Peltoalueet myö-
täilevät rantaa ulottuen aina asutuksen rantavyöhykkeestä tiealueisiin ja 
paikoin niiden molemmin puolin. Paikallinen tie kulkee laakeiden peltokum-
pujen korkeimmalla kohdalla, josta avautuu pitkiä näkymiä paikoin myös 
järvelle. Kemijärvelle pitkiä rantanäkymiä rajaa Ollilanniemi ja sen matalah-
ko pengertie sekä Kalkonniemi pengerteineen. Kalkonniemen pengertien 
läheisyydestä avautuu kapea näkymäsekä etelään Kemijärvelle että pohjoi-
seen Jaakkolanlahdelle, jonka taustalla ovat Kotavaara ja Puikonvaara.  
 
 

 
Jaakkolanlahden niemen vanhaa rakennuskantaa avoimessa erityyppisten 
maankäyttömuotojen mosaiikissa. Viistoilmakuva: Hannu Vallas, Lentokuva 
Vallas Oy 
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Valokuvayhdistelmä Jaakkolanlahden niemen rakennuskannasta, vesistöön liittymisestä ja  
viljelymaisemasta 
 
Osa niittyalueista on pensoittumassa ja kasvamassa umpeen. Kylätie kulkee 
pääosin rannassa, josta avautuu vaihtelevia järvinäkymiä. Reheviä lahdelmia 
on useita, ja rantaviiva on hyvin voimakkaasti mutkitteleva. Yhden lahdel-
man metsikössä on katajia. Eteläosissa toimii porotila.  
Kasvillisuudeltaan kuivempaa Ollilanniemeä on täydennysrakennettu ja sieltä 
avautuu paikoin näkymiä järvelle ja ympäröivään vaaramaisemaan, erityi-
sesti etelän suuntaan. Ollilanniemeen vievän pengertien länsipuolella sekä 
Isokylän eteläosien länsipuolella on jäänteitä aikaisemmin mm. laidunkäy-
tössä olleista tulvaniittysaarista ja -rannoista. Myös Lahtelanlahti on lähes 
kauttaaltaan matala.  
 
 

 
Kuvassa näkyy Ollilanniemen ja pengertien suojaavan vaikutuksen sisälah-
teen. Viistoilmakuva: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy 
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Kuvassa Imposenniemen asutusta rannan tuntumassa, avaraa peltotilaa, 
joka on osin umpeutumassa.  
Viistoilmakuva: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy 
 

Talokeskuksia loivalla viljelykumpareella Peräposiontieltä lounaaseen Lahte-
lantien alkupää 
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4. Maisemalliset suositukset kaavoitukselle 

 
Yleiskaava- ja jatkosuunnittelussa on turvattava merkittävien kulttuurihisto-
riallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen ja uudisrakentaminen pyri-
tään sovittamaan alueelle perinteistä rakennustapaa noudattaen. 
Pellot ja niityt pyritään säilyttämään avoimina, sillä niillä on huomattava vai-
kutus kylärakenteen hahmottamiseen. Peltoalueiden tilallinen jatkuvuus ky-
lärakenteen nauhamaisuuden mukaan on tavoiteltavaa. Keskeisimmät um-
peutuvat niittyalueet pyritään hoitamaan avoimina.  
Peltoalueisiin liittyvät pihapiirit pyritään säilyttämään avarina kokonaismai-
semassa, mutta maisemallisesti merkittäviä yksittäispuita ja pihapuuryhmiä, 
kuten vanhoja mäntyjä vaalitaan.  
 
Virkistysreittien tulee tukeutua nykyiseen kylätieverkostoon. Mikäli rakenne-
taan virkistysreittejä kulutuskestävyydeltään heikoille maille, reitit vahviste-
taan ympäristöön sopivalla tavalla.   
 
Rakentaminen pyritään sijoittamaan nykyisiin tai muodostettaviin 
´kyläryhmiin´ pellon ja rannan tai tien ja rannan väliseen vyöhykkeeseen 
kulutuskestäville maille. Nykyisiä näkymiä vesistöön pyritään säilyttämään ja 
parantamaan uudisrakentamisen sijoittelulla ja puustonhoidollisin keinoin. 
Ranta-alueiden käsittelyssä otetaan huomioon vaikutukset myös tuulisuu-
teen. Rantojen rakenteita ei pyritä merkittävästi lisäämään.  
 
Täydennysrakentaminen voisi tukeutua esimerkiksi nykyisiin teihin tai sijoit-
tua näköakseleista sivummalla sijaitsevien umpeutuvien niittyjen ja metsä-
alueiden reunaan.  
Alueen vesitasapainon kannalta tärkeät pintavesiä keräävät painanteet ja 
kosteat alueet tulee jättää rakentamatta. Täydennysrakentamista ei osoiteta 
vetisille tai muuten kulutuskestävyydeltään tai pienilmastoltaan heikoille 
maille. Vaara-alueet pyritään jättämään rakentamisen ulkopuolelle. Niiden 
maankäytössä tulee kiinnittää huomiota vaaran näkymiseen kaukomaise-
massa sekä mahdollisten muinaisrantamuodostelmien säilymiseen. Loivien 
selänteiden lakikohdissa rakentamisen tulee huomioida kaukomaisemassa 
riittävä puustoisuuden säilyminen alueen vähäisten korkeuserojen vuoksi.  
 
Alueen historialliset ja esihistorialliset arvot kartoitetaan ja säilytetään. Kiin-
teät muinaisjäännökset ovat inventointien mukaan sijainneet lähinnä ranta-
vyöhykkeessä.  
 
Luonnon ja rakennetun ympäristön kauneus, vesistön läheisyys, maatalou-
den ja porotalouden kohteet ovat alueen vetovoimatekijöitä, joita tulee ke-
hittää maltillisesti asukkaita ja osittain matkailijoitakin palvelemaan. Kehit-
tämisen tulee tukeutua tai sopeutua alueen vanhoihin rakenteisiin, kulttuu-
riin ja elinkeinoihin.  


